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Saygıdeğer katılımcılar, bayanlar, baylar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Münih Güvenlik Politikası Konferansı 
vesilesiyle sizlere hitap etme fırsatını bul-
maktan büyük mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bu konuşmayı yapmam 
için davette bulunan, Konferans Başkanı 
Sayın Teltschik’e de ayrıca teşekkür ediyo-
rum. 

Hızlı değişim ve dönüşümlere sahne olan, 
gelecekle ilgili sağlıklı tahminlerde bu-
lunmayı güçleştiren sancılı bir süreçten 
geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler oluşu-
yor; siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda 
tedricen de olsa farklı güç merkezleri or-
taya çıkıyor. Ünlü Alman filozof Hegel’in 
tabiriyle “zamanın ruhu”, “zeitgeist” hızlı 
bir değişim geçiriyor. Değişimin hem hızı 

Almanya | 9 Şubat 2008 

44. Münih Güvenlik Politikası 
Konferansı
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artıyor, hem ölçeği genişliyor. Artık birçok 
olay dünya ölçeğinde yansıma bulabiliyor, 
sınırlar anlamını yitiriyor. Başbakan Sayın 
Merkel’in geçen yıl bu konferansta yaptığı 
konuşmada ifade ettiği gibi, günümüzde 
yerel sorunlar inanılmayacak kadar kısa bir 
süre içinde uluslararası tehditler haline ge-
lebiliyor. Özellikle 11 Eylül terör saldırıları 
sonrasında yoğunluk kazanan “medeniyet-
ler çatışması” senaryoları, uluslararası gün-
demi artan oranda işgal ediyor. Öte yandan, 
iklim değişikliği, çevre kirliliği, yoksulluk 
ve yolsuzluk gibi sorunlar güvenliğimizi de 
ilgilendirecek şekilde dünya gündeminde 
önemli yer tutuyor.

Değerli katılımcılar…

Türkiye, üç kıta, üç deniz ve farklı kültürler 
arasında yer alan stratejik konumu dola-
yısıyla, tüm bu saydığım gelişmelerden 
yakından etkilenen bir ülkedir. Türkiye’yi 
çevreleyen bölgelerde hem siyasi sorunla-
rın çözümü, hem de ekonomik işbirliğinin 
geliştirilmesi yönünde ciddi çabalar harcı-
yoruz. Türkiye’nin öncülüğünde kurulan 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü geçen 
sene 15. kuruluş yıldönümünü kutladı. 
Yine birer Türk inisiyatifi olarak başlayan 
Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü, 
Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu ve 
Karadeniz Uyumu Harekâtı gibi işbirliği 
mekanizmaları artık kurumsallaşmış du-
rumda. 

Türkiye, enerji alanında da önemli bir 
bölgesel toplama ve dağıtım merkezi olma 
yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Açılmış 
ve yapımı devam eden boru hatlarına ilave 

olarak, Nabucco gibi mega projelerin haya-
ta geçirilmesiyle, Türkiye, enerji güvenliği 
alanında da çok önemli sorumluluklar üst-
lenmiş olacaktır. Türkiye bu şekilde aynı za-
manda Avrupa Birliği’nin dördüncü büyük 
enerji ithalat güzergahı haline gelecektir. 
Enerji olgusunun, ekonomik, siyasi ve as-
keri rekabet alanlarının merkezi unsuru 
haline geldiği dünyamızda, Türkiye’nin bir 
enerji koridoru haline gelmesinin stratejik 
önemine güç kattığı daha iyi anlaşılacaktır. 
İçinde bulunduğu coğrafya, Türkiye’ye, 
Avrupa’nın Kafkasya, Ortadoğu ve Orta 
Asya ile ulaştırma bağlantısını sağlamak ve 
açık tutmak gibi bir görev de yüklüyor. 

Asya ve Kafkasya’yı Avrupa’ya bağlayan 
Karadeniz Sahil Yolu’nun açılışını geçtiği-
miz yıl yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
projesini de başlatmış bulunuyoruz. Bu 
projeler, Türkiye’yi ulaştırma noktasında 
da kilit ülkelerden biri haline getirmiştir. 
Bu noktada şu hususu özellikle ifade et-
mek istiyorum: Türkiye, enerji, ulaştırma, 
bölgesel işbirliği gibi unsurların yanı sıra, 
bölgesel istikrar konusunda da “kilit ülke”, 
“merkezi ülke” konumundadır. Türkiye, 
yeryüzünün en çalkantılı coğrafyalarından 
birinin merkezinde, bir istikrar adası olarak 
kalmayı başarmış, çevresine güven ve is-
tikrar yaymıştır. Halkı Müslüman, demok-
ratik ve laik bir ülke olarak, medeniyetler 
arasında iletişim kurulmasında önemli rol 
oynayabileceğimiz bir gerçektir. Avrupa 
Birliği’nin, Avrupa ülkelerinin ve Avrupalı 
dostlarımızın, Türkiye’nin bu önemli rolü-
nü iyi değerlendirmeleri gerektiği inancın-
dayım.
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Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süreci, 
sadece Avrupa ve Türkiye tarafında değil, 
çok daha geniş bir coğrafyada ilgiyle iz-
leniyor. Türkiye’nin önüne çıkarılan her 
engel, her zorluk, sadece Türkiye sınırları 
içinde değil, başta Müslüman ülkeler ve 
Türk Cumhuriyetleri olmak üzere geniş bir 
coğrafyada yankı buluyor. Eğer dünya ge-
nelinde barışı hedefliyorsak, huzuru hedef-
liyorsak, refahı hedefliyorsak, Türkiye’nin 
yer aldığı bu coğrafyada istikrarı, gelişmeyi, 
işbirliğini desteklemek zorundayız. Mede-
niyetler arasında diyaloğun kurulması ve 
geliştirilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
katılım sürecinin desteklenmesiyle müm-
kün olacaktır. Bu bağlamda, İspanya Baş-
bakanı değerli meslektaşım Sayın Zapatero 
ile birlikte Birleşmiş Milletler çatısı altında 
eş sunuculuğunu yaptığımız “Medeniyetler 
İttifakı” girişiminin başarısına da büyük 
önem atfediyoruz. Geçen ay Madrid’de ya-
pılan Birinci Forum Toplantısı, söz konusu 
girişimin artık insanlığa mal olmaya başla-
dığı yönündeki düşüncemizi pekiştirmiştir. 
2009 yılında Türkiye’de yapılacak ikinci 
Forum’a kadar bu süreci daha da ileri bir 
düzeye ulaştırmak öncelikli hedeflerimiz 
arasındadır.

Değerli katılımcılar…

Dünyanın önemli bir sorunu da terörün kü-
reselleşmesi, ekonomik, siyasi ve toplumsal 
düzenimizi bozabilecek bir tehdide dönüş-
mesidir. Türkiye, teröre çok sayıda insanını 
kurban vermiş bir ülkedir. PKK terör ör-
gütünün Irak’ın kuzeyindeki mevcudiyeti, 
halen Türkiye açısından en ciddi güvenlik 
sorunu durumundadır. PKK’nın Kuzey 

Irak’taki varlığı, Türkiye’de masum insan-
ların can ve mal güvenliğine açık bir tehdit 
teşkil etmektedir. Son olarak Diyarbakır’da 
gerçekleştirilmiş olan saldırıda, eğitim 
kurumlarından çıkmış olan masum ço-
cuklar katledilmiştir. Türkiye, uluslararası 
hukuktan aldığı güç ve yetkiyle, bu tehdidi 
ortadan kaldırmak amacıyla harekete geç-
miştir. Irak’ın kuzeyine düzenlemekte ol-
duğumuz operasyonların hedefi kesinlikle 
ve kesinlikle Irak halkı değildir. Şunu, altını 
çizerek bir kez daha hatırlatmak istiyorum: 
Türkiye’nin Irak’a ait toprakların tek bir 
karışında dahi gözü yoktur. Esasen, Irak’ın 
toprak bütünlüğünün, ulusal birliğinin 
korunmasına en güçlü desteği veren ülke 
de Türkiye’dir. PKK’yla mücadelemizi, son 
terörist de teslim oluncaya veya etkisiz hale 
getirilinceye kadar sürdüreceğiz.

Terör örgütü, bölgesel barış ve düzeni teh-
dit eden, bölgeyi istikrarlaştıran bir unsur-
dur. Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına 
karşı düzenlenen operasyonlar konusunda 
Avrupa’daki dost ve müttefik ülkelerden 
gördüğümüz destek bu mücadelede bize 
güç vermiştir. Şimdi yapılması gereken, 
terör örgütünün paravan kuruluşlarının 
kapatılması, mali kaynaklarının kesilmesi, 
propaganda imkanlarının ortadan kal-
dırılması, teröristlerin iade edilmesi gibi 
konularda daha süratli ve etkin işbirliğine 
girilmesidir. Bu adımları atamayan ülkeler, 
terörle mücadeleye bilerek veya bilmeyerek 
büyük zarar vermekte, dayanışma ruhunu 
zedelemektedirler. Unutmayalım ki, terör 
örgütleri, zamanı geldiğinde, kendilerini 
besleyen, koruyan, kollayan tarafları da 
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hedef olarak görecek, buralara da zarar ver-
meye başlayacaktır.

Terörle mücadelede çifte standart güden, 
isteksiz davranan, terör örgütlerine karşı 
açık tavır alamayan ülkeler zaman içinde 
terörün olumsuz sonuçlarına hissedar 
oluyorlar. Şunu bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum: PKK terör örgütünün en önem-
li finans desteği, uyuşturucu ve insan 
kaçakçılığıdır. Avrupa ülkelerine PKK 
eliyle transfer edilen uyuşturucu, Avrupalı 
gençleri hedef alıyor, Avrupa ülkelerine 
zarar veriyor. PKK’ya ve onun Avrupa’daki 
örgütlenmelerine karşı duyarsız kalan bazı 
ülkelerin, bilerek ya da bilmeyerek aslında 
kendilerine, kendi toplumlarına, kendi 
gençlerine ciddi zararlar verdiklerini gör-
meleri gerekiyor. Türkiye her zaman terör 
olaylarına karşı küresel işbirliği süreçleri-
nin bir parçası olmuş, elinden gelen kat-
kıyı sağlamıştır. Afganistan’da, Bosna’da, 
Kosova’da, Lübnan’da ve daha onlarca ül-
kede Türk askeri, insani amaçla ve bu daya-
nışma anlayışının bir gereği olarak görev al-
mıştır. Türkiye, dünya barışı için gösterdiği 
hassasiyetin, yardımlaşma duygusunun ve 
duyarlılığının bir benzerini dost ülkelerden 
beklemektedir. Aksi halde terörle mücadele 
konusundaki inandırıcılık ve samimiyet 
ciddi şekilde zarar görür.

Değerli dostlar…

Ortadoğu’da, bölgeyi ve dünyayı yakından 
ilgilendiren bir başka sorun da Filistin-İsra-
il ihtilafıdır. Türkiye, tarihi ve bölgesel mis-
yonunun bir gereği olarak Barış Süreci’ne 
başlangıcından bu yana güçlü destek ver-

miştir. Bugün de ‘kolaylaştırıcı’ sıfatıyla 
ilgili taraflar nezdinde iyi niyetli girişimle-
rimizi sürdürüyoruz. İsrail Devlet Başkanı 
Sayın Peres ve Filistin Ulusal Yönetimi Baş-
kanı Sayın Abbas’ın katılımıyla geçtiğimiz 
Kasım ayında Türkiye’de yapılan üçlü zir-
ve, taraflar arasındaki diyaloğun korunup 
geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Üç 
ülke, Ankara Forumu çerçevesinde, Filistin 
halkının ekonomik durumunun iyileştiril-
mesine yönelik somut projelere imza atmış-
tır. Bu ihtilafta, barışın bir an önce tesisine 
yönelik dengeli bir politika izlemeye çalı-
şıyoruz. Orta Doğu’da kalıcı barışın tesisi 
için atılması gereken adımlar, izlenmesi ge-
reken yol haritası bellidir. Artık uygulama 
safhasına geçme ve somut sonuçlar ortaya 
koyma zamanı gelmiştir. Bu, çatışma ve ge-
rilimlerden bezmiş durumdaki bütün Orta 
Doğu halklarının ortak beklentisi de budur.

Annapolis Konferansı’nda öngörüldüğü 
şekilde, taraf lar arasında kapsamlı bir 
çözüme ulaşma hedefi doğrultusunda, bu 
yılsonuna kadar somut ilerlemeler kayde-
dilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca, Barış Sü-
reci çerçevesinde İsrail’le Suriye ve Lübnan 
arasındaki sorunların çözümü yönünde 
de yeni bir hareketlenmeye ihtiyaç vardır. 
Barış Süreci’nin ilerleyişinde katı bir ön-
celik sıralamasını zorunlu görmüyoruz. 
Masadaki tüm sorunların eş zamanlı olarak 
çözümü pekâlâ mümkündür ve bu çözüm-
ler de daha fazla geciktirilmemelidir. Öte 
yandan, Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi konusunda bir süredir yaşanan tıkanık-
lığın krize dönüşme emareleri göstermesi 
de ayrı bir endişe kaynağı haline gelmiştir. 
Lübnan’la şu veya bu şekilde ilgili tüm ül-
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kelerin konuya sorumluluk duygusu içinde 
yaklaşmaları ve yapıcı olmaları gerekiyor. 
Bu sorunun uzlaşma yoluyla bir an evvel 
çözümüne yardımcı olmak amacıyla biz de 
yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye, komşusu 
İran’ın nükleer programıyla ilgili tartış-
maları da yakından izliyor. Son dönemde 
yaşanan bazı gelişmeler, bu sorunun barış-
çı yollardan çözüme kavuşturulabileceği 
yönündeki iyimserliğimizi artırmıştır. Bu 
hususta İran’a düşen, kaygıları azaltmak 
amacıyla her aşamada gereken şeffaflığı 
sergilemek ve yeni soru işaretleri oluşma-
sına yol açacak tutumlardan kaçınmaktır. 
Türkiye olarak bu sorunun diplomatik yol-
lardan çözümü yönünde üzerimize düşebi-
lecek ilave katkıları sağlamaya da hazırız.

Değerli katılımcılar, bayanlar ve baylar…

Günümüzde güvenliğin salt siyasi ve askeri 
konulara indirgenmesi artık mümkün de-
ğildir. Ekonomik, sosyal ve hatta kültürel 
nitelikli sorunlar da küresel güvenliği ya-
kından etkiler hale gelmiştir. Yoksulluğun, 
işsizliğin, gelir dağılımında eşitsizliğin kol 
gezdiği yerlerde kalıcı istikrar ve güven-
likten söz etmek imkanı yoktur. Daha da 
önemlisi, buralardaki istikrarsızlık yerinde 
ve zamanında müdahalelerle giderilemedi-
ği veya kontrol altına alınamadığı takdirde, 
çeşitli kanallardan dalga dalga dünyanın 
başka yerlerine de yayılıyor, tüm ülkeleri 
etkisi altına alıyor. Terörün, çatışmaların, 
istikrarsızlığın temelinde yatan sebeplere 
eğilmeden; cehaleti, yoksulluğu, haksızlık-
ları gidermeden küresel bir barış ortamına 
ulaşmak mümkün değildir. Bu gerçekler 
ışığında, kalkınma sorunlarıyla karşı 

karşıya bulunan zor durumdaki halklara 
yardım ve dostluk elinin uzatılması, küre-
sel güvenliğin olmazsa olmaz şartı haline 
gelmiştir. Türkiye olarak gelişmekte olan 
ülkelere teknik ve kalkınma yardımlarımızı 
her yıl biraz daha artırıyoruz. Savaş veya 
iç çatışma geçirmiş ülkelerin yeniden inşa 
çabalarına da güçlü destek veriyoruz. Lüb-
nan, Filistin ve Afganistan gibi zor koşullar 
altındaki ülkelerde çok sayıda okul, hastane 
ve sağlık merkezi inşa ettik, birçok projemiz 
de devam ediyor. Yine bu ülkelerde, istihda-
mı ve gelir düzeyini yükseltmek amacıyla 
sınai işbirliği projeleri gerçekleştirdik. Bu 
bağlamda, Afganistan’daki durum özel dik-
kat ve ilgi gerektiriyor. 

Bu ülkede yakın geçmişte sağlanmış olan 
göreceli istikrarın, aşırı unsurların güç ka-
zanmaya başlaması nedeniyle yeniden bo-
zulması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ulus-
lararası toplum Afganistan’da geri adım 
atmamak ve başarılı olmak zorundadır. Tür-
kiye Afganistan’a en büyük desteği veren 
ülkeler arasındadır. Geçmişte ISAF’a iki kez 
komuta etmiş olan Türkiye, geçen yıl ayrıca 
sekiz aylık bir süre için Kabil Merkez Bölge 
Komutanlığını da üstlenmiş ve ISAF’a as-
keri personel katkısını artırmıştır. Bundan 
önce de Vardak’ta bir İl İmar Ekibi kurarak 
ülkenin yeniden inşa sürecine katkılarımızı 
daha üst boyutlara çıkarmıştık. Tarihi bağ-
lara sahip olduğumuz Afganistan’a yardım 
ve desteğimizi aralıksız sürdüreceğiz. Buna 
ilaveten, Pakistan’la Afganistan arasındaki 
diyalog sürecine de, geçen yıl başlattığımız 
üçlü zirve süreciyle katkıda bulunuyoruz. 
Türkiye, akrabalık ilişkisi içinde olduğu 
Orta Asya ülkelerinin değişim ve dönüşüm 
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sürecini de yakından izlemektedir. Avrupa 
ve diğer Batı ülkelerinin Türkiye ile işbirli-
ğini ve bu ülkelere desteklerini artırmaları, 
sadece Orta Asya’nın değil, Batı’nın istikrar 
ve güvenliğine de olumlu etki yapacaktır. 

Değerli katılımcılar…

NATO İttifakı, Türkiye’nin güvenlik poli-
tikasının belkemiğini oluşturmaya devam 
ediyor. Soğuk Savaş sonrası koşullara ba-
şarıyla uyum sağlayan NATO, artık sadece 
kendi üyelerinin değil, tüm dünyanın gü-
venlik ve istikrarına hizmet eden bir kuru-
luş haline gelmiştir. NATO’nun, “açık kapı” 
politikası çerçevesinde, kriterleri karşıla-
maları kaydıyla yeni üyelerle genişlemesi 
bölge ve dünya barışına önemli katkılar 
sağlayacaktır. Türkiye, Balkanlar’da NATO 
önderliğinde icra edilen operasyonlardan 
Iraklı subayların eğitimine kadar pek çok 
alanda NATO girişimlerine önemli katkı-
larda bulunmuştur. İttifakın geleceğine 
duyduğumuz inançtan kaynaklanan bu 
destek önümüzdeki dönemde de sürecektir. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler bünyesindeki ba-
rışı koruma operasyonlarına desteğimiz de 
devam etmektedir.

Bilindiği gibi Türkiye, uluslararası barış 
ve istikrara artan katkıları çerçevesinde, 
2009-2010 yılları için Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylı-
ğını koymuştur. 1961’den beri temsil edil-
mediğimiz bu organa seçilmemiz, Birleşmiş 
Milletler’e çeşitli alanlarda sağladığımız 
desteği daha da artırmamız konusunda bi-
zim için önemli bir teşvik unsuru olacaktır. 
Türkiye uluslararası barış ve güvenliğe, Av-

rupa Güvenlik ve Savunma Politikası çerçe-
vesinde AB öncülüğünde gerçekleştirilen 
operasyonlara sağladığı kapsamlı destekle 
de katkıda bulunuyor. Türkiye’nin, AB’ye 
katılım sürecinde olan bir müttefik hüvi-
yetiyle, Avrupa Birliği’nin güvenlikle ilgili 
bu misyonlarının karar oluşturma süreçle-
rinde etkin surette yer alması gerektiğine 
inanıyoruz. Esasen bu süreçte Türkiye’nin 
karar mekanizmalarında söz sahibi olma-
sı mantık ve hakkaniyetin bir gereğidir. 
Bu, AB tarafından da Türkiye’ye taahhüt 
edilmiş bir husustur. Bizim bu noktadaki 
haklı beklentimiz sürüyor. Hem NATO ile 
Avrupa Birliği arasında derinleştirilmeye 
çalışılan işbirliği, hem de Türkiye’nin Av-
rupa Birliği’yle ilişkilerinde şimdiye kadar 
oluşan müktesebat, Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikası karar alma sürecinde 
etkin biçimde yer almamızı zorunlu kılıyor.

Değerli dostlar…

Sizlere çok kısa olarak Avrupa Birliği ka-
tılım sürecimiz hakkında da bilgi vermek 
istiyorum. Avrupa Birliği’ne katılım süre-
cimiz bizim açımızdan artık istikrarlı bir 
temele oturmuştur. Zihnimizde bu sürecin 
amacı, hedefi, sonucu, bizi götüreceği yer 
gibi konularda herhangi bir soru işareti 
veya tereddüt yoktur. Varılacak yer bel-
lidir: O da diğer üyelerle eşit koşullarda 
tam üyeliktir. Türkiye, Avrupa’nın bu en 
büyük ve başarılı entegrasyon hareketine 
katılma kararını, halkıyla, Meclisi’yle ve 
Hükümetleri’yle uzun süre önce vermiştir. 
Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
dışında hiçbir alternatifi dikkate almayaca-
ğını, keza AB müktesebatının hiçbir yerin-
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de de bu tür bir alternatifin bulunmadığını 
bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Bu 
durumda yapılması gereken, fasıllarla ilgili 
müzakereleri aksamaya meydan vermeden 
nihai aşamaya kadar sürdürmektir. 

Türkiye katılım sürecinde üzerine düşen-
leri yapmaya kararlıdır ve yapmaya devam 
etmektedir. Meclisimizin bugüne kadar 
kabul ettiği kapsamlı reform paketleri bu 
iradenin en açık kanıtıdır. Vaat edildiği gibi 
diğer aday ülkelerle eşit muameleye tabi 
tutulmamız kaydıyla, gerekli tüm kriterleri 
yerine getireceğimizden kimsenin kuşku-
su olmamalıdır. Buna karşılık, hukuka ve 
onun en temel kurallarından “ahde vefa” 
ilkesine önem veren Avrupa Birliği’nin de, 
kendi yükümlüklerini yerine getirmesini 
beklemek en doğal hakkımızdır. İç siyasi 
mülahazalarla, AB’nin genişleme perspek-
tifini daraltmaya çalışan söylemler içinde 
olmak, aynı zamanda AB’nin küresel bir 
aktör olma vizyonuna ters düşecektir.

Büyük düşünmek, büyük bir vizyon sahibi 
olmanın gereğidir. Bazı insanlar zamanları-
nı aşarlar, bazıları ise bırakın bulundukları 
zamanı doğru algılayabilmeyi, zamanın çok 
gerisinde kalırlar. Bir toplumda zamanı 
aşanlar, zamanın gerisinde kalanlardan faz-
laysa o toplum daha hızlı mesafe kat eder. 
AB zamanı aşan bir düşünce zenginliğine 
sahip olmazsa, bulunduğu zamanı iyi yöne-
tebilmesi de mümkün olmaz. Türkiye’nin 
AB’ye biçtiği misyon bu düşünceyle daha 
büyük anlam taşımaktadır. Bu süreçte bek-
lentilerimizden biri de, haksız kısıtlamalara 
maruz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
üzerindeki izolasyonların artık kaldırıl-

masıdır. Almanya Federal Cumhuriyeti 
Meclisi’nin geçtiğimiz yıl Mayıs ayında bu 
yönde yaptığı çağrıyı takdirle karşılıyor, bu 
adımın devamının gelmesini ve başka ül-
kelere de örnek olmasını diliyoruz. Ben, bu 
noktada sözlerime son verirken, beni din-
lediğiniz için teşekkür ediyor, konferansa 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Teşekkür ederim.



15

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Değerli arkadaşlarım… Hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyor, yeni görevlerinizde 
başarılar diliyorum.

Görev yapacağınız ülkelerde, dünyanın en 
köklü, saygın ve güçlü ülkelerinden biri 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ede-
ceksiniz. Bu görevin, sizler için büyük bir 
gurur vesilesi olduğunu biliyorum. Ancak 
göreviniz, büyük bir ülkeyi temsil ediyor 
olmak veçhesiyle aynı zamanda ağır ve 
meşakkatlidir. İnanıyorum ki, edindiğiniz 
bilgi, birikim ve tecrübe, görevlerinizi en 
iyi şekilde yerine getirmenizi, ülkemizi, 
şanına yakışan biçimde temsil etmenizi sağ-
layacaktır. Zor bir coğrafyada yer aldığımızı 
biliyorsunuz. Ancak bu zor coğrafya, riskler 
kadar imkanlar ve fırsatlar da sunuyor. Bu 
imkanları ve fırsatları görebildiğimiz, en iyi 
şekilde değerlendirebildiğimiz sürece, Tür-
kiye gücüne güç katacak, geleceğe çok daha 
güvenle bakabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün artık diplomasinin, içinde bulun-
duğumuz küreselleşme çağının bir gereği 
olarak geleneksel kalıpların bir hayli dışına 
çıkmış olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. 

Türkiye’nin özellikle son 5 yılda yaşadığı 
değişim, dış politikamızın ilgi alanlarını da 
genişletmiştir. Bizler artık, ticari ilişkilerin 
geliştirilmesinden çevre sorunlarına; enerji 
projelerinden, bölgesel örgütlerin çalışma-
larını izlemeye; terörizmle mücadeleden 
kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine 
kadar çok geniş bir yelpazeyle ilgilenmek 
zorundayız. Ayrıca, dış politikayla iç poli-
tika arasındaki çizgilerin de tüm dünyada 
giderek daha fazla erimeye başladığını 
görüyoruz. İki alan arasındaki etkileşim 
şimdiye kadar görülmemiş biçimde artmış 
durumdadır. Diğer bir deyişle, sizlerin 
yurtdışında Türkiye’nin hak ve çıkarlarını 
koruyup geliştirme yönünde harcadığınız 
çabaların, Türkiye’deki insanlarımızın gü-
venliğine, refahına ve mutluluğuna yaptığı 
katkılar çok daha belirgin hale gelmiştir. 
Benzer şekilde, Türkiye’nin siyasi istikrar 
içinde olması, reformlarla kendisini sürekli 
yenilemesi ve ekonomik açıdan da daha 
güçlü hale gelmesi, görevinizin ifası sırasın-
da sizin elinizdeki imkanları, etkinliğinizi 
güçlendiren hususlardır.

Bugün dış misyonlarımız arasında bir 
önem veya öncelik sıralaması yapmak artık 
mümkün değildir. Soğuk Savaş sonrasında 

Yeni Atanan Büyükelçileri Kabul

Ankara | 19 Şubat 2008 
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bizim ilgi ve etkinlik alanımız artık sade-
ce Doğu-Batı ekseni değil, bütün dünya 
sathıdır. Önümüzdeki dönemde Afrika ve 
Latin Amerika gibi bölgelerde açacağımız 
yeni Büyükelçilikler Türkiye’nin küresel 
etkinliğini daha da artıracaktır. Milli dava-
larımızın savunulmasında ve dış politika 
vizyonumuzun gerçekleştirilmesinde Bü-
yükelçiliklerimiz çok önemli bir misyon 
yüklenmiş durumdadır. Bugün artık her 
Büyükelçiliğimiz’in, aynı zamanda bir Türk 
Ticaret Ofisi ve Türk Kültür Merkezi gibi 
çalışması zorunlu hale gelmiştir. 

Türkiye’yi, en geç Cumhuriyetimiz’in 100. 
kuruluş yıldönümüne kadar en büyük 10 
ekonomi arasına sokma hedefimizi sürekli 
akılda tutmamızda, çabalarımızı bu bilinç 
içinde sürdürmemizde yarar görüyorum. 
Her bir diplomatımızın görevi gereği kura-
cağı şahsi dostluklar, geliştireceği çalışma 
ilişkileri ve tesis edeceği bağlantılar bizim 
önümüzde yeni fırsatlar, yeni kapılar aça-
caktır. İhracata dayalı büyüme stratejimizin 
başarısı açısından bu çabaların daha da 
yoğunlaştırılması ve hızlandırılması gerek-
tiğine inanıyorum. Bizim, yetişmiş insan 
gücümüzle, bu konuda son derece etkili 
çalışmalar yapan Batı ülkeleri kadar başa-
rılı sonuçlar almamamız için hiçbir neden 
yoktur. Bu anlamda sizlerin önemli katkıla-
rı olacağına inanıyorum. 

Türkiye’nin önünde yeni ufuklar ve im-
kanlar açmak amacıyla yürüteceğiniz 
çalışmaların, personeliniz tarafından da 
desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu 
amaçla, Büyükelçiliklerimiz’deki çalışma 
arkadaşlarınıza katılımcı bir anlayışla yön-

lendirme sağlamanız ve sahada daha fazla 
çalışma yapmaya özendirmeniz son derece 
yararlı olacaktır. Ayrıca bu çalışmalarda 
sizlere bağlı Başkonsolosluklarımız’dan 
da en etkili ve verimli biçimde yararlan-
manızı bekliyoruz. Merkezden tayin olan 
Büyükelçilerimiz’in yarısından fazlası bu 
sıfatla ilk kez yurtdışına atanıyor. Sizleri, 
Türkiye’nin açılma veya ilişkilerini derin-
leştirme çabası içinde olduğu coğrafyalar-
daki zinde öncü güçlerimiz, bayrak taşıyıcı-
larımız olarak görüyorum. 

Henüz dünyayla bütünleşme süreci içinde 
olan bu ülkelerde, siyasi, ekonomik, kül-
türel ve benzeri alanlarda yapılacak çok iş 
var. Görevinizin ifası sırasında kuşkusuz 
altyapısal, insani, bürokratik veya benzer 
nitelikli çeşitli zorluk ve engellerle de 
karşılaşacak, ayrıca zaman zaman üçün-
cü ülkelerin rekabetiyle mücadele etmek 
durumunda kalacaksınız. Ancak, bu tür 
güçlüklerin üstesinden gelmek için gerekli 
beceri ve donanıma sahip olduğunuzu ve 
bu güçlüklerin sizleri yıldırmayacağını 
biliyorum. Bu bakımdan, sizleri bu önemli 
görevlere uğurlarken, işi doğru ellere ema-
net ettiğimizi bilmenin güven ve rahatlığı 
içinde olduğumuzu belirtmek isterim. 

Büyükelçi ünvanını daha önce kazanmış ve 
ülkemizi çeşitli merkezlerde başarıyla tem-
sil etmiş olan kıdemli Büyükelçilerimiz’i de 
yeni hizmet yerlerinde önemli görevler bek-
liyor. Daha çok Batı ülkelerinde görev yapa-
cak olan bu gruptaki Büyükelçilerimiz’in 
sahip oldukları birikim ve deneyimler 
bizim için büyük önem taşıyor. Özellikle 
Avrupa başkentlerinde görev yapacak 
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Büyükelçilerimiz’in çaba harcayacakları 
önemli bir alan, Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecimizin ivme kaybetmeden ilerlemesi-
ni sağlamaktır. Bu sürecin önünü kesmeye 
veya süreci sulandırmaya, geciktirmeye 
ya da içini boşaltmaya yönelik girişimler-
le yoğun şekilde mücadele edeceğinize 
inanıyorum. Bu konuda ilkeli, kararlı ve 
tavizsiz bir tutum sergilememiz, yolumu-
za çıkartılabilecek yeni engelleri önceden 
görmeye çalışmamız ve bunları bertaraf 
etmemiz hayati önem taşıyor. Buna ilave 
olarak büyük vatandaş topluluklarımızın 
yaşadığı bu ülkelerde, vatandaşlarımızın 
entegrasyonu gibi hassas konularda da 
özel sorumluluklarla karşı karşıyasınız. Va-
tandaşlarımızın Başkonsolosluklarımız ve 
Büyükelçiliklerimiz’le iletişim kanallarının 
sürekli açık tutulması son derece önemli-
dir. Dünyanın neresinde olursa olsun, tek 
bir vatandaşımız, tek bir soydaşımız bile 
kendisini yalnız, sahipsiz hissetmemelidir.

Değerli büyükelçiler…

Gittiğiniz ülkelerde yapacağınız çalışmalar-
da, Devletimiz’in ve Hükümetimiz’in güçlü 
desteği de her zaman sizin arkanızda ola-
caktır. Sizleri yeni görevlerinizden dolayı 
bir kez daha tebrik ediyorum. Yurtdışında 
vereceğiniz değerli hizmetlerin milletimiz 
ve devletimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyor, yolunuz açık olsun diyorum. Teşek-
kür ederim.
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Değerli büyükelçiler… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği’nde her yeni 
Dönem Başkanlığı başlangıcında siz de-
ğerli büyükelçilerle bir araya geliyoruz. Bu 
toplantılarımız artık geleneksel bir özellik 
taşıyor. Seçim dönemimize denk gelmesi 
sebebiyle Portekiz Dönem Başkanlığı sıra-
sında sizlerle topluca bir araya gelemedik. 
Dolayısıyla, bu dönem başında bir araya 
gelmekten memnuniyet duyduğumu be-
lirtmek istiyorum. Türkiye ile ilgili gündem 
açısından fevkalade yoğun geçen Portekiz 
Dönem Başkanlığı’nın, bu süre zarfında 
oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladığı-
mızı belirtmeliyim. Slovenya’nın da aynı 
yapıcı rolü üstlenerek ve iyi niyetle Dönem 
Başkanlığı’nı yürüteceğine inancım tamdır.

Değerli konuklar…

Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’nin 
AB’ye üyelik hedefi hükümetimiz için 
her zaman öncelikli bir konu olmuştur 
ve olmaya da devam edecektir. Avrupa 
Birliği’ne üyeliğimizin en önemli yapı taşı, 
Türkiye’nin Avrupa ile ortak değerleri, 
ortak coğrafyayı, ortak çıkarları paylaşıyor 

olmasıdır. Sahip olduğumuz ortak değer-
lerin temelinde demokrasi, çoğulculuk, 
hukuk devleti, insan haklarına saygı ve 
pazar ekonomisi ilkeleri bulunuyor. Ar-
tık, stratejik düşünce, sadece askeri veya 
jeopolitik gerekliliklerden ibaret değildir. 
Stratejik yaklaşımlar, günümüzde, ortak 
değerlerin geliştirilmesi ve kültürlerarası 
uyumun en etkin şekilde hayata geçirilmesi 
imkanlarını da kapsıyor. Avrupa açısından 
bakıldığında, Türkiye’nin üyeliğinin ger-
çekleşmesiyle AB coğrafyasında işte böyle 
bir stratejik yaklaşım hayata geçirilmiş 
olacaktır. Avrupa Birliği’nin bölgesel ve 
küresel bir aktör haline gelerek, daha etkin 
ve sınırlarını aşan bir rol üstlenmesinde 
Türkiye’nin yapacağı katkılar büyük önem 
taşımaktadır.

Değerli konuklar…

Türkiye olarak, Avrupa Birliği katılım süre-
cine yönelik yoğun bir gündeme sahibiz. Bu 
amaçla, Avrupa Birliği uyum sürecimizdeki 
pek çok alanı kapsayan ve daha özgürlükçü 
bir yapıya sahip olacak Anayasa hazırlık-
larına başlamış bulunuyoruz. Yakında, 
bu yeni Anayasa taslağımızı kamuoyu ile 
paylaşacağız. Kamuoyunun, sivil toplum 

AB Büyükelçileri ile Yemek

Ankara | 28 Şubat 2008 
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örgütlerinin, sosyal tarafların da görüş ve 
önerilerini alacak, taslağımıza son halini 
vereceğiz. Öte yandan, hazırladığımız yeni 
Vakıf lar Kanunu Meclisimiz tarafından 
kabul edildi. Yine, Türk Ceza Kanunu’nun 
301’inci maddesinin yeniden yazım çalış-
malarını Adalet Bakanlığımız olgunlaş-
tırmış durumda. Bu konuyu Türkiye-AB 
ilişkilerinin gündeminden en kısa zamanda 
düşüreceğiz. Portekiz Dönem Başkanlığı 
sona ermeden kısa bir süre önce iki faslın 
müzakerelerine başlanmış olması memnu-
niyet vericidir. Slovenya Dönem Başkanlığı 
sırasında da teknik olarak hazır olan fasıl-
ların açılması suretiyle, Türkiye’nin katılım 
sürecinin teknik yönünün de devamının 
sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Değerli büyükelçiler…

AB üyesi olmanın sorumluluğunun, AB’nin 
sadece siyasi ve teknik mevzuatını değil, 
uzlaşı kültürünü de benimsemekte yattığı-
nın bilincindeyiz. Bu vizyonumuz, adil ve 
kapsamlı çözüme kavuşmuş, birleşmiş bir 
Kıbrıs çerçevesinde Türkiye, Yunanistan 
ve Kıbrıs’ın AB içerisinde yer alacakları bir 
işbirliği sütunu oluşturulması yönündedir. 
Bu, Doğu Akdeniz’in bir barış ve refah hav-
zası haline gelmesine de katkıda buluna-
caktır. Bu nedenle biz, Türkiye olarak, BM 
Genel Sekreteri’nin soruna kapsamlı çözüm 
bulunmasına yönelik inisiyatif almasını 
samimi bir şekilde arzu ediyoruz. Bu ça-
balara aktif katkıda bulunmaya hazırız. 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi seçim sürecini 
tamamladığına göre, Avrupa Birliği’nde-
ki dostlarımızı bu çabalara etkin destek 
vermeye çağırıyoruz. Yeni Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi liderinin, Kıbrıs sorununa 
Birleşmiş Milletler çerçevesinde çözüm bu-
lunması yönünde irade sergilemesini bekli-
yoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde gelinen bu aşamanın, bazı Avru-
pa ülkelerinde tartışmaya konu olduğunu, 
hatta “ayrıcalıklı ortaklık” gibi bazı fikirle-
rin dile getirildiğini görüyoruz. “Ayrıcalıklı 
ortaklık” gibi fikirlere, yine bizzat Avrupalı 
seçkin devlet adamı, politikacı, işadamı ve 
entelektüellerin güçlü argümanlarla karşı-
lık verdiklerini de müşahede ediyorum.

Türkiye’nin tam üyelikle neticelenecek 
Avrupa yolculuğu Türk halkının temel bir 
tercihi, önemli bir seçimidir. Tam üyelik 
hedefiyle çıktığımız bu yolda başka bir se-
çeneği tartışmamız mümkün değildir. Tür-
kiye hakkındaki tartışmalarda, Türkiye’nin 
potansiyelinin, üstünlüklerinin veya eksik-
liklerinin adil ve objektif bir biçimde değer-
lendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Tür-
kiye, bir imtiyaz veya ayrıcalık istemiyor. 
Türkiye, Avrupa Birliği’nin taahhütlerine 
bağlı kalmasını ve hak ettiği adil muamele-
yi görmek istiyor. Bu tartışmayı Avrupa’nın 
sınırları gibi konular üzerine oturtmayı 
doğru bulmuyorum. Zira, sınır kavramı bir 
gelişmeyi değil, bir sona erişi çağrıştırır. Bu 
bizlerin Avrupa’ya ilişkin vizyonunu sınırla-
maktadır. Türkiye AB ile ilişkilere başladığı, 
hukuki bağını kurduğu onlarca yıl önce de 
Türkiye aynı coğrafyadaydı. Bunca zaman 
sonra sanki Türkiye’nin coğrafi pozisyonu 
yeni keşfediliyormuş gibi tartışmalar baş-
latmak ne iyi niyetle bağdaşır, ne de hukuki 
bir ciddiyet taşır. Ben daha ziyade Avrupa 
için yeni ufuklardan bahsedilmesini doğru 
buluyorum. 
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Yeni ufuklar, yeni fırsat ve imkanlar de-
mektir. Sınırlar ise yalnızca coğrafyadan 
ibarettir. Avrupa Birliği belli sınırları değil, 
belli değer ve idealleri ön plana çıkarma-
lıdır. AB’nin kademeli olarak gerçekleşen 
genişleme süreçleriyle yaptığı en büyük 
hizmet, barış, özgürlük ve refahın Avrupa 
coğrafyasına yayılmasını sağlamış olması-
dır. “Yumuşak güç” niteliğindeki AB, askeri 
gücün yüzlerce yıl boyunca ulaşamadığı 
hedefe genişlemelerle birlikte ulaşmıştır. 
Kısacası, AB önümüzdeki 50 yıl içinde yeni 
ufuklara sahip olmak zorunda kalacaktır ve 
işte bu nedenle kendisini sınırlarının ardı-
na hapsetmemelidir. Bildiğiniz gibi Türki-
ye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası 
çerçevesinde AB öncülüğünde gerçekleşti-
rilen pek çok operasyona kapsamlı katkıda 
bulunuyor. Türkiye’nin Avrupa Birliğinin 
güvenlikle ilgili bu misyonlarının karar 
oluşturma süreçlerinde etkin yer alması 
gerektiğine inanıyoruz. Esasen bu süreçte 
Türkiye’nin karar mekanizmalarında söz 
sahibi olması mantık ve hakkaniyetin gere-
ğidir. Bu, AB tarafından da Türkiye’ye taah-
hüt edilmiş bir husustur. Bu noktada bizim 
haklı beklentimiz sürmektedir.

Değerli büyükelçiler…

2008 yılının daha çok başında olmamıza 
rağmen, bu yılın uluslararası barış, güven-
lik ve istikrarı etkileyecek bir dizi önemli 
gelişmeye sahne olacağını bugünden görü-
yoruz. Bu bağlamda, Türkiye’yi çevreleyen 
bölgeler bu yıl da dünya politika sahnesinin 
merkezinde yer almaya devam edecektir. 
Uluslararası camianın ve AB’nin bu coğraf-
yalarda eski ve yeni sorunları ele alış biçimi, 

bizden sonraki nesillerin geleceğini büyük 
ölçüde belirleyecektir. Türkiye, geniş bir 
coğrafyaya erişme, bu bölgeleri yorumla-
ma ve siyasi ve sosyal eğilimleri olumlu 
yönde şekillendirme konusunda önemli 
bir konumdadır. Önümüzdeki dönemde 
mücadele etmemiz gereken sorunların sin-
yallerini bugün açıkça görüyoruz. Siyasi, 
kültürel, ekonomik alanlarda karşılaştı-
ğımız güçlüklere ilaveten başta terörizm 
olmak üzere karşılaştığımız sorunlar geniş 
bir bakış açısı gerektiriyor. Asrımızın bü-
tün bu sorunlarına çözüm arayışlarında 
devletler tek başlarına değil, bir dayanış-
ma ve işbirliği halinde hareket etmek du-
rumundadır. Avrupa Birliği gibi oluşumlar 
bu birliktelik arayışının bir sonucudur. 
Yeni tehditlerin ırk, din veya bölge ayrımı 
yapmadığı ortadadır. Sadece refahta değil, 
sıkıntılarda da birbirimize bağlandığımızı 
derinden hissediyoruz.

Uluslararası camianın gözleri önünde 
30 yılı aşkın süredir on binlerce vatan-
daşımızı kurban verdiğimiz terörizm, 
21. yüzyılla birlikte tüm dünyanın gün-
deminde de üst sıralara oturmuştur. Ka-
sım 2003’te İstanbul’da, Mayıs 2007’de 
Ankara’nın merkezinde Ulus’ta, geçtiğimiz 
ay Diyarbakır’da meydana gelen, onlarca 
masum sivil kadın, çocuk, öğrencinin 
hayatına kasteden terörist saldırıların, 
2004’te Madrid’de, 2005’te Londra’da 
meydana gelen saldırılardan hiçbir farkı 
yoktur. Ancak, saldırıların failleri ile bun-
ların gerisindeki terör örgütlerine Avru-
palı dostlarımızın farklı gözle bakmaları 
Türk halkını fazlasıyla incitmiştir. Terö-
rizmle mücadelede uluslararası düzlemde 
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Avrupalı dostlarımızın bizden beklediği 
işbirliğini azami ölçüde göstermekteyiz. 
Maalesef, aynı işbirliği anlayışı ve yakla-
şımını Avrupalı dostlarımızdan yeterince 
göremiyoruz. 

Bakınız; INTERPOL Kırmızı Bülteni ve Av-
rupa Tutuklama Müzekkeresi ile aranan 
teröristler serbestçe bir AB ülkesinden 
diğerine seyahat edebiliyorlar. Hatta bu 
teröristler, arzu ettikleri takdirde de ra-
hatlıkla, PKK terör örgütünün kamplarına 
gidebilmek için bu ülkelerin havaalanla-
rından giriş-çıkış yapabiliyorlar. Bazı AB 
üyesi ülkeler, tüm uluslararası toplum için 
bağlayıcı olan Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararları hilafına, bu teröristlere 
ikamet izni ve mülteci statüsü verebiliyor, 
yargılama veya iade etme yükümlülükleri-
ni yerine getirmiyorlar. Keza, terör örgütü-
nün propaganda aracı olan bir televizyon 
kanalı bir AB üyesi ülkede rahatlıkla faali-
yet gösterebiliyor.

Terörizm her ne gerekçeyle olursa olsun 
haklı gösterilemez. Bizim, Türkiye olarak, 
terörizmle her zeminde mücadelemiz ka-
rarlılıkla devam etmektedir ve edecektir. 
Terör örgütü, insan kaçakçılığıyla, uyuş-
turucu ticaretiyle, çocukların istismarı 
ve çocukların öldürülmesi yoluyla ayakta 
kalmaya çalışıyor. Avrupalı gençleri de 
zehirleyen ve istismar eden bu örgütle 
mücadele, Türkiye’nin olduğu kadar di-
ğer ülkelerin de sorumluluğu altındadır. 
Avrupa Birliği ile terör konusunda Troyka 
düzeyinde ilk istişareler 19 Şubat 2008 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu istişare 
toplantısının AB ve üye ülkelerle terörle 

mücadele konusundaki işbirliğimizin ge-
liştirilerek güçlendirilmesine imkan sağla-
masını bekliyoruz. Bizim, Türkiye olarak, 
Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiğimiz kara 
harekatı da dile getirdiğim anlayış çerçe-
vesinde şekillenmiştir. Harekatın maksadı, 
belli bölgelerdeki terör hedeflerini etkisiz 
hale getirmek ve örgütün fiziksel altyapı-
sını tahrip etmek olarak belirlenmiştir. Bu 
maksat da büyük ölçüde hasıl olmuştur. 
Bu çerçevede birliklerimiz bugün itibariy-
le görevlerini tamamlayarak yurt içindeki 
üslerine geri dönmüşlerdir.

İcra edilen harekatın bölgenin teröristler 
tarafından kalıcı ve güvenli bir üs bölgesi 
olarak kullanılmasını önleyerek uzun va-
dede Irak’ın istikrar ve iç barışına da katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Kapsamı, 
çerçevesi ve süresi önceden belirlenmiş 
olan bu harekattaki hedefimizin, sadece 
ve sadece terör örgütü olduğunu defalarca 
dile getirdik. Bölgede terör örgütü dışında 
hiç kimseye yönelik en ufak bir olumsuz 
tavrımız olmamış, operasyondan tek bir 
sivil dahi zarar görmemiştir. Biz, Irak’ın 
toprak bütünlüğünün korunması yönün-
deki irademizi her fırsatta beyan ettik ve 
bunun da arkasında duruyoruz. İstikrarlı, 
huzurlu, barış ve huzur içinde bir Irak, 
herkesten önce bizim, Türkiye’nin arzusu-
dur ve bunu gerçekleştirmek için çabamızı 
da sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, terör ör-
gütüne yönelik çok boyutlu mücadelemiz, 
Türkiye’nin güvenliğine olduğu kadar 
Irak’ın ve bölgenin de güvenliğine önemli 
katkılar sağlayacaktır. Türkiye, terörle her 
zeminde mücadele etme azim ve kararlılı-
ğını sürdürmektedir.
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Değerli büyükelçiler…

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik yönün-
deki kararlılığını burada bir kez daha teyit 
etmek isterim. Her şeyden önce, vatandaşla-
rımızın yaşam standartlarını daha yükseğe 
çekmeyi amaç edinen bu süreç, kararlılıkla 
sürdürülecektir. Bir kısım olumsuzluklara 
rağmen biz reformlarımızı yaptık ve yap-
maya devam edeceğiz. Bu süreçte, sizlerin 
desteğini yanı başımızda görmek bizleri 
mutlu etmiştir. Siz değerli büyükelçilerin 
destek ve işbirliğini önümüzdeki süreçte de 
yanımızda görmek istiyoruz. Katılımınız-
dan dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınız-
da başarılar diliyorum. Afiyet olsun.
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Türk - Amerikan Dernekleri Federasyonu 
Başkan ve Temsilcilerini aramızda görmek-
ten mutluluk duyuyorum. Sayın Başkan, 
öncelikle sizi yeni görevinizden dolayı 
kutlarım. ABD’deki Türk toplumunun ör-
gütlenmesi konusunda önemli bir işlev 
üstlenmiş olan Federasyon’un çalışmalarını 
takdirle izliyoruz. 

ABD, Türkiye için bir dost, müttefik, bölge 
ve dünya sorunlarında başlıca ortaktır. 
ABD ile, başta terörle mücadele, Irak, Or-
tadoğu ve Transatlantik işbirliği olmak 
üzere geniş bir yelpazede stratejik işbirliği 
yapıyoruz. Bu işbirliğine somut ve daha 
geniş bir içerik kazandırılmasında Türk-
Amerikan toplumunun katkıları ayrı bir 
anlam ve önem taşıyor. Geçen yıl, asılsız Er-
meni iddiaları karşılıklı üst düzey çabalarla 
ve sizlerin de katkısıyla aşılmıştır. Terörle 
mücadelede daha yoğun bir işbirliğine ge-
çilmiştir. Bildiğiniz gibi son dönemde ABD 

ile Türkiye arasında yoğun bir temas trafiği 
yaşandı. Üst düzey temaslarda, Türkiye’yle 
ilişkilere verilen önem ve ülkemizin bölge-
sel ve küresel güvenlik ve istikrara katkısı 
vurgulanmıştır. Türkiye ile ABD arasındaki 
çok yönlü ve köklü ilişkilerin birkaç konu-
ya indirgenmesi tabii ki mümkün değildir. 
Kaldı ki, bazı konularda Türkiye ile ABD 
arasında bazı yaklaşım farklılıkları olması 
doğal karşılanmalıdır. Önemli olan husus, 
ortak gündemimizi meşgul eden tüm ko-
nularda iki ülkenin stratejik çıkarlarının 
örtüştüğü gerçeğidir. Nihai hedefimiz, Türk 
Amerikan toplumunun tek bir çatı altında 
örgütlenmesi olmalıdır. Bu nihai hedefe 
ilerlerken, kişisel çıkar hesaplarını ve kişi-
selleşen bazı meseleleri bir kenara bırakma-
mız gerekiyor.

Türk Amerikan toplumunu birleştirici ve 
kenetlendirici bir vizyonla hareket edilmesi 
ve dayanışma içinde olunması önemlidir. 

Türk Amerikan Dernekleri 
Federasyonu Başkanı  

Kaya Boztepe ve  
İcra Kurulunu Kabul

Ankara | 4 Mart 2008 
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Bu çerçevede, ABD’deki toplumumuzun 
daha da bilinçlenmesi, örgütlenmesi ve 
yerel şartlara intibak ederek, ABD toplu-
munun bir parçası olması için özel bir çaba 
göstermenizi bekliyoruz. Vatandaşlarımı-
zın Amerikan vatandaşlığını almalarını 
destekliyoruz. Vatandaşlarımızın ABD si-
yasi hayatında daha faal şekilde yer alması, 
bu ülkedeki vatandaşlarımızın haklarının 
korunmasına yardımcı olacak ve ayrıca, 
devletimizin menfaatlerine de katkıda 
bulunacaktır. Yurtdışında yaşayan vatan-
daşlarımızın oluşturdukları çatı kuruluş-
larının düzenledikleri faaliyetleri, birlik ve 
beraberlik içinde, mümkün olduğunca ken-
di imkânlarıyla gerçekleştirmeleri önem 
taşımaktadır. Federasyon olarak her yıl 
düzenlediğiniz “Türk Günü Yürüyüşü”nün, 
ABD’de yaşayan Türkler’in mevcudiyetinin 
göstergesi olduğunu ve toplumumuz açısın-
dan taşıdığı önemi biliyorum. Etkinliklerde 
ABD halkına yönelik faaliyetlere yer veril-
mesi ve ABD siyasi çevrelerinden katılım 
sağlanması da faydalı olacaktır. Bu vesiley-
le, özveriyle yürüttüğünüz çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.
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Ekselansları, sayın Devlet Başkanı Gurban-
gulu Berdimuhamedov, saygıdeğer Türk-
men Konuklar, muhterem hanımlar, bey-
ler… Dost ve kardeş Türkmenistan’ın Devlet 
Başkanı Zat-ı Devletleri’ni ülkemizde ağır-
lamaktan duyduğumuz memnuniyeti be-

lirtmek istiyorum. Türkmen konuklarımızı 
da en içten duygularımla selamlıyorum. 
Türkmenistan’a ve halkınıza karşı besledi-
ğimiz sevgi, saygı ve içten duyguları burada 
bir kez daha dile getirmekten dolayı da ayrı-
ca mutluluk duyuyorum. 

Türkmenistan Devlet Başkanı 
Berdimuhammedov Onuruna 

Öğle Yemeği

Ankara | 24 Mart 2008 
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Türkmenistan bizim gönlümüzde daima 
kardeş bir ülke ve güvenilir bir dost, Türk-
men halkı da aziz bir millettir. Aynı soyda-
nız. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı tarih, ge-
lenek ve kültürü paylaşıyoruz. Türkiye, bu 
duygularla Türkmenistan’ın bağımsızlığını 
ilk tanıyan ve Aşkabat’ta ilk Büyükelçilik 
açan devlet olmuştur. Türkmenistan’ın 16 
yıllık bağımsızlık döneminde, milli bir dev-
letin oluşturulmasında büyük başarılar elde 
ettiğini takdirle müşahade ediyor ve bun-
dan gurur duyuyoruz. Zat-ı Devletleri’nin 
önderliğinde başlatılan “Taze Galgınış 
Eyyamı” (Yeni Kalkınma Dönemi) büyük 
ilgi uyandırmıştır. “Avaza Serbest Turizm 
Bölgesi” projesi Türk ve diğer yabancı ya-
tırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 
Bugün Türkmenistan ekonomisi, modern 
tekstil sanayii, modern tarımı, sanayi alt 
yapısı, petro-kimya tesisleri ile hızla büyü-
yen bir ekonomiye dönüşmüştür. Türk işa-
damlarının da atayurdumuzun ekonomik 
kalkınmasına yaptığı katkılardan gurur 
duyuyoruz. Bu vesileyle, Türkmenistan’da 
faaliyet gösteren işadamlarımıza, eğitim 
için seferber olan öğretmenlerimize ve tüm 
vatandaşlarımıza rahmetli Türkmenbaşı 
ve Zat-ı Devletleri’nin verdiği destek için 
teşekkür etmek istiyorum. 

İçinde yaşadığımız dönemde kardeşlik 
bağlarımızı canlandırmak, ilişkilerimize 
ve işbirliğimize dinamizm kazandırmak, 
halklarımız arasındaki yakınlığı güçlendir-
mek elzemdir. Siyasi ilişkilerimizin yanı 
sıra enerji, ulaştırma ve iletişim alanlarında 
büyük projelerin hayata geçirilmesi ile eko-
nomik ve ticari ilişkilerimizin de çok daha 
ileri seviyelere taşınacağına inanıyorum. 

Sayın Devlet Başkanı…

Çağımız dayanışma çağıdır. İşbirliği ve 
dayanışma, bugün için belki çoğu atıl du-
rumda olan büyük imkanlarımızı hayata 
geçirme fırsatı verecektir. Bizler, birbiri-
mizin doğal ortaklarıyız. Dost ve kardeş 
Türkmenistan ile her alanda ilişkilerimizi 
geliştirmek konusunda güçlü bir irade mev-
cuttur. Bunu bilmenizi isterim. Ziyaretiniz 
sırasında imzalanan anlaşmalar da işbirli-
ğimize ivme kazandıracaktır.

Sayın Devlet Başkanı…

Gelecekte, bugünlerimizden daha yakın, 
daha güçlü ve sıkı ilişkiler ve işbirliği için-
de olacağımıza olan inancımı yinelemek 
istiyorum. Zat-ı Devletleri’nin sağlık ve 
mutluluğu ile iki kardeş halkın refah ve kal-
kınma yolundaki atılımlarının başarısı için 
en içten temennilerimi sunuyorum. Bir kez 
daha ülkemize hoşgeldiniz diyor, en kalbi 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sayın Başbakan, değerli dostum Berişa, de-
ğerli Türk ve Arnavut işadamları, kıymetli 
davetliler… Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi 
toplantısı vesilesiyle, değerli dostum Berişa 
ile birlikte sizlerle bir araya gelmekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum.

Yine, bu toplantı vesilesiyle bir konudaki 
hislerimi sizlerle paylaşmak isterim: 15 

Mart tarihinde Tiran yakınlarında mey-
dana gelen patlama sonucunda çok sayıda 
kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralan-
ması bizleri derinden üzmüştür. Ölenlere 
Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa-
lar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. 
Arnavutluk’un acısı bizim de acımızdır. Ka-
zadan etkilenenlere yardımda bulunmak 
üzere çeşitli kurumlarımız harekete geçti. 

Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi 
Toplantısı

Tiran-Arnavutluk | 26 Mart 2008 
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Bu çerçevede olabilecek ilave ihtiyaçları-
nızı karşılamak konusunda imkanlarımızı 
seferber etmeye hazırız. 

Değerli katılımcılar, değerli dostlar…

Sayın Berişa ile yaptığımız görüşmelerde 
ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma 
fırsatını bulduk. Konuşmamın hemen ba-
şında şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye 
ile Arnavutluk, aralarındaki fiziki mesafe 
ne olursa olsun, iki dost ve kardeş ülkedir. 
Ortak bir coğrafyayı paylaşıyoruz. Ortak bir 
tarihi paylaşıyoruz. Ortak bir kültürü pay-
laşıyoruz. Dillerimizde ortak kelimeler var, 
müziğimizde, yemeklerimizde, gelenek ve 
göreneklerimizde çok sayıda ortak payda 
var. Halkları birbirine bu kadar benzeyen 
iki ülkenin, birbirine uzak olması, mesafeli 
durması elbette ki düşünülemez. Bu ortak 
noktalardan yola çıkarak, iki ülke arasın-
daki ilişkileri geliştirmek için yoğun gayret 
sarfettik, sarfediyoruz. Amacımız, ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizi de bu köklü dostlu-
ğa yakışan seviyeye yükseltmek.

Bakınız, biz, Arnavutluk’u Balkanlarda 
çok yakın ve adeta komşu bir ülke olarak 
görüyoruz. İki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerde sağlanacak gelişmele-
rin, sadece Türkiye ve Arnavutluk’a değil, 
bölgenin refahına da katkı sağlayacağına 
inanıyoruz. Arnavutluk’un kalkınma ve 
dış dünyayla bütünleşme yönünde kararlı 
atılımlar içinde olduğunu memnuniyetle 
görmekteyiz. Şundan eminiz ki, Arnavutluk 
ekonomisi önümüzdeki dönemde bölgede 
ekonomik ağırlığını hissettirmeye başla-
yacaktır. Arnavutluk’la ekonomik ve ticari 

ilişkilerimizde son dönemlerde kaydade-
ğer mesafe alındı. Ülkelerimiz arasındaki 
ticaret hacmi son beş yılda yaklaşık üç kat 
artarak geçen yıl 318 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Yine, bizim Türkiye olarak Arnavutluk’ta 
yaptığımız yatırımlar, 2002’de 35 milyon 
dolar civarında iken, bugün 620 milyon do-
lara ulaşmış bulunuyor. Önümüzdeki yakın 
dönemde yürürlüğe girecek olan Türkiye-
Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması’nın, 
ticaret hacminde önemli açılıma zemin 
hazırlamasının yanısıra, yatırımları ve or-
tak girişimleri özendireceği kuşkusuzdur. 
Ancak, şunu da ifade etmeliyim ki, tüm 
bu rakamlar sahip olduğumuz potansi-
yelin altında kalıyor. İki ülkenin, Türkiye 
ve Arnavutluk’un, gerek ticaret hacmi 
noktasında, gerekse yatırımlar noktasında 
bugün çok daha ileri bir seviyede olması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu arzumuzu, bu 
beklentimizi, Sayın Berişa ve diğer Arnavut 
yetkililerle paylaştık. Bakınız, Türkiye, Ar-
navutluk’taki üçüncü en büyük yatırımcı 
ülke konumunda. Biz, girişimcilerimizi 
daha fazla yatırıma özendiriyoruz, özen-
direceğiz. Bu noktada, verdiği destekten 
dolayı, girişimcilerimize yönelik teşvikle-
rinden dolayı Sayın Başbakan’a da teşekkür 
ediyorum.

Türk girişimciler Arnavutluk’ta özellikle in-
şaat, bankacılık, telekomünikasyon, akarya-
kıt dağıtımı, sağlık, demir-çelik ve maden-
cilik sektörlerine yatırım yapıyorlar. Yine, 
enerji sektörüne de bizim yatırımcılarımız 
ilgi gösteriyorlar. Önümüzdeki dönemlerde 
bu ilginin daha geniş alanları ve özellikle 
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turizm sektörünü kapsaması ümidindeyiz. 
Arnavutluk’un karşılaşmakta olduğu ener-
ji darboğazına çözüm getirmek amacıyla 
tasarlanan altyapı yatırımlarında, Türk 
firmalarının etkin ve öncü rol üstlenme-
lerinde yarar görüyoruz. Bizim arzumuz, 
ticaretin ve yatırımların tek yönlü olması 
değildir. Arnavutluk’un Türkiye’ye ihracatı-
nın artması, ekonomik ve ticari ilişkilerimi-
ze ivme kazandırması bakımından büyük 
önem arzediyor. Arnavut işadamlarının da 
ülkemizde yatırım yapmalarını arzu ediyor, 
onları ülkemize bekliyoruz.

Biliyorsunuz, 2003 yılında biz yeni doğru-
dan uluslararası yatırım yasamızı çıkardık 
ve bunu başarıyla uyguluyoruz. Öncelikle, 
Türkiye’de yatırım yapan uluslararası fir-
malar için yerli-yabancı ayrımını kaldırdık. 
Uluslararası bir firma, kolaylıkla gelip 
Türkiye’de yatırım yapma imkanına ka-
vuştu. Bunun yanında, yatırımın önündeki 
engelleri tamamen kaldırmak amacıyla 
kurullarımızı çalıştırdık, özel sektörün öne-
rilerini dikkate aldık, düzenlemeler yaptık. 
Her yıl, Yatırım Danışma Konseyi adında 
bir konseyi topluyoruz. Bu konseyde, dün-
yanın en büyük uluslararası şirketlerinin 
üst düzey yöneticileri yer alıyor. Gün boyu 
süren toplantılarda, Türkiye’nin daha 
cazip, daha elverişli bir yatırım ortamına 
kavuşması için neler yapılmalı, bunları ko-
nuşuyoruz. Dikkat ediniz, Türkiye’ye, 2003 
yılına kadar giren uluslararası yatırım 
miktarı 1 milyar doları aşmamıştı. Biz 
yasayı çıkardık, düzenlemeleri yaptık ve 
2007 yılında ulaştığımız rakam, 22 milyar 
dolar. Bu büyük miktar içinde, Arnavutluk 

girişimcilerini de görmeyi çok arzu ederiz, 
bundan da ziyadesiyle mutlu oluruz.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi 
için hükümetler düzeyinde gerekli çabalar 
harcanıyor. Ancak belirtmek gerekir ki, hü-
kümetler bu alanda ancak yol açıcı ve özen-
dirici rol üstlenebilirler. Asıl işlev ise kuş-
kusuz siz işadamlarına düşüyor. Bugüne 
kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde 
de bu işlevi en etkin şekilde yerine getire-
ceğinize inancım tamdır. Yine biliyorsunuz, 
Türkiye artık Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
yolunda kararlı adımlarla ilerleyen bir ülke. 
Aday ülke statüsünü elde ettik ve müzake-
relerimiz devam ediyor. Arnavutluk’un da 
AB’ye uyum yönünde önemli mesafe kay-
dettiğini biliyoruz. Bu noktada da iki ülke 
işverenlerine büyük sorumluluk düşüyor. 
İki ülke işverenlerinin de, iş yaptıkları ül-
kede lobi faaliyetlerinde etkin rol almaları 
ve birbirlerini desteklemeleri bence kaçınıl-
mazdır.

Sayın Başbakan, değerli dostlar…

Hedefimiz, ticaret ve yatırım hacmimizi, 
köklü dostluğumuza ve ortak değerlerimize 
yaraşır düzeye yükseltmek ve hedefi somut 
sonuçlara taşımak olmalıdır. Bunun en de-
ğerli teminatı, bugün hepinizde gördüğüm 
olağanüstü şevktir. Türkiye-Arnavutluk İş 
Konseyi toplantısının yakın gelecekteki 
verimli işbirliği projeleri için teşvik kayna-
ğı olmasını temenni ediyorum. Sizlere de 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, hepinizi 
yürekten selamlıyorum.
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Sayın başkan, değerli üyeler, değerli ka-
tılımcılar… Sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyorum. Türkiye Avrupa Birliği 
Karma İstişare Komitesi 24’üncü toplantı-
sına başarılar diliyorum. Yine bu vesileyle, 
çok değerli konuklarımıza da ülkemize ve 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum.

Türkiye-Avrupa Birliği KİK toplantılarını 
çok yakından takip ettiğimi ifade etmeli-
yim. Komite, istikrarlı yapısıyla, görüş üre-
ten, yol gösteren işleviyle Türkiye’nin Avru-
pa Birliği ile ilişkilerine çok önemli katkılar 
sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Geç-
mişte Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin 

Türkiye - Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komitesi Toplantısı

İstanbul | 11 Nisan 2008 
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kırılma yaşadığı dönemlerde bile Karma İs-
tişare Komitesi’nin toplantıları devam etti, 
çözüm üretme yönünde çalışmalar yapıldı.

Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum 
ki, Komite’nin her iki tarafı da, Avrupa 
Birliği katılım sürecimizde katkılarından 
yararlandığımız, yararlanacağımız eşsiz bir 
birikime sahip. Avrupa Birliği katılım süre-
cimizde, tüm bu birikimden, bu katkılar-
dan istifade ettik ve etmeye de devam ede-
ceğiz. Bu vesileyle Komite’nin hem Avrupa 
tarafına, hem de Türkiye tarafına teşekkür 
etmek istiyorum. Komite’nin çalışmalarına 
da başarılar diliyor, hem Türkiye için, hem 
de Avrupa Birliği tarafı için hayırlı sonuçlar 
doğurmasını diliyorum.

Değerli konuklar, değerli katılımcılar…

Dün, Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın 
Barossso’yu ülkemizde misafir ettik. Kendi-
siyle hem bire bir, hem de heyetler halinde 
görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde Avru-
pa Birliği katılım sürecimizi enine boyuna 
değerlendirdik. Kendisine, katılım süre-
cinde önümüze çıkan engelleri, zorlukları 
etraflıca anlatma fırsatımız oldu. Yine, mü-
zakerelerin başladığı Ekim 2005’ten bugü-
ne kadar gerçekleştirdiklerimizi ve bundan 
sonrası için yol haritamızı da ele aldık. Bu 
görüşmelerin son derece önemli olduğuna 
ve yeni bir sürecin de başlangıcını teşkil 
ettiğine inanıyorum.

Bakınız, şunun altını özellikle çizerek ifade 
etmek istiyorum: Biz, Avrupa Birliği’ne ka-
tılım noktasında son derece kararlıyız. Bu 
kararlılık 1959 yılında ilk kez ifade edildi, 

somutlaştırıldı ve uzun bir yol hikayesi-
nin ardından 2004 ve 2005 yıllarında içi 
doldurularak katılım sürecine başlandı. 
Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne katılım ko-
nusunda en ufak bir tereddütü, çekincesi, 
soru işareti bulunmuyor. Sürecin ivme kay-
bettiği, reformların hız kestiği yönündeki 
eleştirilere de asla katılmıyorum. Türkiye, 
bütün engellemelere, motivasyon kırıcı 
tüm girişimlere rağmen aynı kararlılıkla, 
anı heyecanla yoluna devam ediyor.

Yalnız burada bir hususa dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Bakınız, 2007 yılı nisan 
sonunda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı 
seçim süreci başladı. Süreç, Anayasamız ve 
yasalarımız çerçevesinde, tamamen demok-
ratik teamüller içinde ilerlerken, 1 Mayıs’ta 
Anayasa Mahkemesi 367 konusunda kara-
rını açıkladı. Bunun ardından, genel seçim-
leri erkene aldık ve 22 Temmuz’da Türkiye 
seçimini yaptı, yeni bir Meclis oluşturdu. 
Meclis’in çalışması için, demokrasinin kali-
tesinin artırılması için, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini kriz olmaktan çıkarmak için 
bir Anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Bu 
arada TBMM Cumhurbaşkanı’nı seçti ve 
Anayasa değişikliğine ilişkin bir referan-
dum yaptık. Yine bu sürecin ardından başta 
ana muhalefet partisi olmak üzere çeşitli 
kesimlerin, sürekli bir gerilim politikası 
izlediklerine, Türkiye’yi sürekli gerilim 
üzerinde tutma siyaseti güttüklerine şahit 
olduk. Sadece son bir yılda yaşadıklarımı-
zın ana başlıklarıyla özeti bu.

Buna paralel olarak Avrupa Birliği tarafın-
da da gelişmeler yaşandı. Fransa’da Baş-
kanlık seçimleri adeta Türkiye üzerinden 
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yürütüldü. Fransa’da seçim sürecindeki 
açıklamalar seçimden sonra da devam etti 
ve “imtiyazlı ortaklık” kavramı çeşitli vesi-
lelerle gündeme getirildi. 11 Aralık 2006’da 
AB Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen 
Dışişleri Bakanları, 8 başlıkta müzakere-
lerin askıya alınmasını öngören tavsiye 
kararını kabul etti. 15 Aralık zirvesinde de 
bu karar aynen onaylandı. Yakın dönemde 
şahit olduğumuz diğer bir sıkıntı, daha 
önce çeşitli AB belgelerinde üye ülkelerin 
oybirliğiyle kabul edilen yazımların değişti-
rilmeye başlanması.

Aralık 2007 AB Genel İşler Konseyi sonuç-
larında ülkemiz için “katılım” kelimesinin 
kullanılmamasına yol açan Fransız giri-
şimi, bizi rahatsız eden bir başka girişim 
oldu. Hem Türkiye içinde, hem de Avrupa 
Birliği’nde, Türkiye’nin şevkini, motivas-
yonunu, heyecanını kırmaya yönelik çok 
sayıda adım atıldı ve hükümet olarak bütün 
bu adımlarla mücadele etmek durumunda 
kaldık. Bu gelişmeleri asla ve asla mazeret 
olsun diye sıralamıyorum. Biz hükümet ola-
rak bugüne kadar asla mazeret üretmedik 
ve asla da mazeretlere sığınmadık. Bizim 
böyle bir tavrımız, böyle bir yaklaşımımız 
yok. Nitekim bütün bu gelişmelere rağmen 
reformları gerçekleştirme noktasında belir-
lediğimiz takvime de sadık kaldık. Türkiye 
ve Avrupa Birliği’nde tüm bu tartışmalar 
devam ederken, biz, hükümet olarak hedef-
lerimize doğru kararlılıkla ilerledik.

Şuraya dikkat ediniz: 2002 yıl sonunda 
hükümeti devraldık. 2 yıl gibi kısa bir süre 
içinde Türkiye Kopenhag kriterlerini karşı-
lar hale geldi. 2004 sonunda müzakerelerin 

başlatılması kararı alındı ve 3 Ekim 2005’te 
müzakereler resmen başladı. Yine, 1 yıldan 
kısa bir süre içinde 35 fasılda tarama süreci-
ni tamamladık. Ardından da bildiğiniz gibi 
2006 yılında fiili müzakerelere başladık. 1 
fasılda, Bilim ve Araştırma faslında müza-
kereler açıldı ve kapandı. 5 fasılda müzake-
reler açıldı ve devam ediyor. 2 fasılda müza-
kerelerin açılmasını bekliyoruz ve bunların 
da kısa süre içinde açılacağını umuyoruz. 
Bunlar, Avrupa Birliği tarafından yürütü-
len takvim çerçevesinde ilerliyor.

Bunlara paralel olarak biz de Türkiye içinde 
ev ödevlerimizi eksiksiz, hatta fazlasıyla 
yaptık, yapıyoruz. Bu yılın Ocak ayında 
Hükümetimiz’in Eylem Planı’nı açıkladık. 
Plan’da yer alan 145 tedbirden 76’sı ülke-
mizin AB’ye üyelik süreciyle doğrudan ala-
kalıdır. Yine Nisan 2007’de Müktesebat’a 
Uyum Programı’nı açıkladık ve bu progra-
mı da belirlenen takvim çerçevesinde yü-
rütüyoruz. 2013 yılına kadar, Müktesebat’a 
Uyum Programı’nda yer alan tüm yasal 
düzenlemeleri tamamlamayı öngörüyoruz.

Bakınız bunlar çok önemli. Avrupa Birliği 
tarafının aldığı kararlardan, yaptığı açıkla-
malardan, girişimlerden tamamen bağım-
sız olarak, kendi ev ödevimizi hazırladık ve 
bunları yapıyoruz. 2008 yılını yine Avrupa 
Birliği noktasında bir atılım yılı olarak gö-
rüyoruz. Yeni Vakıflar Kanunu Yürürlüğe 
girdi. TCK’nın 301’nci maddesinin değişti-
rilmesi için çalışmalar son aşamaya geldi. 
Temel hak ve özgürlükleri genişletecek 
yeni Anayasa hazırlıkları sürüyor. GAP Ey-
lem Planı hazırlıklarımız son aşamaya gel-
di. Ulusal Programı güncelleştirmek için ça-
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lışmalara başladık. Bu liste uzayıp gidiyor. 
Şimdi tüm gelişmeler, tüm bu yapılanlar 
ışığında, insaf sahibi, vicdan sahibi herke-
sin, her kesimin hükümetin Avrupa Birliği 
kararlılığını bir kez daha değerlendirmesi 
gerektiği inancındayım.

Bu arada uluslararası ziyaretlerimiz hız 
kesmeden devam ediyor. Sadece son bir kaç 
hafta içinde Bosna-Hersek’e, Arnavutluk’a, 
Bulgaristan’a, İsveç’e ziyaretlerde bulun-
dum. Estonya Başbakanı’nı, ABD Başkan 
Yardımcısı ’nı,  Türkmenistan Devlet 
Başkanı’nı, Kuveyt Emiri’ni, ve son ola-
rak da Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın 
Barosso’yu ülkemizde misafir ettik. Doğu-
dan ya da batıdan, kuzeyden ya da güney-
den kim gelirse veya biz kime gidersek, ki-
minle görüşürsek Avrupa Birliği sürecimizi 
anlattık, yapacaklarımızı anlattık, sıkıntıla-
rımızı anlatıp destek istedik. Açıkçası orta-
da çok hızlı bir trafik var. Bizim amacımız, 
bir takım imzaların atılması, törenlerin 
gerçekleşmesi, kararların alınması, prose-
dürlerin, protokollerin yerine getirilmesi 
değil. Bizim amacımız, Türkiye’nin ve mille-
timizin standartlarını yükseltmek. Bunu da 
her ne şekilde olursa olsun yapacağız.

Ekonomiye ilişkin, demokrasiye ilişkin, 
insan hak ve özgürlüklerine ilişkin, iç poli-
tikaya, dış politikaya ilişkin Türkiye olarak 
bizim de önceliklerimiz var, hassasiyetleri-
miz var. Biz diyoruz ki, bizim öncelikleri-
miz, Avrupa Birliği’nin kriterleriyle bire bir 
örtüşüyor. Bizim yüzlerce yıldır yönümüz 
de yüzümüz de Avrupa’ya dönük. İstiyoruz 
ki, bu kriterleri Avrupa Birliği çatısı hede-
finde gerçekleştirelim. Biz istiyoruz ki, de-

mokrasimizin, haklarımızın, ekonomimi-
zin standartları yükselsin. Bunu da her hal 
ve her şart altında gerçekleştirmekte karar-
lıyız. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum: 
Türkiye’nin Avrupa Birliği kararlılığında 
en ufak bir azalma söz konusu değildir. 
Türkiye, kararlı şekilde, belirlenen takvim 
çerçevesinde yoluna devam etmektedir ve 
edecektir.

Değerli konuklar, değerli katılımcılar…

Avrupa Birliği Katılım sürecinde sivil top-
lum örgütlerinin hayati bir rol üstlendik-
lerini biliyoruz. Diğer tüm aday ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de sürecin içinde 
sivil toplum örgütlerimizin üstlendiği rol 
büyük önem taşıyor. Esasen Avrupa Birliği 
sürecinin her aşamasında sivil örgütler 
diğer kurum ve kuruluşlara göre hep bir 
adım önde oldular. Karma İstişare Komitesi 
bunun en somut örneği. Başta da belirttim, 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında inişli-
çıkışlı dönemler oldu, ama bu dönemlerde 
dahi Karma İstişare Komitesi kararlılıkla 
çalışmalarına devam etti. Yine bir çok ör-
gütümüz devletten, hükümetten çok daha 
önce Avrupa kurumlarıyla iletişim ve işbir-
liği içinde oldu.

Şunu biliyoruz ki, sivil örgütlerimiz bu sü-
reçte donanımlı, birikimli, tecrübeli ve sü-
rece en büyük katkıyı sağlayacak kesim ola-
rak öne çıkıyorlar. Bu noktada bir hususun 
altını özellikle çizmek istiyorum. Bakınız, 
Türkiye son dönemde çok önemli reformlar 
gerçekleştirdi, çok büyük atılımlar yaptı. 
230 milyar dolar olan gayri safi yurtiçi ha-
sılamız bugün 659 milyar dolara ulaşmış 
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durumda. Kişi başına yurtiçi hasılamız 9 
bin 333 dolara yükseldi ve 10 bin dolar 
hedefimize çok yaklaştı. Bugün Türkiye, 
dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük 
ekonomisi konumuna yükseldi. İhracatta 
114 milyar dolar seviyesini yakaladık. Ulus-
lararası yatırımlarda 22 milyar dolar gibi 
tarihi bir rekoru elde ettik. Bütçe açıkları 
noktasında, kamu net borç stokunun gayri 
safi yurtiçi hasılaya oranında Maastricht 
kriterini yakaladık. Eğitimde, sağlıkta, ulaş-
tırmada, enerjide, adalet ve emniyette yine 
tarihi nitelikte reformlar yaptık. 5 yılda 
Türkiye’nin çehresini, Türkiye’nin manza-
rasını, Türkiye’nin imkanlarını, fırsatlarını, 
itibarını büyüttük ve büyütmeye devam 
ediyoruz. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye’nin 
40 yılı aşkın bir süre boyunca en büyük ha-
yallerindendi, bu hayali somutlaştırdık.

Şuraya dikkat ediniz: Bütün bunlar, 
Türkiye’nin daha demokratik, istikrarlı 
ve güvenli bir ülke olmasının sonucudur. 
Demokratikleşme konusunda, istikrar ko-
nusunda, güven konusunda kararlı ve net 
bir duruş sergilemeseydik, inanın bu başa-
rıların hiç birine ulaşamazdık. Burası çok 
önemli.

Bakınız sivil toplum örgütlerimiz, demok-
rasinin neticesi olduğu kadar, demokra-
sinin bizatihi bir parçasıdır. Sivil toplum, 
sivil özgürlükler olmadan demokrasi ol-
maz. Demokrasinin olmadığı yerde de sivil 
toplumdan, sivil toplum örgütlerinden 
sözedilemez. Örgütlerimizin demokrasi 
konusundaki hassasiyetini biliyorum, 
tecrübesini biliyorum, birikimlerini bili-
yorum. Türkiye’nin demokrasi serüvenini 

iyi okumak, iyi değerlendirmek, iyi analiz 
etmek zorundayız. Hafta başında partimin 
grup toplantısında da ifade ettim: Demok-
rasiye giriş dersinden sürekli bütünlemeye 
kalarak demokrasimizin standartlarını 
yükseltemeyiz.

Türkiye kırılgan bir siyaset anlayışıyla, kı-
rılgan bir ekonomi ve demokrasiyle çağdaş 
uygarlık seviyesinin üzerine çıkamaz. Son 
dönemde AB yolunda gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, sağladığımız demokratik ve eko-
nomik istikrarın bir ürünüdür. Eğer Türkiye 
son dönemde, ekonomide, iç politikada, dış 
politikada, sosyal alanda düne göre çok fark-
lı bir yerdeyse, bu, siyaset kurumunun güç-
lenmesinin, demokrasinin güçlenmesinin 
bir sonucudur. Demokrasinin güçlenmesi, 
güçlendirilmesi sadece siyasetin üzerine de 
vazife değildir. Demokrasinin tüm unsur-
larının, başta sivil toplumun ve medyanın, 
kendilerini vareden demokrasinin korun-
ması noktasında son derece hassas olmaları 
gerekiyor.

Bizim eleştirilmekten yana bir kaygımız yok. 
Tam tersine, bize yönelik yapıcı eleştirileri 
yol gösterici işaretler olarak görüyoruz ve 
esasen bugün Türkiye’nin elde ettiği başa-
rının temelinde de bu iletişim, bu işbirliği 
vardır. Hükümet olarak biz bir adım ataca-
ğız, işveren örgütlerimiz, işçi örgütlerimiz, 
kamu çalışanlarımız, esnafımız, çiftçimiz 
çıkacak ve bizim bu adımımıza yönelik eleş-
tirilerini sıralayacak. Herkes haklı tepkisini 
demokratik sınırlar içerisinde serbestçe dile 
getirecek. Bu da bizim attığımız adımların 
daha sağlıklı, daha kaliteli, toplumun her 
kesiminin yararına sonuçlar doğurmasını 
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sağlayacak. Bundan çekinmeyiz, bundan go-
cunmayız. Ancak bu yaklaşımın, Türkiye’nin 
her meselesinde cesur bir şekilde, kararlı 
bir şekilde gösterilmesi de en büyük arzu-
muzdur. Türkiye bu şekilde daha kaliteli bir 
demokratik yapıya sahip olacaktır. Türkiye 
bu şekilde daha güçlü bir ekonomik yapıya 
sahip olacaktır. Türkiye bu şekilde daha güç-
lü bir sosyal yapıya sahip olacaktır.

Değerli konuklar, değerli katılımcılar…

Konuşmamın sonunda şu hususu bir kez 
daha tekrar etmek istiyorum. Bizim Avrupa 
Birliği üyelik hedefimiz bütün kararlılığıyla 
devam etmektedir. Bütün olumsuz şartlara 
rağmen bu hedeften taviz vermedik, reha-
vete kapılmadık, vazgeçmedik ve vazgeçme-
yeceğiz. Biz reformlarımıza devam edeceğiz. 
Biz Türkiye’nin demokrasisisin güçlendir-
meye devam edeceğiz. Biz, milletimizin re-
fah düzeyini yükseltmeye devam edeceğiz. 
İnsanımızın yaşam kalitesini yükseltmeye, 
ülkemize güç katmaya, itibar kazandırmaya 
devam edeceğiz. Bunu hep birlikte yapaca-
ğız.

Geleceğe yönelik büyük hedeflerimiz var, ha-
yallerimiz var, bu hayalleri gerçekleştirmek 
için azmimiz, kararlılığımız, heyecanımız 
var. Umudumuzu her daim diri tutacağız, 
heyecanımızı her daim muhafaza edece-
ğiz. Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare 
Komitesi’nin çalışmalarına başarılar diliyo-
rum. Yapacağınız çalışmaların, alacağınız 
kararların her iki tarafa da hayırlar getirme-
sini umuyorum. Sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sayın başkanlar, saygıdeğer misafirler, de-
ğerli katılımcılar… Sizleri en kalbi duygu-
larla selamlıyorum. Beş kıtadaki güzel şe-
hirlerden ülkemize, güzel İstanbulumuz’a 
gelen değerli konuklarımıza hoşgeldiniz 
diyorum. Kıtaların buluşma noktası 
İstanbul’da sizleri ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğumu ifade etmek isti-
yorum. Bir dünya şehri olan İstanbul’da 
sizleri ağırlamak, böyle önemli bir toplan-
tıya evsahipliği yapmak gurur vesilesidir. 
Bu önemli toplantıdan fırsat buldukça, 
İstanbulumuz’un güzelliklerini, tarihi ve 
kültürel zenginliklerini görme imkanı 
bulacağınızı umuyorum. Ülkelerinize, 
güzel şehirlerinize bir ömür boyu unutul-
mayacak hatıralarla dönmenizi temenni 
ediyorum. Türkçemizde güzel bir söz 
var, bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı 
vardır diye. Bu İstanbul ziyaretinizin de, 
yaşamınız boyunca hatırınızda, hatırala-
rınızda kalmasını, tekrar tekrar ziyarete 
vesile olmasını canı gönülden temenni 
ediyorum. Yine bu vesileyle, bu tarihi 
toplantıyı düzenleyen, AK Parti İstanbul 
İl Başkanlığımız’a teşekkür ediyorum. 
İnanıyorum ki, 1. İstanbul Uluslararası 

Yerel Yönetimler Sempozyumu, dünya 
şehirleri arasında iletişimin, işbirliğinin, 
tecrübe aktarımının önemli bir platformu 
olacaktır. Sempozyumun başarılı geçme-
sini diliyorum.

Değerli konuklar, değerli katılımcılar…

İstanbul, kıtaların, medeniyetlerin, din-
lerin, kültürlerin kesiştiği, buluştuğu 
ve kaynaştığı bir noktada bulunuyor. 
Bulunduğumuz yer Avrupa kıtası. He-
men karşımız, birkaç kilometre ötemiz, 
Boğaz’ın karşı yakası ise Asya kıtası. An-
cak İstanbul, kendisini sadece iki kıtayı 
buluşturmakla sınırlandırmıyor. Burada 
Avrupa ve Asya’nın yanı sıra, tarihin bi-
linen ilk dönemlerinden bugüne kadar, 
tüm medeniyetlerin izlerini birbirine 
geçmiş şekilde hissedebilmek mümkün. 
Her dinin, her mezhebin, bu şehirde barış 
içinde, huzur içinde, birlik ve beraberlik 
içinde varlıklarını sürdürdüğüne şahit 
olabilirsiniz. Biz, gerek İstanbul’da, gerek 
Türkiye’nin diğer tüm şehirlerinde, farklı-
lıkları bir dezavantaj değil, bir zenginlik, 

1. Uluslararası Yerel Yönetimler 
Sempozyumu

İstanbul | 12 Nisan 2008 
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bir avantaj olarak gören bir medeniyetten 
geliyoruz.

Umuyorum ki, İstanbul’da vakit geçirdi-
ğiniz süre içinde, bu farklılıkların nasıl 
zenginliğe dönüştüğünü göreceksiniz. 
Gördüğünüz eserlerde, dinlediğiniz mü-
ziklerde, içtiğiniz çayda, kahvede, tadına 
baktığınız yemeklerde,  inanıyorum ki 
kendinizden de, kendi kültürünüzden de 
bir şeyler bulacaksınız. Bu şehirde doğan, 
bu şehirde büyüyen ve bu şehrin beledi-
ye başkanlığı görevinde bulunan bir kişi 
olarak söyleyebilirim ki, burada edindi-
ğim tecrübe, burada edindiğim bilgi ve 
birikim, benim hayatım boyunca gururla 
taşıyacağım çok önemli bir hazine oldu.

Burada asıl altını çizmek istediğim husus 
şudur: İstanbul, medeniyetlerin, kıtala-
rın, kültürlerin buluşma noktası olduğu 
kadar, yerel yönetim tecrübesinin ve ye-
rel demokrasinin de buluşma noktasıdır. 
Tarihin hemen her döneminde İstanbul 
merkez bir şehir hüviyetinde olmuş, kala-
balık bir nüfusu barındırmıştır. Dolayısıy-
la şehrin idaresi, buradan gelip geçen her 
medeniyetten, her kültürden bir şeyler 
almış ve belki de dünyada ilklere imza-
sını atan bir yerel yönetim sisteminin 
sahibi olmuştur. Şimdi biz, İstanbul’daki 
bu birikimi, bu tecrübeyi, Türkiye’nin 
tüm kentlerine eşit şekilde dağıtmanın 
gayreti içindeyiz. Aynı zamanda, dünya-
nın da tüm şehirlerindeki bilgi, birikim 
ve tecrübeyi, yeni gelişmeleri, teknolojiyi 
Türkiye’nin şehirlerine kazandırmanın 
çabasını veriyoruz.

Hiç kuşkusuz, her şehrin kendisine özgü 
şartları var. Farklı fiziki koşullar, farklı 
nüfus yapıları, farklı sorunlar, farklı ihti-
yaçlar var. Budapeşte Viyana’dan, Viyana 
Rabat’tan, Rabat Amman’dan, Amman 
Cape Town’dan farklı kimliklere, farklı 
özelliklere sahip. Ancak küreselleşme ça-
ğında, iletişim çağında, uluslararası iliş-
kilerin yoğunlaştığı bu çağda, her şehir 
birbirine benzeyen özelliklere de sahip 
olmaya başlıyor. Artık Halep’in Dublin’e, 
Dublin’in Melbourne’e, Melbourne’ün 
Selanik’e benzeyen, benzeşen yönleri 
bulunuyor. Artık rekabet ülkeler değil, 
şehirler arasında yaşanmaya başlıyor. Her 
bir şehir, sağlıklı bir altyapı sistemi kur-
mak istiyor. Her bir şehir, toplu taşımada 
en kaliteli, en güvenilir, en hızlı sistemleri 
kullanmak istiyor. Çevrenin korunmasın-
da, su ihtiyacının giderilmesinde, hava 
kirliliğinin önlenmesinde şehirler yeni 
teknikleri, yeni ve etkili sistemleri kullan-
mak istiyorlar. İşte tam bu noktada, şe-
hirler arasında işbirliği ve iletişim hayati 
derecede rol oynuyor.

Bakınız, şehirlerimizde, dünün sorun-
larıyla, bugünün sorunları aynı değil. 
Hızla artan bir nüfusla karşı karşıyayız. 
Yeni konutlar üretmek zorundayız. Yeni 
yollar yapmak, mevcut yolları genişlet-
mek zorundayız. Alt yapıyı sık sık gün-
cellemek zorundayız. Toplumsal ilişkileri 
güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı 
geliştirmek zorundayız. Şehirlerimize yö-
nelik farklı boyutlardaki tehditlere karşı 
önlemler almak zorundayız. Kalkınmayı 
yerelde başlatmak, yerel kalkınmayı geliş-
tirmek zorundayız. İş üretmek, istihdam 
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üretmek zorundayız. Bütün bunları ya-
parken de, çevreye, tarihi mirasa, şehrin 
kimliğine azami derecede hassasiyet gös-
termek durumundayız.

Bir şehrin idarecisi olmak, bir şehrin be-
lediye başkanı olmak insanın omuzlarına 
çok büyük bir sorumluluk yükler. Ama 
bir şehirde yaşamanın, o şehir sakinlerine 
yüklediği sorumluluklar da vardır. Kentli-
lik kültürünü geliştirmek, sosyal uyum ve 
dayanışmaya önem vermek, şehrin tarihi 
ve kültürel dokusuna sahip çıkmak. Bü-
tün meselelerimizi dayanışma ile, işbir-
liği ile aşabileceğimize inanıyorum. İşte 
bu sempozyum, bu buluşma, bu açıdan 
tarihi bir rol üstlenmiş durumda.

Bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi pay-
laştığımız sürece, güzel kentler inşa ede-
bilir, ülkelerimizi daha yaşanabilir yerler 
haline getirebilir ve bu sayede dünyayı 
daha yaşanabilir bir gezegene dönüştüre-
biliriz. Biz, her şeyin yerelde başladığına 
ve uluslararası bir boyuta doğru taşın-
ması gerektiğine inanıyoruz. Ekonomiyi 
yerel ölçekte sağlam şekilde inşa edip, 
uluslararası boyuta taşımak zorundayız. 
Demokrasiyi yerel ölçekte başlatıp, ulus-
lararası standartlara taşımak zorundayız. 
Çevre bilincini yerel ölçekte geliştirip, 
uluslararası bir vizyona taşımak zorunda-
yız. Bugün artık şehirlerimizi de, ülkele-
rimizi de dünyaya kapatmak, dünyadaki 
gelişmelere kapatmak gibi bir seçeneği-
miz yok.

Bakınız, artık çok geniş bir yelpazede 
işbirliği imkanlarımız var. Hatta sadece 

imkanlarımız değil, zorunluluklarımız 
da var. Şehirlerimiz arasında kültürel 
işbirliği yapabiliriz. Şehirlerimiz arasın-
da teknoloji işbirliği yapabiliriz. Altyapı 
hizmetlerine dönük işbirliklerimiz ola-
bilir. Bütün bunlar mümkündür. Ancak 
şehirlerimize yönelik tehditler hususun-
da işbirliği, imkandan öte bir zorunluluk 
haline gelmiş durumdadır. Bugün artık 
New York’a yönelik bir terörist saldırıya, 
dünyanın diğer ucundaki herhangi bir 
şehrin kayıtsız kalması, kalabilmesi söz-
konusu değil. Neden? Çünkü dün New 
York’a yapılan, ertesi gün Madrid’e, er-
tesi gün Londra’ya, ertesi gün İstanbul’a, 
Ankara’ya yapılabiliyor. Terörün ve teh-
ditlerin de küreselleştiği bir çağda, da-
yanışmadan başka bir seçeneğimiz artık 
kalmamıştır. Dolayısıyla, bu tür zirveleri, 
bu tür sempozyumları, buluşmaları son 
derece önemli ve faydalı buluyorum. İna-
nıyorum ki bunun devamı da gelecektir 
ve bu toplantılardan şehirlerimiz, ülkele-
rimiz, dünyamız adına çok hayırlı sonuç-
lar çıkacaktır.

Değerli konuklar, değerli katılımcılar…

Türkiye olarak son dönemde çok büyük 
atılımlar, çok büyük reformlar gerçek-
leştirdik. Hem yerel ölçekte, hem ulusal, 
hem de uluslararası ölçekte dikkat çeken, 
takdir toplayan girişimlerimiz oldu. Bakı-
nız, Türkiye ekonomisi, son 5 yılda ortala-
ma yüzde 6,9 oranında büyüme kaydetti. 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yüzde 186 
oranında artış gösterdi. 5 yıl önce 230 
milyar dolar olan ekonomik büyüklüğü-
müz bugün 659 milyar dolara yükseldi. 
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Türkiye, dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 
6’ıncı büyük ekonomisi haline geldi. 
İhracatta, doğrudan küresel yatırımlar-
da, turizmde tarihi seviyede atılımlar 
gerçekleştirdik. Bugün Türkiye, burayı 
altını çizerek ifade etmek istiyorum, Av-
rupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini 
yürüten, yani katılım sürecinde bir ülke 
konumuna yükseldi. Bütün bu ve benzeri 
atılımlarımızı, yerel ölçekteki reformları-
mızla destekledik.

Şuraya yine dikkatlerinizi rica ediyorum: 
5 yıllık sürede, Türkiye genelinde, 81 
şehrimizde bir konut hamlesi başlattık. 
Bugün itibariyle 304 bin konut rakamına 
ulaşmış durumdayız. Bunların, 172 bin 
tanesini bitirdik, tamamladık ve kullanı-
lır hale getirdik. Sadece konut değil. Bu 
konutların yanına hastaneleri, okulları, 
kütüphaneleri, spor salonlarını, ibadetha-
neleri de yapıyoruz ve şehir merkezlerin-
deki yığılmaları uydu kentlere çekiyoruz. 
Hedefimiz 500 bin konut rakamına ulaş-
mak ve bu hedefi de önümüzdeki dönem-
de yakalayacağımıza inanıyorum.

137 belediye ile işbirliği yaparak, gece-
kondu dönüşüm projeleri gerçekleştiriyo-
ruz. Özellikle büyük kentlerin çevresinde, 
yıllar boyunca oluşmuş sağlıksız gece-
kondu yapıları yıkıyor, yerine sağlıklı, 
yaşanabilir konutlar inşa ediyoruz. Diyar-
bakır, İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon 
gibi şehirlerimizde bu yöntemle tam 125 
bin konutluk dönüşüm çalışması gerçek-
leştiriyoruz. Sadece 5 yıl içinde 8 bin ki-
lometreye yakın (7 bin 766 kilometre) bö-
lünmüş yol yaptık. KÖYDES ve BELDES 

adında iki dev projeyle, köy ve belediye 
bazında, Türkiye genelinde çok büyük bir 
altyapı hamlesini uygulamaya koyduk ve 
başarıyla sürdürüyoruz.

Yerel yönetimler noktasında en modern, 
en çağdaş, Avrupa Birliği standartlarında 
yasal düzenlemeleri yine bu dönemde 
gerçekleştirdik. Her kentimizin öne çıkan 
özelliklerini tespit ediyor ve buna yöne-
lik yatırımları yoğunlaştırıyoruz. Yine 
kentlerimizin uluslararası ilişkilerini, 
işbirliklerini destekliyoruz. Bugün bir 
çok kentimiz Avrupa Birliği fonlarından 
yararlanarak projeler yapıyor. İstanbul’da 
bugün burada yaptığımıza benzer, bir 
çok uluslararası zirve gerçekleştirdik. 
2009 yılında IMF-Dünya Bankası yıllık 
toplantılarını burada yapıyoruz. Ve yine 
İstanbul, 2010 yılı Dünya Kültür Başkenti 
olarak seçildi. Şimdi buna dönük çalışma-
lar yapıyoruz.

Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım…

Biz, kalkınmanın da, demokratikleşme-
nin de yerelden başladığına inandık, 
inanıyoruz. Parti programımızda yer alan 
“katılımcı ve temsil gücü yüksek bir de-
mokrasinin temelinde Yerel Yönetimler 
yatar” anlayışı temel ilkemiz olmuştur. 
Çünkü bir ülkede yerel demokrasi güçlü 
ise, yerel demokrasi işletilebiliyorsa ülke 
genelinde de o kadar demokrasi vardır. 
Şüphesiz yerelde sağlıklı işlemeyen bir 
demokrasinin genelde de sağlıklı işle-
mesinden bahsedilemez. Bu anlayışla 
hareket ediyoruz ve bunun da sevindirici 
sonuçlarını alıyoruz.
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Eğer daha önce Türkiye’yi ziyaret etme 
imkanı bulmuş olanlarınız varsa, eminim 
ki Türkiye’deki değişimi somut olarak his-
setmişlerdir. Bir sonraki gelişinizde çok 
daha farklı, çok daha değişmiş, ilerlemiş, 
kalkınmış bir Türkiye, bir İstanbul bula-
cağınızı şimdiden ifade etmek istiyorum. 
Bugün burada temsil edilen dünyanın gü-
zel şehirleri ile İstanbul arasında dayanış-
ma ve işbirliğinin geliştirilmesinin, hem 
şehirlerimize, hem de dünyaya önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu 
duygu ve düşüncelerle, sempozyuma 
başarılar diliyorum. Sizlere de en kalbi 
selam ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar… Sizleri en kalbi duygu-
larla selamlıyorum. Dost ve kardeş Katar’da 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade ediyor, bana ve heyetime gösterilen 
misafirperverlikten dolayı çok teşekkürler 
ediyorum. Katar’la, tarihi, kültürel ve sosyal 
çok sıkı bağlarımız mevcut. İnanıyorum ki, 
son dönemde sıklaşan karşılıklı ziyaretler, 
bu sıkı bağları daha da ileriye götürecek, iki 
ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecektir.

Değerli katılımcılar…

Konuşmamın hemen başında şunu ifa-
de etmek istiyorum: Demokrasi, sürekli 
kendini yenileyen dinamik bir süreçtir ve 
statik, durağan bir anlayışla tanımlanması 
mümkün değildir. Her ülkenin kendi tarihi, 
kültürü ve ekonomik gelişmişlik düzeyi çer-
çevesinde bu konudaki tecrübeleri farklılık 
taşıyabilir, bu sürece katkıları olabilir. Her 

8. Demokrasi, Kalkınma ve 
Serbest Ticaret Forumu

Doha | 13 Nisan 2008 
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ülkenin, kendi iç dinamiklerinin gerektirdi-
ği süreci farklı şekilde yaşamasının, demok-
rasinin daha sağlıklı bir şekilde yerleşmesi 
bakımından da gerekli olduğu düşünülebi-
lir. Demokrasinin kökleşmesi ve yerleşmesi 
öncelikle toplumsal dinamiklere dayan-
malıdır. Çünkü biliyoruz ki, her değişim ve 
dönüşüm toplumsal dinamiklere dayandığı 
ve toplumdan kabul gördüğü oranda kalıcı 
hale gelebilir.

Bakınız, Türkiye, çok partili sisteme, yani 
demokrasiye ilk adımını 1946 yılında at-
mıştır. Bulunduğu bölge itibariyle düşün-
düğünüzde, hiç kuşkusuz bu oldukça cesur 
bir adımdır. Halkının çoğunluğu Müslüman 
bir ülke olan ve Avrupa Birliği ile katılım 
müzakereleri sürdüren Türkiye çağdaş de-
mokratik sistemi başarıyla sürdürmektedir. 
Aynı zamanda Türkiye, Anayasası’nda da 
ifade edildiği gibi, demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devletidir. İçinde bulunduğumuz 
coğrafyayı dikkate aldığınızda Türkiye, de-
mokrasisi ve demokratikleşme mücadelesi 
eskiye dayanan, bu konuda önemli tecrü-
beler elde etmiş bir ülkedir. Hiç kuşkusuz 
bu süreç kolay bir süreç olmamıştır. Kimi 
zaman demokratikleşme sürecinde sancılar 
yaşadığımız bilinen bir gerçektir. Ancak ni-
hai noktada, Türkiye süreç içinde demokra-
tikleşme mücadelesinden taviz vermemiş, 
demokrasisinin standartlarını her geçen 
gün daha ileriye taşımıştır. Türkiye, de-
mokratik sistemin temel unsurları olan hak 
ve özgürlükler, çoğulculuk, milli iradenin 
üstünlüğü, hukuk devleti gibi anlayışları 
sahip olduğu kültürel birikim ve tecrübe 
ışığında başarıyla hayata geçirebilmiştir. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Türkiye, 1959 yılında, o günkü ismiyle 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik 
başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru, 
bugün Avrupa Birlği’ne üye ve aday ülke-
lerin birçoğunun başvuru tarihinden daha 
öncedir. Ancak, zaman zaman iç politik 
nedenlerden, zaman zaman da uluslarara-
sı konjonktürden dolayı üyelik sürecinde 
uzun süre çok yavaş ilerleme kaydedilmiş-
tir. Bizim hükümetimiz, 2002 yılı sonunda 
iş başına geldi. İktidara gelir gelmez, üyelik 
müzakerelerine başlamanın ön şartı olan 
Kopenhag kriterleri’ni karşılamak nokta-
sında çok önemli reformlar gerçekleştirdik. 
2 yıl gibi kısa bir sürenin ardından, 2004 
yılı sonunda, Avrupa Birliği, Türkiye’nin 
kriterleri karşıladığını ve müzakerelere 
başlayacağını ilan etti. 3 Ekim 2005 tarihin-
de de resmi olarak katılım müzakerelerine 
başladık. Yani Türkiye, halkı müslüman 
bir ülke olarak, gerekli önşartları yerine 
getirmiş şekilde, Avrupa Birliği’ne katılım 
müzakerelerini yürüten ülke konumuna 
yükseldi. Şu anda da bu müzakereleri tam 
bir kararlılık içinde yürütüyoruz.

Başta da belirttiğim gibi, Türkiye’nin bu tec-
rübesi, içinden geçtiği bu süreç bölgedeki 
her ülke için geçerli formüller içermeyebi-
lir. Ancak, Türkiye’nin demokratikleşme de-
neyimi, çok geniş bir coğrafyada yakından 
izlenmektedir. Avrupa Birliği’nin 17 Aralık 
2004 ve 3 Ekim 2005 zirveleri, Türkiye’nin 
müzakereler başlaması yönünde tarihi 
zirveler olmuştur. Bu tarihi zirveler, sa-
dece Avrupa Birliği medyası, sadece Türk 
medyası değil, başta Arap ülkeleri olmak 
üzere dünyanın tüm basın-yayın organları 
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tarafından yakından takip edilmiştir. Sade-
ce 17 Aralık zirvesini, Brüksel’de 274 Arap 
medya temsilcisinin izlediği kaydedilmiştir.

Bakınız, buraya özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum: 11 Eylül sonrasında dünya-
nın nasıl bir kutuplaşma içine girdiğini he-
pimiz biliyoruz, yaşıyoruz. İslamofobi’nin 
bu kadar yaygınlaştığı, hatta bazı ülkelerde 
paranoyaya dönüştüğü bir dönemde, Tür-
kiye, medeniyetler çatışması tezine bir an-
titez oluşturmanın gayreti içinde olmuştur. 
Avrupa Konseyi zirvesinde sonuç bildirge-
sine koydurduğumuz İslamafobya’nın bir 
insanlık suçu olduğu ifadesi, meselenin 
ciddiyetinin anlaşılması açısından büyük 
önem taşımıştır. Nitekim, BM öncülüğünde 
İspanya ile birlikte yürüttüğümüz Medeni-
yetler İttifakı projesi de bu antitezin somut-
laştırılması olmuştur ve başarıyla devam 
etmektedir.

Değerli katılımcılar…

Demokrasi ile kalkınma arasındaki doğru 
orantı bugün bütün dünyada biliniyor. 
Ancak Türkiye deneyiminin, bu noktada 
da ilgi uyandıracağını düşünüyorum. Ba-
kınız, hükümetimiz, yaklaşık 5 buçuk yıl 
önce, 2002 sonunda işbaşına geldi. Bu 5 
buçuk yıllık süreçte, demokratikleşme ve 
ekonomik kalkınma sürecinde yaşadığımız 
değişim, tüm dünya ülkeleri tarafından 
ilgiyle izlendi, izlenmeye de devam ediyor. 
Hükümetimiz, Türkiye’de 2000 ve 2001 
yıllarında yaşanan ağır bir ekonomik kri-
zin ardından göreve geldi. Lideri bulun-
duğum siyasi partinin her bir mensubu, 
Türkiye’nin demokratikleşme sürecini de, 

ekonomik kalkınma sürecini de yakından 
takip eden, bu konuda deneyimleri olan 
kişilerdi. Türkiye’nin zengin tabii rezerv-
leri, büyük tabii kaynakları yok. O zaman, 
ulusal ve uluslararası yatırımla, ticaretle, 
ihracatla büyüyeceğiz dedik. Bunu ger-
çekleştirmek için de, Türkiye’yi daha fazla 
dünyaya açmak gerektiğini, Türkiye’nin 
demokrasi yolunda daha cesur, daha kararlı 
adımlar atması gerektiğini ifade ettik. Geri-
de bıraktığımız 5 buçuk yıl içinde, demok-
rasi konusunda, insan hak ve özgürlükleri 
konusunda, dışa açılım konusunda, biraz 
önce bahsettiğim gibi Avrupa Birliği üyelik 
hedefi noktasında tarihi reformları gerçek-
leştirdik. Çok şükür, bu reformların somut 
sonuçlarını da kısa süre içinde gördük.

Şimdi şuraya özellikle dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: 2002 yıl sonunda 
Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılası 230 
milyar dolar seviyesindeydi. 5 yılda yıllık 
ortalama yüzde 6,9 oranında büyüme kay-
dettik. Bugün Türkiye’nin gayri safi yurtiçi 
hasılası 659 milyar dolar ve Türkiye dünya-
nın 17’inci büyük ekonomisi konumunda. 
Kişi başına yurtiçi hasılayı 3 bin 500 dolar 
seviyesinden aldık, bugün tam 9 bin 333 
dolar seviyesine taşıdık. İhracatımız 36 
milyar dolar seviyesindeydi. Bugün 12 ay-
lık ihracatımız 114 milyar dolar seviyesine 
çıkmış durumdadır.

Türkiye ekonomisinin kronik sorunların-
dan biri de enflasyondu. Yıllık yüzde 60, 
70, hatta kimi zaman yüzde 100, yüzde 130 
seviyesinde enflasyon oranlarına şahit olu-
yorduk. 2004 yılından beri enflasyon tek 
haneli oranlarda ve bunu daha da aşağıya 
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çekmek konusunda kararlıyız. 2004 yılı so-
nunda, Türk Lirası, dünyanın en çok sıfırlı 
para birimleri arasında yer alıyordu. Başa-
rılı bir operasyonla paradan 6 sıfır attık ve 
Yeni Türk Lirası bugün çok daha değerli bir 
biçimde tedavülde yer alıyor.

Bir başka önemli gösterge doğrudan küre-
sel yatırımlar. 2003 yılına kadar Türkiye’ye 
giren küresel yatırım miktarı ortalama 1 
milyar dolar seviyesindeydi. 2003 yılında 
yeni bir yasa çıkardık, yatırım ortamını 
iyileştirmek için yoğun gayret sarfettik. 
Bugün ulaştığımız nokta, lütfen buraya dik-
kat ediniz, tam 22 milyar dolardır. Faizler 
noktasında, borçlanma noktasında, üretim, 
istihdam noktasında tarihi başarılar elde 
ettik. Yine mikro alanda da önemli başarıla-
rımız oldu. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet, 
ulaştırma, enerji gibi alanlarda çok önemli 
yatırımlarımız oldu. Sadece 5 yıl içinde 
304 bin konut ürettik ve bu sayıyı 500 bine 
çıkarmayı hedefliyoruz. Bakınız, tüm bu ve 
buna benzer başarıların altında biz demok-
rasiyi görüyoruz, istikrarı görüyoruz.

Türkiye demokratikleşme alanında ileri 
noktalara taşındıkça, ekonomik açıdan da 
büyümeye, ilerlemeye devam edecektir. Yal-
nız, burada bir önemli hususu zikretmekte 
fayda görüyorum: Türkiye’nin demokra-
tikleşmesi ve kalkınması, bölgesel demok-
ratikleşme, kalkınma ve barışla desteklen-
mek zorundadır. Hemen yanıbaşımızda, 
Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da 
istikrarsızlık olduğu sürece, barışa yönelik 
tehditler devam ettiği sürece, ihtilaflar ol-
duğu sürece, bölge ülkelerinin tamamının 
kalkınma süreci kırılgan olacaktır. Bölgesel 

kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için 
bölgesel işbirliği ve dayanışmaya daha faz-
la ağırlık vermemiz gerekiyor. Bir başka 
önemli tehdit de, terörizmdir. Bölge ülke-
lerini ciddi şekilde tehdit eden terörizmle 
kararlı şekilde mücadele edilmezse, sürdü-
rülebilir bir kalkınma da sözkonusu olama-
yacaktır. 

Demokratik ve ekonomik istikrarı tehdit 
eden her risk faktörü, gelişmenin önünde 
büyük bir engeldir. Ben her fırsatta vurgu-
luyorum: Bugün terörizm artık küresel bir 
boyut kazanmıştır, uluslararası bir boyut 
taşımaya başlamıştır. Artık hiç bir ülkenin, 
“terörizm bana dokunmaz” diyerek kendi-
sini soyutlama imkanı kalmamıştır. Dün 
ABD’yi, İspanya’yı, İngiltere’yi, Türkiye’yi 
tehdit eden terörist faaliyetlerin, yarın 
başka ülkeleri tehdit etmeyeceğine dair hiç 
bir garanti yoktur. Özellikle bölgemizdeki 
ülkelerin, terörizme karşı çok daha net, 
çok daha açık ve kararlı tutum sergile-
meleri hayati derecede önemlidir. Çünkü 
dikkat ediniz, bugün Türkiye’yi rahatsız 
ediyormuş gibi görünen terörist faaliyetler, 
aslında başta Irak olmak üzere, Balkanları 
da, Avrupa’yı da, Ortadoğu’yu da rahatsız 
etmektedir.

Terör artık sadece sivil ve askeri hedeflere 
saldırmakla yetinmiyor. Uyuşturucu trafi-
ği, insan kaçakçılığı trafiği, diğer suçların 
trafiği artık bu terör örgütleri tarafından 
kontrol ediliyor. Bu nedenle dayanışmanın, 
ortak bir tavır almanın son derece önemli 
olduğuna inanıyoruz. Özetle, kalkınma için 
demokrasi kadar ulusal ve bölgesel barış da 
hayati derecede önemlidir. Bölgemizdeki 
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ihtilaf ları çözmeden, bölgemizdeki teh-
ditleri bertaraf etmeden, bölgesel istikrarı 
sağlamadan, ulusal ölçekte sürdürülebilir 
kalkınma sürecini yakalamamız da sözko-
nusu olamayacaktır.

Değerli katılımcılar…

Bölge ülkeleri olarak birbirimizin ilerleme 
ve reform çabalarına yardımcı olmamız 
önem taşıyor. Bu konuda bir anlayış birli-
ğinin oluştuğunu da memnuniyetle müşa-
hede ediyoruz. İnanıyorum ve umuyorum 
ki, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği daha 
da sıkılaşır, daha da ileri boyutlara taşınır. 
Her alanda, ticari, ekonomik, siyasi, askeri 
alanlarda yapacağımız işbirliği ve daya-
nışma, daha yaşanabilir bir coğrafyanın, 
daha yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına 
katkı sağlayacaktır. Ben, bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, başta aziz dostum 
Katar Emiri olmak üzere, Katar’ın değerli 
yöneticilerine, onların aracılığı ile kardeşi-
miz Katar halkına teşekkür ediyorum. Ay-
rıca, bu toplantının düzenlenmesine emeği 
geçen herkese ve siz değerli katılımcılara 
da teşekkür ediyorum. Doha Demokrasi, 
Kalkınma ve Ticaret Forumu’na başarılar 
diliyor, hepinize en kalbi sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum.
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Değerli dostum Başbakan Otri, değerli ka-
tılımcılar… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bugün Suriye’de, sizlerle 
birlikte olmaktan ve bu forumun açılışına 
katılmaktan dolayı son derece memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Başta Sayın Başbakan Otri olmak üzere 
bu fırsatı oluşturan Suriye makamlarına 
ve Türkiye Suriye Ekonomi Forumu’na 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bu vesileyle, bize ev sahipliği yapan dos-
tumuz ve kardeşimiz Suriye halkına da 
teşekkür ediyor, buradan saygı ve sevgile-
rimi iletiyorum.

Şunu, bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Suriye ile Türkiye halkları, et 
ile tırnak gibi birbirinden ayrılamaya-

Türkiye - Suriye İş Forumu

Şam | 26 Nisan 2008 
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cak, birbirinden ayrı düşünülemeyecek 
iki dost halktır. Aynı dili konuşmasak da 
birbirimizi, kalp ile anlayabilecek, duy-
gularımızla, yüreğimizle anlayacak kadar 
birbirimize yakınız. Açıkçası, dostluk ke-
limesi, akrabalık kelimesi bile bizi tanım-
lamakta yetersiz kalıyor. İki ülkenin halk-
ları, yani Türkiye ile Suriye halkları, hiç 
tartışmasız kardeştirler. Sizler İstanbul’a, 
Ankara’ya geldiğinizde, duyduğunuz 
müzikle, yediğiniz yemekle, gördüğünüz 
misafirperverlikle, size benzeyen yüzlerle 
kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Aynı 
şekilde bizler de Şam’a, Halep’e geldiği-
mizde, kendimizi asla yabancı hissetmi-
yoruz, kendimizi evimizde hissediyoruz.

Bakınız, geçmişte iki ülke arasında bazı 
anlaşmazlıklar yaşanmış olabilir. Aramız-
da sınırlar olabilir. Aramızda mayınlı tar-
lalar olabilir. Ancak bugün biz bunların 
hepsini ortadan kaldırdık ve iki kardeş 
birbirine ne kadar yakın olursa, olma-
lıysa, o kadar yakın bir noktaya geldik. 
Yapay sınırların, yapay tartışmaların, 
yapay anlaşmazlıkların bizi birbirimiz-
den ayıramayacağını bugün artık çok 
daha net şekilde görebiliyoruz. Türkiye 
ve Suriye, son dönemde yaptıkları tarihi 
reformlarla bölgenin saygın iki ülkesi ko-
numuna yükselmiş durumdadır. Dayanış-
mayı, işbirliğini daha da artırarak, bölge 
meselelerinin çözümü yolunda daha fazla 
adım atabiliriz. Ben, bu iradeyi, Sayın 
Cumhurbaşkanı Esat’ta ve Değerli Baş-
bakan Otri’de görüyorum ve bundan da 
ziyadesiyle mutluyum. İnanınız, bizler de 
aynı kararlılık, aynı arzu içindeyiz ve Su-
riye ile başlatılmış olan bu yeni dönemin 

hayırlı sonuçlar doğuracağından hiçbir 
kuşku duymuyoruz.

Son günlerde çok yoğun bir gündem ve 
program yaşıyoruz. Ancak, Suriye’ye 
verdiğimiz önem ve az önce değindiğim 
ilişkilerimiz çerçevesinde değerli Dostum 
Sayın Otri’nin davetine icabet ederek 
Şam’a gelmeyi uygun gördüm. Ekonomik 
konularda kurmakta olduğumuz yakın 
işbirliğinin hem Türkiye’nin hem de 
Suriye’nin yararına olduğu ve geliştiril-
mesi gerektiği hususunda iki ülkede de 
güçlü siyasi irade mevcuttur. Bu memnu-
niyet vericidir. Ancak daha da önemlisi, 
bu görüş, iki ülkenin ilgili tüm kurum 
ve kuruluşlarınca da her gün daha çok 
benimseniyor. Artık bu kurumlar mevcut 
siyasi irade doğrultusunda kendi ilişkile-
rini geliştiriyorlar.

Biz Türkiye’nin ve Suriye’nin en hızlı şe-
kilde kalkınmalarının birbirinden bağım-
sız olamayacağına inanıyoruz. Türkiye ve 
Suriye birer refah ülkesi olacaklar ise bir-
likte olacaklardır. Tarihimiz, coğrafyamız 
ve kültürel bağlarımız bunu böyle belir-
liyor. Dolayısıyla biz hem Suriye halkına 
duyduğumuz kardeşlik duyguları hem de 
kendi halkımıza olan vazifemiz nedeniyle 
Suriye’nin ve bölgemizin kalkınmasına 
önem veriyoruz. Suriye ekonomisinin 
dışa açılma ve liberalleşme çabalarını 
yakından izliyor ve takdirle karşılıyoruz. 

Türkiye olarak bu konuda gereken katkı-
ları yapmaya hazır olduğumuzu, tecrübe-
lerimizi paylaşmaktan memnuniyet duya-
cağımızı bir kere daha burada ifade etmek 
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isterim. Türkiye’nin seçkin ve değerli 
işadamlarının bu konuda bizimle birlikte 
hareket etme anlayışına sahip olduklarını 
biliyorum.

Türk işadamlarının Suriye’deki yatırım-
ları giderek önemli meblağlara ulaşmaya 
başladı ve biz bunun daha da artmasını 
teşvik ediyoruz. Suriye’nin de aynı şekilde 
işadamlarımızı teşvik ettiğini ve yakınlık 
gösterdiğini biliyoruz. Ancak yine de bu-
rada belirtmek isterim ki, işadamlarımı-
zın bazı sıkıntılarını çözmek zaman alıyor 
ve Suriye’ye yapılan yatırımların hızının 
kesilmesine neden oluyor. Ben şahsen bu 
konuda daha aktif bir tutum alınmasının 
yararlı olacağına inanıyorum. Başta ener-
ji ve ulaştırma olmak üzere iki ülkenin 
birlikte yatırım yapabilecekleri önemli 
alanlar var. Bu yatırımları biran önce 
yapmak için biz iki ülkenin yöneticileri 
olarak temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu 
ve diğer alanlarda iki ülke işadamlarının 
da inisiyatif almaları bizleri memnun 
edecektir. 

Bakınız, son dönemde ticari ilişkileri-
mizde hızlı bir gelişme kaydettik. Bunda 
2007 yılı başında yürürlüğe giren Türki-
ye – Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
da rolü büyük oldu. Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın olumlu etkisini pekiş-
tirmek için başta işadamlarımız olmak 
üzere insanlarımız arasında daha yoğun 
ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olma-
mız gerekiyor. Bunu teminen ülkelerimiz 
arasındaki sınır kapılarının sayısını ve 
mevcut kapıların kapasitelerini arttırma 
gayreti içerisindeyiz. Aynı şekilde hava, 

deniz ve demiryolu bağlantılarımızı da 
arttırmaya çalışıyoruz. Her geçen gün 
imkanlar gelişiyor, fırsatlar artıyor. Hem 
Türk işadamları, hem de Suriyeli işadam-
ları bu imkanları, bu fırsatları en iyi şekil-
de değerlendirmelidir.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Türkiye, 2002 yılında dünyanın en büyük 
26’ıncı ekonomisiydi. Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılası 230 milyar dolar seviyesinde idi. 
Bugün ise, Türkiye dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisi ve gayri safi yurtiçi 
hasılası, dikkat ediniz, 659 milyar dolar. 
Türkiye’nin bu seviyeye ulaşmasında, 
özel sektör yatırımları en büyük rolü 
oynadı. Yani Türkiye’nin kalkınması, iler-
lemesi, özel sektörümüz, işadamlarımız 
eliyle oldu. İnanıyorum ki, Suriye’nin de 
bugün bulunduğu noktadan daha ilerile-
re taşınmasında, işadamları etkin ve be-
lirleyici rol oynayacaktır. İşte bugün ger-
çekleştirdiğimiz bu Forum bu açıdan son 
derece önemlidir. Burada tecrübeler pay-
laşılacak, imkanlar, fırsatlar paylaşılacak, 
en önemlisi de birikimler paylaşılacak.

Sayın Başbakan, değerli katılımcılar…

B e n ,  F o r u m ’ u n  ö n ü m ü z d e k i  y ı l 
Türkiye’de toplanmasını arzu ediyorum. 
Değerli Dostum Başbakan Sayın Otri’yi 
ve değerli Suriyeli işadamlarını yine iki 
ülkenin çıkarları için birlikte çalışmak 
üzere Türkiye’ye davet ediyorum. Bir 
kez daha ifade etmek isterim: Biz, iki 
ülkenin yöneticileri olarak, işadamları-
mızın önünü açmak için gereken gayreti 
göstermeye devam edeceğiz. Hepimizin 
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hedefi aynıdır: Ülkelerimizde ve bölge-
mizde refah istiyoruz, istikrar istiyoruz, 
barış istiyoruz. Bunların hepsi birbirine 
bağlıdır ve her birimize ayrı ayrı görevler 
düşüyor. İki ülkenin işadamlarının görevi 
de iş ilişkilerini geliştirmek ve iki ülkeye 
de kazandırmak olmalıdır. Bir kez daha 
Dostum Sayın Otri’ye ve nezdinde bu 
Forum’un düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli konuklar…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Avrupa Vakıflar Merkezi tarafından 
düzenlenen bu uluslararası konferansın 
başarılı geçmesini diliyorum. Gerek 
Avrupa Vakıf lar Merkezi, gerek Türki-

ye Üçüncü Sektör Vakfı’na ( TÜSEV), 
konferansı İstanbul’da düzenledikleri 
için de ayrıca teşekkür ediyorum. Vakıf 
medeniyetinin merkezi İstanbul’da ger-
çekleştirdiğiniz bu toplantının, dünya 
vakıf larının dayanışmasına, işbirliğine 
katkı sağlayacağına inanıyorum. İstan-

Avrupa Vakıflar Merkezi 
Uluslararası Konferansı

İstanbul | 29 Mayıs 2008 
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bul, bugün bile vakıf medeniyetinin, va-
kıf kültürünün canlı, yaşayan, somut bir 
örneğini teşkil ediyor.

Biliyorsunuz, bugün İstanbul’un fethinin 
555. yıldönümünü kutluyoruz. Bugün bu 
anlamlı toplantı vesilesiyle, Fatih Sultan 
Mehmet’i ve tüm fetih kahramanlarını da 
rahmetle anıyorum. Bundan 5 asır önce, 
Fatih’in vakıflarla ilgili olarak yayınladığı 
bir fermanı da burada sizlere kısaca ak-
tarmak istiyorum. 

“Ben ki, İstanbul’un Fatihi, aciz kul Fa-
tih Sultan Mehmet, bizatihi alınterimle 
kazanmış olduğum, akçelerimle satın 
aldığım, İstanbul’un Taşlık mevkiinde 
bulunan ve sınırları belli 136 adet dükka-
nı aşağıdaki şartlar çerçevesinde vakfedi-
yorum. Şöyle ki: Bu gayri menkullerden 
elde edilecek nemalarla İstanbul’un her 
sokağına ikişer kişi tayin ediyorum… 
Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara 
sarıcı tayin ediyor ve görevlendiriyorum. 
Bunlar, ayın belli günlerinde İstanbul’a 
çıksınlar, istisnasız her kapıyı çalsınlar 
ve o evde hasta olup olmadığını sorsun-
lar. Var ise şifası için çalışsınlar. Mümkün 
değilse, kendilerinden hiçbir karşılık 
beklemeksizin darülaceze’ye kaldırsınlar, 
orada tedavi etsinler.… Ayrıca külliyem-
de inşa ettiğim imarethanede şehit ve 
şühedanın yakınları ve İstanbul şehrinin 
fakirleri yemek yesinler. Ancak yemek 
yemeye veya almaya bizatihi kendileri ge-
lemeyenlerin yemekleri, güneşin loş bir 
karanlığında ve kimse görmeden kapalı 
kaplar içerisinde evlerine götürülsün.”

Değerli katılımcılar, değerli konuklar…

Bu noktaya, bu anlayışa, bu medeniyet 
tasavvuruna özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum. 11. yüzyıldan itibaren Anadolu 
topraklarına yerleşmeye başlayan Türkler, 
Anadolu’nun her köşesinde, başta vakıf 
eserleri olmak üzere çok büyük hizmet 
eserleri imar etmişlerdir. İstanbul’un 555 
yıl önce fethiyle birlikte, İstanbul merkez 
olarak alınmış ve Osmanlı coğrafyasının 
tamamına vakıf eserleri kazandırılmıştır. 
Osmanlı Devleti, idare ettiği toprakların 
zenginliklerini İstanbul’a taşımak yerine, 
İstanbul’un zenginlik ve birikimini başta 
Balkan toprakları olmak üzere Avrupa’ya, 
Ortadoğu’ya, Hicaz’a, Kuzey Afrika’ya ta-
şımıştır. 

Burada sizlere, İstanbul’da o tarihlerde 
kurulmuş birkaç vakfı da aktarmak iste-
rim. Örneğin, insanların serinlemesini 
sağlamak amacıyla Kar Dağıtan Vakıf adı 
altında vakıf kurulmuştur. Sıkıntı için-
deki insanların Boğaz’da stres atmalarını 
sağlamak amacıyla Nefes Aldırma Vakfı 
kurulmuştur. Gölleri temizlemek amacıy-
la, 1585 yılında, Gölleri Temizleyen Vakıf 
kurulmuştur. Yine Leylek Vakfı adında bir 
vakıf kurulduğunu görüyoruz. Bu vakıf 
da göç edemeyen Leyleklerin bakımını 
üstlenmiş. Bahçe düzenlemek için, fidan 
dikmek için, borçlulara destek olmak için, 
yetime anne-babalık yapmak için yine va-
kıflar kurulmuş. 

Biz, vakıf medeniyetini tarihimizin en 
önemli gurur kaynaklarından biri olarak 
görüyoruz. İnsana yatırım yapan, insanı 
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merkeze alan, insanın mutluluğu ve refahı 
için çalışan bu vakıf anlayışını yeniden 
canlandırmak için de çok yoğun bir gayret 
içindeyiz. Son 5 buçuk yıl içinde, Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüz bu konuda tarihi 
başarılara imza atmıştır. Vakıf lar Genel 
Müdürlüğü, bütçeden hiç pay almadan 
gelirlerini tam 15 kat artırmıştır. Öncelik-
le Genel Müdürlüğümüz kendi mülküne 
sahip çıkmaya başlamıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi de bu dönemde gerekli ya-
sal düzenlemeleri yapmıştır. Vakıfbank; 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen bankası ha-
line gelmiş, vakıf çalışmalarımızı finanse 
etmiştir. Şu ana kadar, Türkiye’nin her 
yerinden 1111 vakıf eserinin açılışını hep 
birlikte yaptık. Şimdi 2 bin 650 vakıf ese-
rimiz daha açılışa hazır hale gelmiştir. Bu 
yıl sonunda, Türkiye genelinde onarımı 
yapılmamış vakıf eseri bırakmıyoruz. Sa-
dece Türkiye içindeki eserlere değil, diğer 
ülkelerdeki kültürel mirasımıza da aynı 
sadakatle sahip çıkıyoruz. Özetle, vakıf mi-
rasımıza, vakıf kültürümüze sahip çıkmak 
için bütün imkanlarımızı seferber ettik, 
bütün kanalları açtık, bütün engelleri tek 
tek temizliyoruz.

Modern Türkiye Cumhuriyeti olarak, bu 
topraklarda yaklaşık 1000 yıldır varolan 
sivil toplum kültürünü yaşatmak ve mo-
dern çağa ayak uydurmasını sağlamak, 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bakınız, 
bugün Türkiye genelinde 78 bin 24 adet 
dernek ve 4 bin 459 adet vakıf faaliyet 
gösteriyor. Kuşkusuz, bunlar küçümsene-
cek rakamlar değil. Ancak, bu örgütlerin, 
derneklerin, vakıf ların, sendikaların, 
odaların, birliklerin, daha çok inisiyatif 

almasını, güçlenmesini ve sürece daha çok 
dahil olmasını arzu ediyoruz ve buna iliş-
kin çalışmalarımızı da yapıyoruz. 

Biliyorsunuz, Türkiye Avrupa Birliği ka-
tılım sürecinde bir ülke. 1949 yılından 
itibaren Avrupa’yla bütünleşmek için çaba 
sarfeden Türkiye, 2002 yılından itibaren 
Kopenhag kriterleri’ni karşılamaya başla-
dı, 2005 yılından itibaren de fiilen katılım 
müzakerelerine başladı. Şu anda 35 fasıl 
üzerinden müzakereleri yürütüyoruz. 
Avrupa Birliği’ne katılım noktasında hem 
hükümet olarak, hem de toplum olarak 
tam bir kararlılık içerisindeyiz. Nitekim, 
müzakere sürecinden bağımsız olarak, 
reformlarımızı kararlılıkla yapıyor ve tam 
anlamıyla uygulanması için sıkı bir şekil-
de takip ediyoruz. Türkiye’nin Birliğe katı-
lım sürecinde bazı üye ülkeler tarafından 
önüne çıkarılan engelleri eminim sizler de 
yakından ve hayretle izliyorsunuz. Bugün 
üye olmuş ya da üyelik sürecindeki hiçbir 
ülkeye uygulanmayanların Türkiye’ye 
uygulanmak istendiğini, bir çifte standart 
tavrı sergilendiğini müşahede ediyoruz.

Türkiye’nin önüne çıkarılan bu engeller, 
bu zorluklar, bu çifte standartlar, top-
lumumuzda Avrupa Birliği’ne yönelik 
varolan desteği de ciddi şekilde erozyona 
uğratıyor. Hiç kuşkusuz, biz reformları-
mızı yapmaya devam ediyoruz, devam 
edeceğiz. Bizim hedefimiz, Türkiye’nin 
yaşam standartlarını, Türkiye’nin demok-
rasideki kalitesini, Türkiye’nin refahını, 
kalkınmasını, ilerlemesini belli bir sevi-
yeye taşımak. Bunu gerçekleştirmek için, 
şu ya da bu kriterden bağımsız olarak biz 
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yolumuza devam edeceğiz. Ancak Avrupa 
Birliği içinde, Türkiye’ye verilen sözlerin 
bozulmasını, Türkiye’ye farklı bir yol çi-
zilmesini isteyenlere, Türkiye’nin önüne 
zorluklar, engeller çıkaranlara karşı da 
haklı bir tavır ve tepki bekliyoruz. Verilen 
sözlerin tutulmasını, verilen sözlerin arka-
sında durulmasını istiyoruz. Bu noktada, 
sivil toplum örgütlerinden de sorumluluk 
bekliyoruz, inisiyatif bekliyoruz. 

Türkiye’deki sivil toplum örgütleri, gerek 
Avrupa’daki, gerek dünya genelinde diğer 
örgütlerle uluslararası işbirliğini, diyalo-
gunu artırdığı sürece bu Türkiye’nin son 
derece yararına olacaktır. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği katılım süreci sivil toplum 
örgütlerimizin desteğiyle başarılı olabile-
cektir. Sadece Avrupa Birliği süreci değil, 
Türkiye’nin ekonomik kalkınması, sosyal 
kalkınması, demokratik ilerlemesi de yine 
sivil toplum örgütlerimizin sürece katıl-
masıyla mümkün olacaktır, olmaktadır. 
Bizim bu konuda hiçbir endişemiz yok, 
hiçbir tereddütümüz yok.

Hükümet olarak, Türkiye’nin bir özgür-
lükler ülkesi olabilmesi, demokrasisinin 
standartlarını en ileri seviyeye taşımış bir 
ülke olabilmesi için 5 buçuk yıllık sürede 
bir çok tarihi reformu gerçekleştirdik. En 
son, biliyorsunuz, düşünce ve ifade özgür-
lüğünün önündeki engelleri kaldırmak 
amacıyla 312. madde’yi değiştirdik. Vakıf-
lar Yasası’nı çıkardık. Dernekler Yasası’nı, 
Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Yasası’nı, Te-
rörle Mücadele Yasası’nı çıkardık. Devletle 
millet arasındaki tüm engelleri, tüm ma-
yınlı arazileri, güvensizlik oluşturan tüm 

alanları, engelleri kaldırmak konusunda 
son derece kararlıyız.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Bakınız, son 5 buçuk yılda Tür-
kiye ekonomik anlamda tarihi başarılar 
elde etti. Bugün Türkiye, dünyanın 17, 
Avrupa’nın 6. en büyük ekonomisi haline 
geldi. Gayri safi yurtiçi hasılamızı 230 mil-
yar dolardan aldık, bugün 659 milyar do-
lara yükselttik. Yine, ihracatımız 36 milyar 
dolar seviyesindeydi, bugün 120 milyar 
dolar seviyesine ulaştık. Türkiye’ye giren 
uluslararası küresel yatırım miktarı 2007 
yılında 22 milyar dolara ulaştı. Benzeri 
birçok göstergede, bir çok alanda, özellikle 
yapısal konularda kararlı, tutarlı bir çizgi 
izledik ve rekor seviyeleri elde ettik. Bütün 
bunları, demokratikleşme noktasında attı-
ğımız adımlarla paralel olarak elde ettik. 
Demokrasideki ilerlemeyi ekonomideki 
ilerlemeden ayırmamız, ayrı tutmamız 
mümkün değil. Türkiye demokrasi stan-
dartlarını yükseltti, insan hak ve özgür-
lükleri alanında reformlar yaptı, Avrupa 
Birliği ile katılım sürecine girdi, dünyayla 
entegre oldu, kapılarını açtı, sınırlarını 
açtı ve ekonomide bu büyük başarıyı elde 
etti.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru sivil 
toplum örgütlerini bu sürecin dışında 
tutmuş olsaydık, onların güçlenmesi için 
çaba harcamasaydık, inanın, ekonomide 
olsun, sosyal yaşamda olsun, iç politikada, 
dış politikada olsun, Türkiye bu seviyeleri 
göremezdi. Bütün örgütlerimizin eleştirile-
rine kulak kesildik. Yapıcı tüm eleştirileri 
dikkate aldık. Yapılan önerileri, katkıları, 
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destekleri asla ihmal etmedik, asla elimi-
zin tersiyle itmedik. Tam tersine, katılımcı 
bir anlayışla, dinleyen, anlayan, dikkate 
alan bir anlayışla hareket ettik. Demokrasi 
güçlendikçe ekonomi güçlenecek, ekono-
mi güçlendikçe demokrasi standartlarını 
yükseltecek, daha sağlam bir zeminde ha-
reket edecektir. Sivil kuruluşların, sosyal 
tarafların verdiği destek, dönüp dolaşıp 
yine kendilerine, temsil ettikleri kitleye 
yarar sağlayacaktır.

Onun için diyoruz ki, Türkiye’nin demok-
ratikleşme sürecine sivil toplum örgütleri 
tam destek vermeli, kararlı bir tutum ser-
gilemeli, tutarlı bir tavır sergilemelidir. 
Kendilerini vareden, kendilerine varlık 
zemini oluşturan demokrasi konusunda 
sivil toplum örgütlerinin duruşu büyük 
önem taşıyor. Tabii ki tüm sivil toplum 
örgütleri aynı yöne bakmak, aynı fikir 
etrafında birleşmek durumunda değildir, 
ancak demokrasi her türlü hak ve özgürlü-
ğün teminatı olduğu gibi, sivil örgütlerin 
de varlık zeminidir. Bu zemini korumak, 
güçlendirmek, bu amaca hizmet etmek si-
vil insiyatifler için temel bir konudur. 

Farklılıklar zenginliktir, demokrasi de za-
ten bu farklılıkların bir arada yaşamasıdır. 
Ancak farklılıkları muhafaza eden, özgür-
lükleri muhafaza eden demokrasiyi ko-
rumak konusunda sanırım herkesin aynı 
tavrı, aynı kararlılığı göstermesi gerekir. 
Sivil toplum örgütlerimizin, uluslararası 
işbirliğini, dayanışmasını, diyaloğunu da 
destekliyoruz. Birikimlerin, tecrübelerin 
paylaşılması için, küresel inisiyatifin olu-
şabilmesi için bugünün dünyasında bu 

artık kaçınılmaz olmuştur. Türkiye’deki 
sivil kuruluşlarımızın, sendikalarımızın, 
odalarımızın, vakıflarımızın uluslararası 
ilişkilerini geliştirmesi, hem kendilerinin 
gelişimi, hem de Türkiye’nin ilerlemesi 
için eşsiz katkılar sağlayacaktır.

Bu vesileyle de TÜSEV’in bu toplantıya ev 
sahipliği yapıyor olmasından dolayı büyük 
memnuniyet duydum. Umuyorum ki, bu 
toplantı Üçüncü Sektörün gelişmesine, 
ilerlemesine, yaygınlaşmasına, etkisinin 
artmasına yönelik önemli açılımlar sağ-
lar. Yine, Avrupa Vakıflar Merkezi’ne de 
İstanbul’u seçtikleri için teşekkür ediyo-
rum. Ben bu duygu ve düşüncelerle, top-
lantınıza bir kez daha başarılar diliyorum. 
İstanbul’da bulunduğunuz sürece, unu-
tulmayacak anlar yaşamanızı, İstanbul’un 
güzelliklerini en iyi şekilde değerlendir-
menizi temenni ediyorum. Bir kez daha 
Türkiye’ye, İstanbul’a hoşgeldiniz, diyor,  
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar, 
sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Türkiye dışından bu Forum’a katılan ko-
nuklarımıza, ülkemize ve İstanbul’a hoş 
geldiniz diyorum.

İstanbul, siz değerli dostlarımızın asla ya-
bancılık çekmeyeceği, kendisini asla ya-
bancı hissetmeyeceği bir dünya kentidir. 
İnanıyorum ki, buradaki yoğun çalışma-
larınızdan fırsat buldukça, İstanbul’un 
güzelliklerini görme imkanı bulacaksınız. 

Göreceksiniz ki, İstanbul sizlere hiç de 
uzak olmayan bir şehirdir. İstanbul’da 
B a ğ d a t ’ t a n ,  İ s t a n b u l ’ d a  Ş a m’ d a n , 
İstanbul ’da Kudüs’ ten ,  Mekke’den , 
Ku v e y t ’ t e n ,  D o h a’ d a n ,  D u b a i ’ d e n , 
Sana’dan, Kahire’den, Menama’dan, 
Amman’dan, Beyrut’tan ve daha nice şe-
hirlerden izleri, sesleri, tatları görecek, 
duyacak, hissedeceksiniz.

Farklı diller konuşuyor olabiliriz. Farklı 
coğrafyalardan geliyor olabiliriz. Farklı 

III. Türk-Arap Ekonomi Forumu 

İstanbul | 12 Haziran 2008 
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renklere, farklı özelliklere sahip olabiliriz. 
Ancak ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, 
ortak değerleri paylaşıyoruz, aynı yöne 
bakıyoruz, aynı geleceğe birlikte yürüyo-
ruz. Bizler dost olmanın, komşu olmanın, 
yakın olmanın ötesinde, kardeş milletle-
riz. Kardeşler arasına sınır çizilebileceği-
ne inanmıyorum. Bizim sevinçlerimiz de 
ortak, hüzünlerimiz de. Bizim sorunları-
mız da ortak, çözümlerimiz de. Filistin sa-
dece Filistinlilerin değil, hepimizin mese-
lesidir. Lübnan’da bir çocuğun gözyaş-ları 
hepimizin yüreğini dağlar. Bağdat ağlarsa 
hepimiz gözyaşı dökeriz. Kardeşlik budur, 
kardeşliğin getirdiği sorumluluk da hissi-
yat da budur.

Değerli kardeşlerim, değerli katılımcılar,

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu so-
runları, özellikle de bölgemizin sorunları-
nı göğüslemek noktasında hepimiz tarihi 
bir sorumluluğa sahibiz. Ortak amacımız, 
ortak hedefimiz, bölgemizde ve dünyada 
barışı sağlamak, istikrarı ve refahı tesis 
etmek. Ekonominin küreselleştiği, hu-
kukun evrenselleştiği bir dünyada, her 
birimiz bu bilinç ve sorumluluk içinde 
hareket ediyoruz.

Şunu bütün kalbimle, bütün samimiye-
timle ifade etmek istiyorum: Bölgemizin 
sorunları asla çözümsüz değildir. Bütün 
sorunların, bütün meselelerin üstesinden 
gelebilir, dayanışmayla, yardımlaşmayla 
bütün engelleri aşabiliriz. Bu Forumu, 
işte bu nedenlerden dolayı önemsiyorum. 
İnanıyorum ki bu forum, bölgemizin 
ekonomik kalkınmasına, refahına, is-

tikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. 
Konuşmamın hemen başında, Forum’a 
başarılar diliyor, emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum.

Değerli katılımcılar, değerli dostlar,

Küreselleşen bir dünyada, ülkelerin sınır-
larını her türlü etkiye kapatıp dünyadan 
bigane yaşaması gibi bir seçenek artık 
kalmamıştır. Bunun yanında, sadece bir 
ülkenin, sadece bir bölgenin barış ve hu-
zur içinde olması kalkınma için yeterli 
olmuyor. Yanı başımızda meydana gelen 
olaylar, bölgemizde var olan sorunlar, 
artık bizleri de yakından etkiliyor ve 
ilgilendiriyor. Özellikle ekonominin 
küreselleştiği bir ortamda, bölgesel so-
runları çözmeden, ekonomik kalkınmayı 
sağlamak eskiye göre daha da güçleşmiş 
durumda. Savaşlar, çatışmalar, göç, çevre 
sorunları ve özellikle de terör, artık tek 
tek ülkelerin değil, bölgelerin, hatta tüm 
dünyanın ortak sorunu haline geliyor. 

Örneğin Türkiye’ye yönelik bir terör teh-
didi, sadece Türkiye’yi değil, başta komşu-
ları olmak üzere tüm bölgenin istikrar ve 
güvenini etkisi altına alabiliyor. Böyle bir 
ortamda, tehditlere karşı ortak mücadele 
vermek, ortak tavır sergilemek, dayanış-
ma içinde olmak gibi bir zorunluluğumuz 
da var. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik 
işbirliği ve ekonomik dayanışma, bu or-
tak mücadelenin önemli bir ayağını oluş-
turuyor. Türkiye olarak, bu anlayıştan 
hareketle, kendi bölgemizden başlayarak 
dünyanın diğer bölgelerine doğru geniş-
leyen bir barış ve refah çemberi oluştur-
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mak için çaba gösteriyoruz. Biz, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da barış 
çabalarına katkı sağlamaya, kalkınma ve 
yeniden yapılandırma girişimlerine des-
tek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Tüm bölge ülkeleriyle geliştirdiğimiz öz-
gün ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler, 
bize bu konuda gereksinim duyacağımız 
güç ve ivmeyi verecektir. Dost ve kardeş 
bölge ülkeleriyle olan üst seviyedeki siya-
si diyalogumuz ve ekonomik ilişkilerimiz 
artarak devam edecektir. Türkiye, Arap 
dünyası ile Batı ülkeleri arasında bir köp-
rü olmayı, bir barış, kalkınma ve refah 
köprüsü olmayı hedefliyor ve bunun için 
gayret gösteriyor. Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği katılım sürecinin, Arap ülkelerindeki 
kardeşlerimiz tarafından çok yakından 
izlendiğini biliyoruz. Türkiye’nin Birliğe 
üyeliği, hiç kuşkusuz, sadece Türkiye’yi 
ya da sadece Avrupa Birliği’ni ilgilendi-
ren bir konu değildir. Türkiye’nin üyeliği, 
hem bölgenin, hem de dünyanın barış ve 
istikrara kavuşmasında önemli bir adım 
olacaktır. Bu anlayışla müzakerelere ka-
rarlılıkla devam ediyoruz.

Bazı Avrupa ülkeleri tarafından önümüze 
engeller çıkarılsa da, kararlılığımızdan 
asla taviz vermiyoruz ve reformlarımızı 
sürdürüyoruz. Türkiye’nin AB’ye tam üye-
liği farklı kültürlerin birlikte yaşayabile-
ceklerini ortaya koyacak ve Avrupa’nın 
çok kültürlülüğünün en tartışılmaz delili 
olacaktır. Bazı ülkeler ya da bazı odaklar, 
bu barış projesini sabote etmenin müca-
delesi içinde olabilirler. İslam dünyasını 
rencide eden, İslam dünyasının kutsal 

değerlerine saygısızlıkta bulunan, Müs-
lümanlar ile terörü aynı kefeye koyan ve 
ayrışmayı körükleyen anlayışa karşı en 
güzel cevap, Türkiye’nin Birliğe katılması 
olacaktır.

Değerli dostlarım, 

Türkiye, 2007 yılında 660 milyar dola-
ra ulaşan Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası ile 
Türkiye dünyanın en büyük 17’inci eko-
nomisi olmuştur. Yine Türkiye bugün 
Avrupa’nın en büyük 6’ıncı ekonomisi 
vasfını taşımaktadır. 2007 yıl sonunda 
toplam ihracatımız 107 milyar doları, 
toplam dış ticaret hacmimiz ise 270 
milyar doları aşmıştır. Bugün itibariyle 
yıllık ihracatımız ise 121 milyar dolar 
seviyesindedir. Türkiye, 2007 yılı ihracat 
artış hızı bakımından “Yükselen Büyük 
Ekonomiler” kategorisinde Çin’den sonra 
ikinci sırada yer almıştır. Ülkemiz, OECD 
ülkeleri arasında ihracat artış hızı bakı-
mından ise birinci sıradadır.

Son 5 buçuk yılda, ekonominin hemen 
her göstergesinde elde ettiğimiz tarihi 
nitelikteki seviyeler, yaptığımız yapısal 
reformlarla kalıcı hale gelmiştir. Enerji 
piyasasına ilişkin düzenlemeler gerçek-
leştirdik. Sosyal güvenlik reformunu ya-
parak bu noktada en ileri düzenlemeleri 
Türkiye’ye kazandırdık. AR-GE Yasası ile 
verimliliği ve nitelikli işgücünü artırmayı 
hedef ledik ve bunun da olumlu sonuç-
larını alıyoruz. Yine istihdam yasasını 
geçtiğimiz günlerde çıkardık ve iş gücü 
piyasasında devrim niteliği taşıyan dü-
zenlemeleri getirdik.
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Bu fırsatla, çok kısa olarak, GAP Pro-
jemiz hakkında da size bilgi vermek 
isterim. Ülkemizin Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde, Fırat ve Dicle ırmaklarının 
potansiyelinden faydalanmak üzere baş-
latılan GAP Projesi, Türkiye’nin en büyük, 
dünyanın da sayılı büyük projelerinden 
biridir. Uzun yıllardır yapımı süren an-
cak tamamlanamayan bu projeye önemli 
miktarda kaynak aktardık ve 2012 yılı 
itibariyle tamamlamayı hedefledik. Böl-
genin etkin şekilde sulanmasıyla, hem 
bölge, hem de Türkiye ekonomik açıdan 
çok önemli kazanımlar elde edecek. Özel-
likle gıda ve tarım sektöründe, bu proje 
Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacak. 
Projenin tamamlanmasıyla, bölgede 3,8 
milyon kişiye de iş imkanı sağlanmış ola-
cak. 2012 yılında bu projeyi bitirdiğimiz-
de, Türkiye enerji, gıda-tarım ve ekonomi-
finans noktasında çok önemli bir merkez 
haline dönüşmüş olacak.

Değerli katılımcılar, değerli dostlarım,

Küresel yatırımları Türkiye’yi çekmek 
noktasında da 5 buçuk yıldır yoğun bir 
gayret içindeyiz. Yatırım ortamını iyileş-
tirmek noktasında çok önemli reformlar 
yaptık. 2006 yılında Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı’nı kurduk. Doğrudan bana 
bağlı olarak çalışan ajansımız yatırımcı-
lara her türlü yardım ve hizmeti sağlıyor, 
ülkemizdeki yatırım imkanlarını en ay-
rıntılı şekilde ilgili çevrelere duyuruyor. 
Yine 4 yıldır dünyanın en büyük şirket-
lerinin üst düzey temsilcilerini burada, 
İstanbul’da ağırlıyoruz ve yatırımlara 
ilişkin tavsiyelerini alıyoruz. Bu toplan-

tıların 4’üncüsünü önümüzdeki hafta 
gerçekleştireceğiz.

Bütün bu çabalarımız somut sonuçlar 
vermiş, Türkiye küresel yatırımlar nok-
tasında dünyanın ilgisini çeken cazip bir 
ülke konumuna yükselmiştir. Ülkemiz, 
OECD ülkeleri arasında, son on yılda en 
çok net doğrudan uluslararası sermaye 
çeken 7 ülke arasında yer almaktadır. 
2007 yılı sonu itibariyle küresel yatırım 
miktarı 22 milyar dolara yükselmiştir. 
Yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları-
mızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Bu fırsatla, Arap ülkelerinden girişimci 
ve yatırımcıları ülkemizde daha yoğun şe-
kilde görmekten büyük mutluluk duyaca-
ğımızı bir kez daha tekrarlamak isterim. 
Türkiye’de özellikle enerji ve inşaat sek-
törlerinde önemli yatırım imkanları bulu-
nuyor. Demiryollarının modernizasyonu, 
otoyol, metro ve havaalanı inşası, içme ve 
kullanma suyu şebekeleri yapım ve mo-
dernizasyonu, elektrik üretim ve dağıtımı 
gibi alanlarda uluslararası yatırımcıların 
ilgisini çekebilecek önemli fırsatlar mev-
cut. Yine, özelleştirme faaliyetlerimiz 
çerçevesinde, TEKEL, Türk Hava Yolları, 
Halkbank başta olmak üzere, diğer kamu 
bankaları, elektrik dağıtım ve üretim şir-
ketleri program içinde yer alıyorlar.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye ile Arap dünyası ülkeleri arasın-
daki ekonomik ve ticari ilişkiler güçlene-
rek gelişiyor. Ancak, ticari ve ekonomik 
ilişkilerimize genel olarak bakıldığında 
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mevcut potansiyelimizin çok altında ol-
duğunu sizler de kabul edersiniz. Başta 
da belirttiğim gibi, ekonomik işbirliği 
ve dayanışma için her türlü imkana, her 
türlü fırsata sahibiz. Bu imkanları, bu fır-
satları azami düzeyde harekete geçirmek 
için Türkiye olarak üzerimize düşeni en 
iyi şekilde yerine getireceğimizi bilmenizi 
isterim. Bu duygu ve düşüncelerle sözle-
rime son verirken, Forum’a bir kez daha 
başarılar diliyorum. Forum’un hazırlan-
masında emeği geçen herkese en kalbi te-
şekkürlerimi iletiyorum. Konuklarımıza 
bir kez daha hoş geldiniz diyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Te-
şekkür ederim.
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Uluslararası Para Fonu’nun ve Dünya 
Bankası’nın çok değerli başkan yardım-
cıları, saygıdeğer konuklar, sizleri en 
kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelik-
le değerli konuklarımıza, ülkemize ve 
İstanbul’a hoşgeldiniz diyorum. 

Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Yatı-
rım Danışma Konseyi toplantılarının, 
Türkiye’yi daha cazip bir yatırım merkezi 
haline getirme hedefimiz doğrultusun-
da önemli bir rol oynadığını belirtmek 
isterim. Siz değerli  konuklarımızın 

Türkiye Yatırım Danışma 
Konseyi 5. Toplantısı

İstanbul | 18 Haziran 2008 
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bugüne kadarki öneri ve tavsiyeleriniz, 
Türkiye’de yatırımların artmasına, re-
form çalışmalarımızın kararlılıkla yü-
rütülmesine önemli katkılar sağladı. Bu 
vesileyle hepinize bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum.

Türkiye, yıllar sonra yakaladığı güven 
ve istikrar ortamı sayesinde, uzun vadeli 
hedef lere yönelik kararlı, disiplinli ve 
tavizsiz şekilde politikalar uygulayabile-
ceği bir zemine kavuşmuştur. Yatırımcı 
güveninin tesis edilmesi, her zaman 
Hükümetimizin öncelikleri arasında 
yer almıştır. Bu doğrultuda sıkı maliye 
politikalarından hiçbir şart altında taviz 
vermedik. Ulusal ve küresel belirsizlikler 
karşısında dahi kararlı ve tedbirli bir du-
ruş sergiledik.

Son 5 buçuk yıl içinde, yanı başımızda 
devam eden savaşa, Ortadoğu Bölgesin-
deki çatışmalara, terör eylemlerine, kü-
resel piyasalardaki dalgalanmalara şahit 
olduk. Yine, 2004 yılında bir yerel seçim, 
2007 yılında bir genel seçim, Cumhur-
başkanlığı seçimi ve bir referandum ger-
çekleştirdik. Türkiye ekonomisi, bütün 
bu süreçlerden başarıyla çıkmış, mali 
disiplinden taviz vermemiş, para politi-
kalarını kararlılıkla uygulamıştır.

Türkiye ekonomisinin son 5 yıllık bü-
yüme ortalaması yüzde 6,74 olmuştur. 
230 milyar dolardan aldığımız gayri safi 
yurt içi hasıla, 2007 sonunda 659 milyar 
dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin toplam ih-
racatı, 2002 yılında 36 milyar dolar sevi-
yesinde iken, çok hızlı ve sağlıklı bir artış 

kaydetmiş, 120 milyar doları aşmıştır. 
Faizlerde, borçlanma vadelerinde, enflas-
yonda, kamu borç stokunun miktarında 
ve yapısında tarihi düzeyde iyileşmeler 
kaydedilmiştir.

Yine, bu 5 buçuk yıl içinde yapısal re-
formları da kararlılıkla uyguladık. Enerji 
piyasasını düzenleyen reformlar gerçek-
leştirdik. Maliye ve finans piyasalarında 
önemli düzenlemeler yaptık. Sosyal Gü-
venlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasasını, 
Ar-Ge Yasasını, İstihdam Yasası’nı çıkar-
dık ve uygulamaya başladık. Geçtiğimiz 
haftalarda başlattığımız GAP, DOP ve 
KOP Projeleriyle, gıda-tarım, enerji ve 
ekonomi-finans sektörlerinde Türkiye’yi 
küresel çapta avantajlı bir konuma taşı-
yoruz.

Şunu, huzurlarınızda bir kez daha ifade 
etmek istiyorum: Küresel ya da ulusal 
belirsizlikler, Hükümetimizi hedeflerin-
den asla saptırmayacaktır. Kısa, orta ve 
uzun vadedeki hedeflerimizi yakalamak 
noktasında kararlılığımız ilk günkü gibi 
devam ediyor. Mali disiplinden ve para 
politikalarımızdan taviz vermiyoruz, ya-
pısal reformlarımızı da aynı kararlılıkla 
sürdürüyoruz.

Bakınız; 2007 yılında gösterilen bütçe 
performansı ile Türkiye bütçe açıkları ile 
ilgili Maastricht kriterini karşılamıştır. 
Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya 
oranı, 2002 yılında yüzde 11,5 seviye-
sinde iken, 2007 yılında yüzde 1,6 sevi-
yesine kadar çekilmiştir. Mayıs 2008’de 
işgücü üzerindeki idari ve mali yüklerin 
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azaltılması ve işgücü piyasasının esnekli-
ğinin artırılmasını hedefleyen İstihdam 
Paketi yasalaşmıştır. Ar-Ge faaliyetleri-
nin ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması 
amacıyla hazırladığımız Ar-Ge Faaliyet-
lerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 
Nisan 2008’de kabul edilmiştir. Ar-Ge 
faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik 
ayrılan kamu kaynakları, 2003 yılına 
oranla yüzde 124 oranında artırılmıştır. 
Patent ve faydalı model başvurularında 
2007 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 
yüzde 20 oranında artış gerçekleşmiştir. 
Gıda, tekstil-konfeksiyon ve turizm gibi 
sektörlerde vergi yükünü azaltmak ama-
cıyla KDV oranlarında indirime gidil-
miştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
üretimdeki payının artırılmasına yönelik 
olarak “Ulusal Nükleer Teknoloji Geliş-
tirme Programı” başlatılmıştır. Ceyhan’ın 
dünya çapında bir enerji bölgesi haline 
getirilmesi amacıyla Ceyhan Enerji İhti-
sas Endüstri Bölgesi kurulmasına karar 
verilmiştir. Başbakanlığa bağlı olarak ku-
rulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı, 13 farklı merkezde dış temsilcilik 
ağı oluşturmuştur. Özelleştirme çalış-
maları kapsamında Türk Telekom’un 
yüzde 15 oranındaki hissesinin halka 
arzı sonucu 1,9 milyar dolar tutarında 
gelir elde edilmiştir. KOSGEB tarafından 
uygulanan faizsiz istihdam kredilerinden 
faydalanan işletme sayısı 7 kat artmış ve 
bunun sonucunda 10 kat fazla istihdam 
artışı sağlanmıştır. 

Tüm bu gelişmeler, uygulamaya koydu-
ğumuz tüm bu reformlar, Türkiye’yi ulu-
sal ve küresel ölçekte bir cazibe merke-

zine dönüştürmüştür. Sizlerin de sık sık 
vurguladığınız gibi, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, uzun soluklu bir süreçtir. 
İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren, 
yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımla-
rı artırmak, küresel yatırımları çekmek 
için yoğun bir gayret içinde olduk. Şe-
hirler arasında, ülkeler arasında adeta 
mekik dokuyarak Türkiye’nin fırsatlarını 
anlattık. Yatırımcılarla, girişimcilerle, 
özel sektör temsilcileriyle her fırsatta bir 
araya geldik, önerilerini, eleştirilerini not 
ettik. Yatırımın önündeki engelleri kal-
dırmak konusunda tarihi adımlar attık.

Yine, Avrupa Birliği’ne katılım süreci-
miz de kararlılıkla devam ediyor. Dün 
itibariyle 2 fasıl daha, “Şirketler Hukuku” 
ve “Fikri Mülkiyet Hakları” fasılları da 
müzakereye açılmıştır. Daha önce 1 fasıl 
açılıp kapanmıştı. Son açılan 2 fasılla 
birlikte Türkiye şu anda 7 fasılda müza-
kereleri sürdürüyor. Bazı ülkelerin, tama-
men siyasi nedenlerle önümüze engeller 
çıkarmasına rağmen, Türkiye AB süre-
cindeki reformlarını belirlenen takvim 
çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Tüm bu çalışmalar, bu gayretler sonuç 
vermiş, Türkiye yatırımlar konusunda 
dünyanın en ilgi çeken, en cazip ülke-
lerinden biri konumuna yükselmiştir. 
Uzun yıllar boyunca ortalama 1 milyar 
doların üzerinde küresel yatırım çekeme-
yen Türkiye, 2007 yılında 22 milyar do-
lar küresel yatırım çekmiştir. Bu seviyeyi 
muhafaza etmek, daha da ileri seviyelere 
taşımak için reformlarımızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz.
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Değerli konuklar, değerli katılımcılar,

Ülkemizin yatırımlar için cazip bir mer-
kez olması amacıyla yürüttüğümüz tüm 
bu çalışmalarda, sizlerin tecrübe ve bakış 
açısından faydalanıyor olmak bizler için 
büyük önem taşıyor. Ben, bir kez daha 
sizlere hoşgeldiniz diyorum. Sözü sizlere 
bırakmadan önce konuğumuz olduğu-
nuz, katıldığınız ve katkı verdiğiniz için 
şahsım, ülkem, milletim adına sizlere 
teşekkür ediyor, çalışmalarımızın başa-
rılara vesile olmasını temenni ediyorum.
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Değerli misafirler, hanımefendiler, be-
yefendiler, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Yurtdışından toplantıya 
katılan konuklarımıza ,  ülkemize ve 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Saygın 
bir yayın kuruluşu olan The Economist’in 
düzenlediği bu toplantıda bulunmaktan 

dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu 
ifade ediyor, toplantının düzenlenmesine 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Türkiye, son 5 buçuk yıldır köklü bir 
değişim sürecinden geçiyor. Demokra-
tikleşme noktasında tarihi adımlar attık. 

Economist Yuvarlak Masa 
Toplantısı 

İstanbul | 25 Haziran 2008 
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İnsan hak ve özgürlükleri alanında yine 
tarihi nitelikte reformlarımız oldu. İkti-
dara geldiğimiz andan itibaren yoğun bir 
mücadele verdik ve kısa süre içinde Ko-
penhag kriterlerini karşılayarak Avrupa 
Birliği Katılım Sürecini başlattık. Yine, 
makroekonomik göstergelerde önemli 
başarılara imza attık. Ekonomide, on yıl-
lardır cesaret dahi edilemeyen reformları 
tek tek hayata geçirdik. Bütün bu reform-
ların, bu kararlılığın bir sonucu olarak, 
Türkiye’yi  bugün dünyanın 17’inci, 
Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi sevi-
yesine çıkardık.

Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gös-
termesi açısından, burada sadece birkaç 
göstergeyi sizlerle paylaşmak istiyorum: 
2002 yılında, iktidarı devraldığımızda, 
Türkiye’nin yıllık toplam ihracatı 36 
milyar dolar seviyesinde idi. Bugün gel-
diğimiz seviye, 121 milyar doların üze-
rindedir. 2002 yılında, Türkiye’de yıllık 
enflasyon yüzde 30 seviyesinde idi. 2007 
yılında enflasyonu, tarihinde ilk kez tek 
haneli oran olmak üzere, yüzde 8,4’e 
kadar çektik. Son aylarda, küresel dalga-
lanma ve kuraklık nedeniyle bir miktar 
artış olsa da, enflasyonla mücadeledeki 
kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türkiye, 
bazı istisnalar dışında 1 milyar doların 
üzerinde uluslar arası yatırım çekemez-
ken, yaptığımız yoğun çalışmalar neti-
cesinde 2007 sonunda 22 milyar dolar 
uluslar arası yatırım çekmiştir. Uluslar 
arası yatırımlar boyutuyla Türkiye bu-
gün dünyanın16’ıncı, gelişmekte olan ül-
keler arasında ise 5’inci ülke konumuna 
yükselmiştir.

Yine önemli bir gösterge, faizler ve va-
deler… 2002 yılında, YTL cinsi iskontolu 
yıllık bileşik borçlanma faizi yüzde 62,7 
oranındayken, bugün yüzde 17,8 oranın-
dadır. İç borçlanmada ortalama 9,1 ay 
olan vade, 33 ayı aşmıştır. Dolar cinsi 
borçlanmada 7 ay olan vade, bugün 17,5 
aya yükselmiştir. Çarpıcı bir değişimi 
de büyüme oranlarında yakaladık. 2002 
yılında Türkiye’nin gayri safi yurt içi 
hasılası 230 milyar dolar seviyesinde idi, 
bugün 659 milyar dolar seviyesini yaka-
ladık. Türkiye, bu dönem içinde ortalama 
yıllık 6,7 seviyesinde bir büyüme gerçek-
leştirdi.

Tüm bu göstergelere ek olarak, yapısal 
reformlarımızı da kararlılıkla gerçekleş-
tirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Başta bankacılık sektörü olmak üzere 
finans piyasalarını yeniden düzenleyen 
yasalar çıkardık. Sektörün daha iyi dene-
tim ve gözetiminin sağlanması amacıyla 
bu alandaki kurum ve mekanizmaları 
güçlendirdik ve Merkez Bankası’nın ba-
ğımsızlığını arttırdık. Türk finans sektö-
rü artık eskisine oranla daha sağlam bir 
temele oturuyor. Bugün bankalarımızın 
toplam varlıkları yarım trilyon dolara 
yaklaşmıştır ve yaklaşık 150 bin kişiye 
istihdam sağlamaktadır.

Öte yandan, uyguladığımız maliye poli-
tikası ve mali disiplin sayesinde, hedef 
koyduğumuz faiz dışı fazla oranlarını 
başarıyla yakaladık. Bu hedefimize tek 
istisna, küresel ekonomideki olumsuzluk 
nedeniyle hedefi aşağı çektiğimiz 2008 
yılı olacaktır.
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Değerli konuklar,

Özel sektörü, ekonominin en büyük 
itici gücü olarak görüyoruz. Ekonomik 
programımızın en önemli unsurlarından 
birini, özel sektöre dayalı büyüme oluştu-
ruyor. Telekomünikasyon, tütün, enerji, 
sivil havacılık gibi önemli sektörlerin 
işleyişini piyasa ekonomisine uygun hale 
getirdik. Bu sürecin bir parçası olarak 
hızlı bir özelleştirme programı uygula-
dık. Devlete ait tütün ve alkol fabrikaları, 
Türk Havayolları, Türk Telekom, Tür-
kiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi 
(TÜPRAŞ) gibi kurumları özelleştirdik. 
Otomotiv, tekstil, gıda, elektronik, beyaz 
eşya, demir-çelik ve cam sektörlerimiz 
bugün Türkiye’nin en önemli üretim ve 
ihracat kalemlerini oluşturuyorlar. Bu-
gün Türkiye, Avrupa’nın 7’inci en büyük 
demir-çelik ve dünyanın 2’inci en büyük 
cam üreticisi konumuna yükselmiş du-
rumdadır. 2007 yılında dünyanın önde 
gelen markaları için 1 milyondan fazla 
motorlu taşıt üreterek, bu sektörde de 
dünya piyasalarındaki yerimizi sağlam-
laştığımızı ifade etmek isterim.

Uygulanan reform programı sayesinde, 
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, 
makro ekonomik dengenin tesis edilme-
si, yeni istihdam imkanlarının oluşturul-
ması, mali disiplinin yakalanması ve pa-
ra-döviz piyasalarına istikrar getirilmesi 
hedeflenmişti. Bu hedeflerin birçoğuna 
ulaştık. Öte yandan, son yıllarda yakala-
nan bu büyüme ve refahı tüm Türkiye’ye 
yaymak, önceliklerimiz arasında yer 
almıştır ve almaya da devam etmektedir. 

Bölgeler arası gelişmişlik farklarının or-
tadan kaldırılması ve yerel kalkınmanın 
hızlandırılması için çeşitli politika ve kal-
kınma araçlarını kararlılıkla uygulamaya 
başladık.

Bu alanda hayata geçirilen politikaların 
en önemli safhalarını ise bölgesel geliş-
me planları oluşturuyor. Birkaç hafta 
önce, Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu 
Anadolu Projesi ve Konya Ovası Proje-
sine hız kazandırmak amacıyla yeni bir 
eylem planını açıkladık ve uygulamaya 
başladık. Özellikle Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP) ile bölgede 3,8 milyon ki-
şiye iş sağlanması, 1,8 milyar hektarlık 
alanın sulanması ve yıllık 27 milyar kilo-
watt saat elektrik üretimini hedefliyoruz. 
Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı 
büyük projelerinden olan GAP’ı 2012 
yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu projeler tamamlandığında, Türkiye, 
başta enerji, tarım-gıda ve ekonomi-
finans olmak üzere bir çok sektörde 
küresel bir avantaj elde etmiş olacak. 
Enerji ve tarım-gıda noktasında bölgenin 
sağladığı imkanlar, Türkiye’yi küresel öl-
çekte bir adım öne çıkaracak. Bu süreçte 
İstanbul’un bir ekonomi-finans merkezi 
olması için de çalışmalarımızı kararlılık-
la sürdürüyoruz.

Değerli konuklar,

Geçtiğimiz yıllarda gösterdiğimiz başarı-
lar tatmin edici düzeyde olmakla birlikte 
gelişme için hala yeni fırsatlar olduğu-
nu kabul etmemiz gerekir. Ayrıca, 2007 
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ortalarından beri etkilerini hissetmekte 
olduğumuz küresel kriz, son dönemde 
yaşanan petrol fiyatlarındaki hızlı artış 
ve gıda krizi, yalnızca Türk ekonomisini 
değil, dünyadaki tüm ekonomileri az ya 
da çok baskı altında tutuyor. Ancak bu 
sıkıntılar, bizim için aşılamayacak sıkın-
tılar değildir. 

Önümüzdeki yıllarda da özelleştirme 
sürecine hızla devam ederek devlet iş-
letmelerinin verimliliğini arttırmak ve 
özel sektörün itici gücünden yararlan-
mak istiyoruz. Bu çerçevede, devlete ait 
bankalar, otoyollar ve enerji alanındaki 
işletmelerimizi, yakın gelecekte özelleş-
tirmeyi hedef liyoruz. Yapısal reformlar 
konusunda en ufak bir yavaşlama ya da 
sapma asla sözkonusu değildir ve olma-
yacaktır. Sadece son birkaç ay içinde, 
Ar-Ge Yasasını, Sosyal Güvenlik Yasasını, 
İstihdam Yasasını çıkardık. Daha önce 
Enerji Piyasasına ilişkin düzenlemeleri 
gerçekleştirmiştik. Yine önümüzdeki 
günlerde, Türk Ticaret Kanunu’nu da 
TBMM’de ele alacak ve modern, eko-
nominin gerçeklerine uygun bir ticaret 
yasasını çıkaracağız.

Yine Avrupa Birliği katılım sürecini de 
kararlılıkla sürdürüyoruz. Şu an için 1 
fasılda müzakereler açıldı ve kapandı. 7 
fasılda müzakerelere devam ediyoruz. 
Bazı ülkeler tarafından önümüze çıkarı-
lan engellere rağmen, biz, Türkiye olarak 
ev ödevimizi yapıyor, ihtiyacımız olan 
reformları gerçekleştiriyoruz. Dikkat 
ediniz, geçtiğimiz yıl, Müktesebata Uyum 
Programı adı altında bir belgeyi açıkladık 

ve uygulamaya başladık. Müzakere süre-
cinden tamamen bağımsız olarak oluş-
turduğumuz bu belge, 2013 yılına kadar 
gerçekleştirmemiz gereken reformları 
içeriyor. Bu reformları bir takvime bağla-
dık, sorumlu kurumları belirledik ve bu 
noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Yani, müzakereler noktasında önümüze 
engeller çıkarılsa da, biz reformlarımızı 
kararlılıkla yapmaya devam ediyoruz.

Değerli konuklar, hanımefendiler, beye-
fendiler,

Bu aşamada sizlere geleceğe ilişkin bazı 
hedeflerimizi de aktarmak isterim: Önü-
müzdeki dönemde Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı 
hedef liyoruz. Cumhuriyetimizin Kuru-
luşunun 100’üncü yıldönümünde, yani 
2023 itibariyle bunu başarmayı planlı-
yoruz. Bugün 277 milyar dolar olan dış 
ticaret hacmini, 2013 yılı itibariyle 500 
milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. 
Bütçe disiplininden asla taviz vermedik, 
vermeyeceğiz. Mali saydamlığın güç-
lendirilmesi noktasında çalışmalarımız 
devam ediyor. Fiyat istikrarını kalıcı hale 
getirerek, ekonomik refahı toplumun 
tüm kesimlerine yaymak için yine mü-
cadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Rekabet gücümüzü verimlilik ve tekno-
lojik yenilik ekseninde artırdık, artır-
maya devam edeceğiz. Yatırım ortamını 
daha da iyileştirmeyi planlıyoruz. Kamu 
borçlarının GSYİH’ya oranını düşürdük, 
düşürmeye devam edeceğiz. Özelleştir-
me programına, biraz önce belirttiğim 
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sektörler başta olmak üzere, tüm hızıyla 
devam edeceğiz.

Değerli konuklar,

Türkiye, çok kısa bir zaman diliminde 
ekonomide dünyanın dikkatini ve ilgisini 
çeken bir performans gösterdi. Bu süreci, 
tüm bu başarıları, kararlılık sayesinde, 
samimiyet sayesinde, cesaret sayesinde 
elde ettik. Milletimizin bize ve politikala-
rımıza duyduğu güven, Türkiye’nin başta 
ekonomi olmak üzere her alanda farklı 
bir kulvara girmesine zemin hazırladı.

Şunu da bu vesileyle bir kez daha ifade 
etmek istiyorum: Türkiye’nin başarıları-
nın arkasında demokratikleşme vardır. 
Türkiye’nin başarılarının arkasında, 
milli egemenliğe, halk iradesine duyulan 
saygı vardır. Türkiye’nin başarılarının 
arkasında, etkin dış politika vardır. Yine 
Türkiye’nin başarılarının arkasında, 
istikrar ve güven ortamı vardır. Demok-
ratikleşme noktasında, milli egemenlik 
noktasında, iç ve dış politikada şeffaflık 
noktasında, özellikle istikrar ve güven 
noktasında en küçük bir sapmaya dahi 
Türkiye’nin tahammülü yoktur, olamaz. 
Türkiye, o eski günleri artık tarihin say-
falarında bırakmıştır. Çok daha farklı bir 
geleceğe bakıyoruz, çok daha aydınlık 
bir geleceğe bakıyoruz. Hedef lerimizi 
gerçekleştirmek noktasında, reformlar 
noktasında en küçük bir tereddüte dahi 
prim vermiyoruz.

Türkiye’yi yakından takip edenler, 5 
buçuk yıl önceki Türkiye ile, bugünkü 

Türkiye’nin çok ama çok farklı olduğunu 
görüyor. İnanıyorum ki, 5 yıl sonra çok 
daha farklı, çok daha gelişmiş, kalkınmış, 
dünyaya entegre olmuş bir Türkiye göre-
ceksiniz. Türkiye bunu istiyor, Türk halkı 
bunu arzuluyor, bütün bir millet olarak 
bunu hedefliyoruz. Bu düşüncelerle söz-
lerime son verirken, hepinize beni dinle-
diğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli katılımcılar, bayanlar ve baylar, 
sizleri en kalbi duygularımlar selamlıyo-
rum. 

“Barcelona Süreci: Akdeniz İçin Birlik” 
toplantısına, ülkelerimiz ve halklarımız 
adına başarılar diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Her birimiz Akdeniz-
lilik ortak paydasına sahibiz ve bununla 
da gurur duyuyoruz. Zira Akdeniz, ta-
rih boyunca bir çok uygarlığın doğum 
yeri olmuş, dünya kültürüne, mirasına, 
barış ve istikrarına tarihi katkılarda bu-
lunmuştur. Akdeniz havzası bugün de 
çeşitli bakımlardan dünyanın ilgi odağı 
durumundadır. Dünyanın temel ulaşım 
eksenleri üzerinde yer alan Akdeniz, her 
şeyden önce Doğu ile Batıyı, Kuzey ile Gü-
neyi birbirine bağlayan bir köprü olarak 
küresel ekonomide kritik rol oynamaya 
devam ediyor. 

Ekonomik kalkınma bugün için tüm in-
sanlığın öncelikli hedefidir. Kalkınmanın 
varması gereken nokta, her bireyin temel 
yaşam ihtiyaçlarının fırsat eşitliği, adalet 
ve barış içinde toplumun her bölümüne, 
hakkaniyete uygun şekilde dağılması, 
toplumun bir bütün olarak zenginleşme-
sidir. İnsanlığın özgürlük, refah ve adalet 
beklentisinin temeli bu sürecin başarıyla 
sürdürülmesidir. Bir toplumun ekonomik 
kalkınması adil değilse o toplum ve ülke 
bir bütün olarak kalkınmış sayılamaz. 

Ülkeler, halklar, toplumlar bir bütün 
olarak kalkınmadıkları, gelişmedikleri 
sürece küresel adaletin, küresel barışın, 
küresel huzurun sağlanması da mümkün 
değildir. Kalkınmanın ayrıca sürdürülebi-
lir ve kapsayıcı olması da gereklidir. Sür-
dürülebilir kalkınma, insan-tabiat den-
gesini kurarak doğal kaynakların verimli 
şekilde kullanılması demektir. Sürdürü-

“Barcelona Süreci: Akdeniz İçin 
Birlik” Toplantısında “Ekonomik 

Kalkınma, Gıda, Su ve Enerji 
Güvenliği” Başlıklı Konuşma

Paris | 13 Temmuz 2008 
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lebilir kalkınma sosyal, çevre, ekonomik, 
mekânsal ve kültürel boyutları olan bir 
kavramdır. Diğer bir deyişle, sürdürülebi-
lir kalkınma toplumun bütününü, ulusla-
rarası planda ise tüm ülkeleri kapsamalı, 
doğal çevreye geri dönülmez hasar bırak-
mamalı ve ekonomik bakımdan anlamlı, 
ölçülebilir sonuçlar doğurmalıdır. 

Türkiye olarak, bölgemizdeki tüm ülke-
lerin dengeli ve adil kalkınmasına büyük 
önem atfediyor ve mücavir coğrafyalarla 
günden güne yoğunlaşan bir ekonomik 
işbirliği süreci yürütüyoruz. Bulundu-
ğumuz coğrafyanın bize kazandırdığı 
en önemli ve anlamlı tecrübe şudur: Bir 
ülkenin, bölgesinden bağımsız olarak, tek 
başına istikrar, barış, refah adacığı olması 
sözkonusu değildir. Çevre ülkelerde istik-
rarsızlık varsa, çatışma varsa, terör varsa, 
geri kalmışlık sözkonusuysa, bu durum, 
hiç şüphesiz sizleri de etkileyecek, bölge-
nin tüm ülkelerini de etkileyecektir. O ne-
denle topyekün bir kalkınmayı, topyekün 
bir barış ve istikrar modelini işbirliğiyle 
uygulamak gibi tarihi bir sorumluluğu-
muz olduğuna inanıyorum.

Türkiye olarak, bu anlayıştan yola çı-
karak, bölgesel kalkınma çabalarına 
aktif  destek veriyoruz. Ortadoğu’dan 
Balkanlar’a ve Kafkaslar’a kadar kültürel 
bağlarımız olan çevre bölgelerdeki sorun-
ların çözümüne yapıcı katkımızı sürdü-
rüyoruz. Özellikle Ortadoğu Bölgesinde 
devam eden anlaşmazlıkların çözümü 
noktasında Türkiye olarak üzerimize 
düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. 
Filistin’de Türkiye’nin öncülüğünde 

kurulması planlanan ve Filistin halkına 
istihdam sağlayacağı düşünülen sanayi 
bölgesi projesi bu desteğin somutlaşan 
bir örneğidir. Ayrıca, Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi Başkanlığının özellikle 
Orta Doğu coğrafyasında yürüttüğü yar-
dım ve destekleme faaliyetlerinin, ekono-
mik kalkınma ve bölgesel barışa olumlu 
yansımaları bulunuyor.

Diğer taraftan, kalkınma alanındaki öne-
mi giderek artan “enerji arzı güvenliği” de 
günümüzde, dış politika, ulusal güvenlik, 
ekonomik refah ve küresel istikrar ile 
birlikte anılan bir kavram haline dönüş-
müştür. Enerji arzı güvenliği en başta, 
gerek enerji kaynaklarının, gerek enerji 
güzergahlarının çeşitlendirilmesini ge-
rektirmektedir. Ancak enerji güvenliği 
aynı zamanda, enerji üreten ve tüketen 
ülkeler arasında işbirliğine dayalı bir an-
layışın geliştirilmesini de zorunlu kılmak-
tadır. Bu husus da Akdeniz havzasındaki 
ülkeler bakımından önemlidir. 

Türkiye, Avrupa’nın enerji ihtiyacını 
karşılamak üzere tasarlanan çeşitli kri-
tik projelerin içinde yer alıyor. Bu çer-
çevede, Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesinin büyük önem taşıdığını ifade 
etmek isterim. Bu konuda yakın zamanda 
önemli gelişmeler yaşanmıştır, önümüz-
deki dönemde de kaydadeğer ilerlemeler 
sağlanacağını ümit ediyoruz. Buna ilave 
olarak, Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal-
gaz Boru Hattı, Avrupa enerji arz güven-
liğinin arttırılmasına katkıda bulunacak 
başka bir projedir.
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Öte yandan, Hidrokarbon kaynaklarının 
Türk Boğazları’ndan taşınmasının neden 
olabileceği çevresel risklerin, petrol ihra-
catının Türk Boğazları’nı “by-pass” edecek 
boru hatlarına yöneltilmesiyle bertaraf 
edilebileceğini düşünüyoruz. Tabiatıyla, 
by-pass seçeneklerinin, sadece ekonomik 
açıdan uygun olmakla kalmayıp, çevresel 
olarak da sürdürülebilir olmaları önem 
arzediyor. Bu meyanda Samsun-Ceyhan 
by-pass petrol boru hattı projesinin bu 
kriterleri sağladığına inanıyoruz. 

Türkiye, Irak doğalgaz rezervlerinin 
geliştirilmesiyle de ilgilenmektedir. 
Irak doğalgazının doğrudan Türkiye’ye 
yönelik inşa edilecek bir boru hattıyla 
ülkemizin ulusal şebekesine kolaylıkla 
bağlanabileceğini düşünüyoruz. Türkiye 
ayrıca, Arap Doğalgaz Boru Hattı ve Tür-
kiye-İsrail Enerji Koridoru projelerinin 
yanısıra, Suriye, Ürdün, Mısır, Irak, Libya 
ve Lübnan’la Elektrik Enterkoneksiyonu 
Projesi gibi bölgedeki birçok projede yer 
alıyor.

Akdeniz bağlamında su konusu da son 
yıllarda giderek uluslararası gündemin 
üst sıralarına yerleşmeye başlamıştır. Nü-
fus artışı, küresel ısınma ve iklim değişik-
liği, hızlı kentleşme ve sanayileşme gibi 
olguların yol açtığı artan su ihtiyacının 
etkileri, Akdeniz havzasında da hissedil-
meye başlamıştır. Su sıkıntısının gelecek 
20-25 yıl içinde ciddi krizlere dönüşmesi 
ihtimali mevcuttur. Su kaynaklarının 
değerlendirilmesi ve bu bağlamda nehir 
havzaları yönetimi konusundaki bilgi 
birikimimizi ve deneyimimizi başta kom-

şularımız olmak üzere tüm ülkelerle pay-
laşmak arzusundayız. Bu düşüncelerle, 
2009 Mart ayında düzenlenecek 5. Dünya 
Su Forumuna ev sahipliği yapma görevini 
üstlendik. 

Dünyanın halen içinden geçmekte olduğu 
gıda krizi, su konusuyla yakından irtibat-
lıdır. Yaşanan sıkıntıların aşılması bakı-
mından uluslararası toplumun birinci 
önceliği, ekonomik bakımdan toplumun 
en dezavantajlı kesimlerini temel gıdala-
ra ulaşabilir kılmaya yönelik adımların 
acilen atılmasıdır. Bu toplantının teması-
nı oluşturan ekonomik kalkınma, gıda, su 
ve enerji güvenliği gibi konularda arzula-
nan ilerlemelerin kaydedilmesi, kuşkusuz 
uluslararası alanda güvenlik ve huzur or-
tamının kalıcı bir istikrara kavuşmasına 
bağlıdır. Bu durum, Akdeniz coğrafyası 
bakımından da geçerlidir.

Barış, istikrar ve refahı, Akdeniz’in tüm 
kıyılarında hakim kılmak asla imkansız 
değildir. Yeter ki sorunlarımızın ortak 
olduğunu bilelim. Yeter ki çözümün işbir-
liğiyle mümkün olduğuna inanalım. Yeter 
ki sorumluluklarımızı yerine getirelim. 
Akdeniz için Birlik girişiminin de bu iş-
birliği ve sorumlulukları pekiştirmesini, 
başarılı olmasını ve tüm bölge için olum-
lu sonuçlar doğurmasını diliyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

72

Değerli büyükelçiler, saygıdeğer katılım-
cılar, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Yurt dışında ve merkezde görevli tüm 
Büyükelçi ler imizin  kat ı l ımıyla  i lk 
kez düzenlenmekte olan Büyükelçiler 
Konferansı’na başarılar diliyorum. Bu 

konferansın, Dışişleri Bakanlığının önü-
müzdeki dönemde izlemesi gereken ge-
lişmeler ve bu gelişmelerle ilgili atmamız 
gereken adımlar konusunda somut öneri-
leri ihtiva etmesini bekliyorum. 

Küresel anlamda çok dinamik bir süreç-
ten geçiyoruz. Türk Dış Politikasının bu 

“Türk Dış Politikası: Yönelimler 
ve Öncelikler” Konulu 

Büyükelçiler Konferansı

Ankara | 16 Temmuz 2008 
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dinamik sürece ayak uydurması, artık es-
kisinden çok daha fazla önem arzediyor. 
5 buçuk yıl öncesinin Türkiye’si ile bugü-
nün Türkiye’si arasında, her alanda oldu-
ğu gibi dış politika alanında da çok büyük 
farklılıklar, gelişmeler olduğunu sizler 
çok daha yakından hissediyorsunuz. 

Türkiye bugün, Avrupa Birliği katılım 
sürecinde bir ülke konumuna yükselmiş 
durumdadır. Başta komşu ülkeler olmak 
üzere yakın ve uzaktaki tüm ülkelerle iliş-
kilerimiz yoğunlaşmış, varolan sorunlar 
çözüm yoluna girmiştir. 5 buçuk yıl önce 
36 milyar dolar seviyesinde olan ihraca-
tımız, bugün 124 milyar dolar seviyesine 
yükselmiştir. Yıllar boyunca 1 milyar 
dolar seviyesini aşamayan uluslar arası 
doğrudan yatırımlar, 2007 yıl sonu iti-
bariyle 22 milyar dolara ulaşmıştır. Yine 
Türkiye’nin yurtdışındaki yatırımları 
önemli miktarda artmış, Türk müteahhit-
lik sektörü ABD ve Çin’den sonra dünya 
genelinde üçüncü sıraya yükselmiştir.

Bütün bunlara ek olarak, bugün Türki-
ye, İsrail-Suriye arasında, İsrail-Filistin 
arasında arabulucu görevi yürütmekte, 
Lübnan’da, Irak’ta istikrarın sağlanma-
sında etkin görev almaktadır. Tüm bu ve 
benzeri gelişmeler, Türkiye’nin değişen 
çehresinin, gelişen vizyonunun, dış politi-
kada, uluslar arası arenada artan rolünün 
somut sonuçlarıdır.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Yıllar boyunca Türkiye’yi tanımlarken, 
stratejik bir konumda olduğu söylendi, 
Doğu ile Batı arasında, Asya ile Avrupa 

arasında köprü vazifesi gördüğü söylen-
di. Bir tekerlemeden öteye geçmeyen bu 
ifadeler, şu son 5 buçuk yılda, sizlerin 
de katkılarıyla anlam kazanmıştır, içleri 
dolu ifadeler haline gelmiştir. Artık sade-
ce Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 
değil, 5 kıtayla aynı anda ilişki kuran, 
medeniyetleri buluşturan, çatışmalara, 
gerginliklere, sorunlara çözüm arayan 
bir Türkiye sözkonusudur. Ortadoğu’da, 
Kaf kaslar ’da, Balkanlar ’da, Afrika’da 
istikrar için mücadele eden, insanlığın 
huzur ve barışı için gayret gösteren bir 
Türkiye sözkonusudur.

Yine çok tekrarlanan tekerlemelerden 
biriydi: “Türkiye’nin üç tarafı denizler-
le, dört tarafı düşmanlarla çevrilidir”. 5 
buçuk yıl gibi kısa bir sürede, komşuları-
mızla sorunlarımızın birçoğunu çözüme 
kavuşturduk, bir çok sorunu çözüm yolu-
na koyduk. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “yurtta 
sulh, cihanda sulh” ilkesini, somut işbir-
liği projeleriyle hayata geçirmenin çabası 
içinde olduk. Yoğun temaslar neticesinde 
komşu ülkelerimizle ticaret hacmimizi 
ikiye, üçe, bazı durumlarda 10’a katladık.

Bakınız, geçtiğimiz Perşembe günü Irak’a 
bir seyahatim oldu. Başta Irak Cumhur-
başkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı 
olmak üzere üst düzey Iraklı yetkililerle 
görüştük. İki ülke Başbakanları olarak 
Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 
Kurulmasına İlişkin Bildiri’yi imzaladık. 
Daha bundan birkaç ay önce, terörle mü-
cadele kapsamında yaptığımız sınırötesi 
operasyon nedeniyle krizin eşiğine gele-
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ceği düşünülen ilişkilerimiz, tam aksine 
son derece güçlü bir işbirliğine, ciddi 
bir yakınlaşmaya gitmiştir. Güvenlikten 
ekonomiye, terörle mücadeleden kültürel 
faaliyetlere, petrol arama işbirliğinden 
ulaşım alt yapısına kadar hemen her alan-
da mutabakata vardık ve yeni bir sayfa aç-
tık. Dikkat ediniz, bugün bizim Irak’la dış 
ticaret hacmimiz 3,5 milyar dolar seviye-
sinde. Bizim oradaki yatırımlarımızla bir-
likte bu miktar 10 milyar dolar seviyesine 
ulaşıyor. Bunu bile yeterli görmediğimizi 
ifade ettik, 2010 yılına kadar 25 milyar 
dolar hedefini önümüze koyduk. İnanıyo-
rum ki bu hedefi de yakalayacağız.

Değerli büyükelçiler, değerli katılımcılar,

Türkiye, 21’inci yüzyılın kilit ülkele-
rinden, merkez ülkelerinden biri olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz bu 
potansiyele sahibiz. Biz, bu potansiyeli 
kuvveden fiile geçirecek insan gücüne, 
birikime, tecrübeye sahibiz. Bizim ihtiya-
cımız olan motivasyondu, bizim ihtiyacı-
mız olan moraldi, bizim ihtiyacımız olan 
somut hedeflerdi, çok şükür son 5 buçuk 
yıldır artık buna da sahibiz. Türkiye’nin 
neler yapabileceğini gördük. İnanınca ne-
leri başarabileceğimizi gördük. Olmaz de-
nilenlerin olduğunu, ulaşılamaz denilen 
hedeflere ulaşıldığını bizzat tecrübe ettik.

Şimdi çok daha büyük hedeflerimiz var 
ve bu hedeflere de kararlılıkla ilerliyoruz. 
Avrupa Birliği katılım sürecimizde, bütün 
olumsuzluklara rağmen kararlılığımızı, 
heyecanımızı muhafaza ediyoruz. İhracat-
ta 250 milyar dolar gibi bir hedefi önümü-

ze koyduk. En geç 2023 yılında, yani Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde Türkiye’yi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasında görmeyi ar-
zuluyoruz ve buna inanıyoruz. Dış politi-
ka vizyonumuz ve hedeflerimiz işte böyle 
bir Türkiye ile uyumlu olmalıdır. Başba-
kanından, Bakanından, Büyükelçisinden 
her kademedeki diplomatımıza, Dışişleri 
mensubuna kadar tüm arkadaşlarımızın 
bu hedefler doğrultusunda çaba göster-
mesi en büyük arzumuzdur.

Hiç şüphesiz Türkiye’nin önündeki en 
önemli projelerden biri, AB’ye katılımdır. 
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, katılım 
sürecimizi tam bir kararlılık içinde sür-
dürüyoruz. Bazı ülkelerin genellikle iç 
siyasi gelişmeleriyle bağlantılı olarak 
Türkiye’ye karşı takındıkları haksız ve 
olumsuz tutumları ben de her fırsat-
ta kendilerine ifade ediyorum. En son 
Paris’te, Barcelona Süreci: Akdeniz İçin 
Birlik Zirvesi’nde de tezlerimizi her bo-
yutuyla bir kez daha ifade etme fırsatı 
bulduk. AB’ye tam üyelik dışında hiçbir 
alternatifle, hiçbir seçenekle ilgilenmedi-
ğimizi bir kez daha vurguladık. Nitekim 
sonuç bildirgesinde de bu taleplerimiz 
yer almıştır.

Cu m h u r i y e t i m i z i n  ku r u l u ş  i d e a l i 
Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık 
seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bu hedef 
doğrultusunda azami gayreti göstermek, 
her kurum ve kuruluşumuzun, her vatan-
daşımızın mesuliyetinin bir parçasıdır. 
Avrupa Birliği çerçevesinde ortaya konan 
değer, ilke, kural ve normlar bugün evren-
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sel değer olarak önem verdiğimiz, uyum 
göstermeye çalıştığımız hususlardır. Her 
geçen gün değişen, dönüşen, modernle-
şen Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş dünya-
nın bir parçası olarak bu süreci başarıyla 
sürdürmek durumundadır. Cumhuriyeti-
mizin kuruluş ideallerinin, çağdaşlaşma 
hedef lerinin bugünkü somut karşılığı 
Avrupa Birliği’ne katılımdır.

Demokratik, laik, sosyal bir hukuk dev-
leti olan Türkiye’nin evrensel ölçütlere 
ulaşabilmesi, çağdaş normlara uyum 
sağlayabilmesi için Avrupa Birliği süreci-
nin yapacağı katkı küçümsenmemelidir. 
Uluslararası toplumun saygın bir üyesi 
olarak etkinlik alanlarını artırmak is-
teyen Türkiye’nin temel tercihi Avrupa 
Birliği’ne tam üye olmaktır. Hükümetimiz 
de Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma pers-
pektifi doğrultusunda Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik hedefine kilitlenmiştir, bu 
yolda kararlı adımlarla ilerlemektedir. 
Bunun dışında bir alternatifi kabul etme-
miz ya da bu sürecin gerektirdiği reform-
lardan uzaklaşmamız sözkonusu olamaz.

Avrupa Birliği ile ilişkiler çok boyutlu dış 
politikamızın en önemli ayağını oluştur-
maktadır. Ancak Türkiye diğer bölgelerle 
ilişkilerini de aynı kararlılıkla geliştirme-
nin mücadelesini vermektedir. Ortadoğu 
ülkeleriyle ilişkilerimizi, diyalog, dostluk, 
kardeşlik ilkeleri üzerinden yeniden şe-
killendiriyoruz. Ortadoğu’nun neredeyse 
tüm ülkeleriyle ortak bir tarihimiz, ortak 
kültürümüz, ortak inançlarımız var. Bu 
ortaklıkları geleceğe yönelik işbirliğine 
çevirmek için yoğun gayret sarfediyoruz. 

Hem İsrail, hem de Filistin tarafıyla olan 
yakın ilişkilerimiz, bölgeyle tarihi bağları-
mız Türkiye’yi farklı bir konuma taşıyor. 
Keza, Lübnan’da varılan uzlaşmada da, 
Türkiye olarak, her düzeyde aylarca sür-
dürdüğümüz dostane girişim ve telkinler 
önemli rol oynamıştır. İran’ın nükleer ka-
pasiteye ulaşmasıyla ilgili olarak uluslara-
rası planda devam eden sorunda, ülkemiz 
çözüme yönelik çeşitli inisiyatiflerde yer 
alıyor. Temennimiz, tüm dünyanın endi-
şeyle izlediği bu meselenin artık barışçı 
yollardan hal yoluna girmesi ve ilgili tüm 
tarafların rahat bir nefes almasıdır. Aynı 
şekilde, Afganistan’ın istikrara kavuşma-
sında da ülkemiz öncü rol oynuyor. 

Dış politikamızın öncelikli konularından 
biri de Kıbrıs’tır. Yapıcı ve barıştan yana 
tutumumuzu bundan böyle de korumaya 
kararlıyız. Bu çerçevede, BM temelindeki 
kapsamlı çözüm çabalarını desteklemeye 
devam edeceğiz. Türkiye, yakın coğraf-
yasında cereyan eden, Yukarı Karabağ 
sorunu, Kafkaslardaki donmuş ihtilaflar, 
Balkanlardaki hassas ve kırılgan yapı gibi 
meselelerin hiç birine duyarsız değildir, 
tersine tamamını yakından takip etmek-
tedir. Rusya Federasyonu ile olan ilişki-
lerimiz çok boyutlu ortaklık hedefi doğ-
rultusunda genişlemeye ve derinleşmeye 
devam ediyor. İşbirliğimizin Avrasya ve 
Karadeniz bölgesinin barış, istikrar ve 
refahına da katkıda bulunacağına inanı-
yoruz. 

Güney Kaf kasya ve Orta Asya yine dış 
politikamız bakımından büyük önem taşı-
yan bölgelerdir. Bölge ülkeleriyle tarihten 
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ve ortak bir kültürden kaynaklanan ilişki-
lerimizin daha da ileri noktalara getiril-
mesinin ülkelerimize çok önemli imkan-
lar sağlayacağına inanıyoruz. Çağımızda 
giderek ön plana çıkan Çin, Hindistan 
ve Japonya gibi ülkeler ve genelde Asya, 
Latin Amerika gibi bölgelerle de işbirliği-
mizi hızla geliştiriyor, Afrika’ya açılım po-
litikalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde Afrika’da 15, Güney Amerika’da 
2 Büyükelçilik açmayı planlıyoruz.

Yakın gelecekteki en öncelikli konulardan 
biri de BM Güvenlik Konseyi geçici üyeli-
ği için gelecek BM Genel Kurulu sırasında 
yapılacak seçimdir. Başta BM nezdindeki 
Daimi Temsilcimiz olmak üzere, dünya-
nın çeşitli ülkelerindeki Büyükelçilerimiz 
ve Daimi temsilcilerimiz ile Özel Temsilci 
ve Koordinatör Büyükelçilerimizin etkili 
girişimleri sayesinde adaylığımıza ciddi 
oranda destek sağladığımızı memnunluk-
la müşahade ediyorum.

Diğer taraftan, dünyanın artan enerji 
ihtiyaçları çerçevesinde, enerji kaynak-
larının çeşitlendirilmesi ve güvenliğinin 
sağlanması zorunluluğu da geleceğe 
yönelik tüm hesaplarımızda göz önünde 
tutmamız gereken bir faktördür. Bu konu-
daki atılımlarımızı ve Türkiye’nin kaynak 
ülkeler ile tüketici pazarlar arasında bir 
köprü ve enerji terminaline dönüştürül-
mesi doğrultusundaki gayretlerimizi sür-
dürmekteyiz.

Saygıdeğer büyükelçiler, değerli katılım-
cılar,

Değişimleri göz ardı etmek ve uyum 
sağlayamamak Türkiye’nin içe kapanma-
sından başka bir sonuç getirmez. Böyle 
bir Türkiye, geleceğin Türkiye’si olamaz. 
Geleceğin Türkiye’si, vatandaşları en ile-
ri özgürlüklere ve refah standartlarına 
sahip, çevresine güven, huzur ve refah 
yayan dünyanın öncü ülkelerinden biri 
olmalıdır. Milletimizin ana beklentisi, 
özlemi budur. Hükümetimizin de temel 
hedeflerinden biri budur. 

Dünyanın nabzını en iyi tutacak ve bunla-
rı en isabetli değerlendirecek olanlar da, 
hiç şüphesiz dış politikamızın ileri kara-
kolu konumundaki Büyükelçiliklerimiz-
dir. Dünyanın beş kıtasında, yer yer çok 
zor koşullar altında çalışmakta olduğu-
nuzu biliyorum. Ancak şunu da bilmenizi 
isterim: Sizlerin tüm bu gayretleri, ülke-
mizin ve halkımızın refahına, güvenliği-
ne, aydınlık geleceğine katkı olarak geri 
dönüyor. Her bir ülkeyle geliştireceğimiz 
işbirliği ve dostane ilişkiler Türkiye’nin 
kazanç hanesine eklenecektir. Her büyü-
kelçimizin, görev yaptığı ülkenin özellik-
leri, bu ülkelere yönelik politikalarımız 
ve önceliklerimiz çerçevesinde ağırlık 
vermesi gereken farklı hususlar bulun-
maktadır. 

AB üyesi ülkelerde ağırlık verilmesi ge-
reken konu elbette Türkiye’nin üyelik 
sürecine ivme kazandıracak çalışma-
lardır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak 
bulundukları ülkelerde, insanlarımızın 
kendilerini evlerinde hissetmelerine, ya-
şadıkları topluma ideal anlamda entegre 
olabilmelerine yönelik çalışmalar önem 
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taşımaktadır. Yeni açılım yaptığımız ül-
kelerde Türkiye’nin daha iyi tanınmasını 
sağlamak, ikili ilişkilerimizi geliştirmek 
önceliklidir. Her ülkenin ve bölgenin şart-
ları, her ülkeyle ilişkilerimizin mahiyeti 
ve kapsamı, önceliklerimizi de farklı şe-
kilde belirleyecektir.

Bu konudaki duyarlılığınızın en üst 
düzeyde olduğunu görmekten de mem-
nuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. 
Hariciyemizin, iç ve dış teşkilatıyla dünya 
sathındaki çabalarını dün olduğu gibi bu-
gün de aynı özveri ve başarıyla sürdüre-
ceğine kesin olarak inanıyorum. Kapsamı 
giderek genişleyen, çok boyutlu olarak 
derinleşen, büyük bir ivme ve hareket 
kazanan dış ilişkilerimizin aynı başarı ve 
kalite ile sürdürülmesinde Dışişleri Ba-
kanlığımızın oynadığı etkin rolü özellikle 
ifade etmeliyim. Bu kapsamda düzenlen-
mekte olduğunuz Büyükelçiler Konferan-
sının da en verimli bir şekilde geçmesini 
ve bundan sonraki çalışmalarınıza ışık 
tutmasını diliyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı Berdimuhamme-
dov, değerli işadamları, saygıdeğer katılım-
cılar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en samimi duygularımla selamlıyorum. 

Öncelikle Türkmenistan’a ziyaretim vesile-
siyle, başta Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Gurbangulu Berdimuhammedov ol-
mak üzere, Türkmenistan halkının bana ve 
heyetime gösterdiği sıcak misafirperverlik 
nedeniyle teşekkürlerimi ifade ediyorum. 
2005 yılı Şubat ayında yaptığım son ziya-

retten sonra, kardeş Türkmenistan’ın sıcak 
ev sahipliğini bugün tekrar yaşamaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. 

Merhum Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı 
Saparmurat Niyazov’un izlediği barışçıl ve 
tarafsız devlet politikası sayesinde Türk-
menistan, hem siyasi hem de ekonomik 
alanlarda istikrar sağlamış ve ülke ekono-
misinin temelleri güçlendirilmiştir. Sizin 
liderliğinizde dirayetle sürdürülen re-
formlar ve kalkınma stratejileri sayesinde 

Türkmen-Türk İş Forumu

Aşkabat | 4 Ekim 2008 
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kardeş Türkmenistan’ın gerçekleştirdiği 
büyük ekonomik atılımları takdirle izliyo-
ruz. Bu başarılı reformların neticesi olarak 
Türkmenistan, sahip olduğu potansiyeli 
ve zengin doğal kaynaklarını milli menfa-
atlerine en uygun şekilde kullanıyor, hızla 
kalkınmaya devam ediyor. 

Burada şunu bütün kalbimle dile ge-
t i r m e k  i s t i yo r u m :  Tü rk i ye  o l a ra k , 
Türkmenistan’ın her alanda elde ettiği 
başarılardan büyük mutluluk ve gurur du-
yuyoruz. Merhum Türkmenbaşı’nın güzel 
bir ifadesi var: “Biz, bir millet, iki devletiz”. 
İki ülke arasındaki münasebetleri aslında 
bu özlü söz tam olarak ortaya koyuyor. Biz-
ler, Türkmenistan’ı atayurdumuz olarak 
görüyoruz.

Nitekim, Türkmenistan’ın bağımsızlığını 
ilk günden itibaren destekledik ve kalkın-
ma mücadelesinde de elimizden gelen her 
türlü desteği sağlamaya gayret ettik. Aynı 
dili konuşan, aynı kültüre, aynı gelenek-
lere, aynı inançlara sahip olan bir millet 
olarak, Türkiye ve Türkmenistan, dost ol-
manın ötesinde akrabadır, kardeştir. İlişki-
lerimizin, işbirliğimizin ekonomik boyutla 
sınırlı kalmasını da asla yeterli göremeyiz. 
Halklarımızın refahı için, ülkelerimizin 
kalkınması, bölgemizin barış ve istikrara 
kavuşması için geniş bir ortak hareket ala-
nımız bulunuyor ve bunu da azami derece-
de değerlendirme gayreti içindeyiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli katılımcı-
lar...

Türkiye olarak, 2002 yıl sonunda iktidara 
geldiğimiz andan itibaren yeni ve kapsam-
lı bir ekonomik programı uygulamaya koy-
duk. 6 yıllık sürede, Türkiye ekonomisi bü-
tün boyutlarıyla tarihi nitelikte bir gelişme 
gösterdi. 2003 yılı ile 2007 yılı arasında, 
ekonomimiz ortalama yüzde 6,8 oranın-
da büyüme kaydetti. Bu büyüme oranıyla 
Türkiye dünyada rekor düzeyde büyüyen 
ekonomiler arasında yer aldı.

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: 2002 yıl sonunda Türkiye’nin 
toplam dış ticaret hacmi 87,5 milyar dolar 
düzeyinde idi. 2007 yıl sonunda ise dış 
ticaret hacmimiz 277 milyar dolara ulaştı, 
yani 3 kattan fazla arttı. İhracatımız 36 
milyar dolar düzeyinde idi, bugün, geçen 
hafta açıklanan rakamlara göre geriye 
dönük ihracatımız yaklaşık 133 milyar do-
lara yükseldi. Burada da 3 kattan fazla bir 
artış kaydettik. 

2003 yılı öncesinde Türkiye’nin çekebildi-
ği küresel yatırım miktarı yıllık ortalama 1 
milyar dolar seviyesini aşamıyordu. 2007 
yıl sonunda 22 milyar dolara ulaştık, bu 
yıl da yine 15 milyar doları aşacağımız 
bugünden görülüyor. Bir başta önemli 
gösterge, Türk müteahhitlik firmalarının 
üstlendikleri yıllık ihale tutarı. 2007 yılı 
sonu itibariyle firmalarımızın üstlendik-
leri yıllık ihale tutarı 19,5 milyar dolara, 
üstlenilen ihalelerin toplam tutarı ise yine 
aynı yıl itibariyle 105 milyar dolara ulaştı. 
Bugün Türk müteahhitlik firmaları, dün-
yanın en büyük 225 müteahhitlik firması 
listesinde, Çin ve ABD’den sonra 22 firma 
ile üçüncü sırada yer alıyor.
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Bugün Türkiye,  dünyanın en büyük 
17’inci, Avrupa’nın ise en büyük 6’ıncı 
ekonomisi olma özelliğini taşıyor. He-
defimiz, Türkiye’yi dünyanın en büyük 
10’uncu ekonomisi haline getirmek ve 
bunun için de yoğun gayret göstermeye 
devam ediyoruz. Biliyorsunuz, bugünlerde 
tüm dünyada ABD merkezli bir ekonomik 
dalgalanma hüküm sürüyor. Yüzyılda bir 
görülebilir nitelikteki bu kriz, ABD’yle sı-
nırlı kalmıyor, tüm açık piyasaları az ya da 
çok etkisi altına alıyor. Türkiye olarak bu 
küresel krize karşı son derece hazırlıklıyız 
ve tedbirlerimizi almış durumdayız.

Özellikle 1980 sonrasında Türkiye eko-
nomisi ortalama her iki ya da 3 yılda bir 
ekonomik krize sahne oluyordu. Hüküme-
timiz döneminde ekonomide çok köklü 
reformları hayata geçirdik, finans ve mali 
sektörü yeniden yapılandırdık ve özellikle 
bankacılık sektörümüzü çok sağlam temel-
ler üzerine inşa ettik. Bu küresel krizi en 
az etkiyle aşmayı umuyor, hatta krizi bir 
fırsata çevirmek için çalışıyoruz.

Yine, Avrupa Birliği’ne katılım sürecimiz 
de tam bir kararlılıkla ilerliyor. Avrupa 
Birliği üyeliği Türkiye’nin tarihi hedef-
lerinden biriydi. İktidarımız süresinde 
bu hedefe yönelik olarak somut adımlar 
attık, müzakereleri başlattık ve kararlı şe-
kilde sürdürüyoruz. Birlik içindeki kimi 
ülkelerin müzakereleri sulandırma ya da 
yavaşlatma çabalarına rağmen, biz kendi 
sorumluluklarımızı yerine getiriyor, tam 
üyeliğe yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. 
Bölgesel sorunların çözümü noktasında 
da Türkiye olarak yoğun gayret içindeyiz. 

Ortadoğu’daki, Balkanlar’daki, Kaf kas-
ya’daki ihtilafların çözüme kavuşması için 
ülke olarak her türlü çabayı sarfediyoruz. 
Güçlü, güvenilir, istikrarlı, kalkınmış bir 
Türkiye’nin bütün bir bölgenin barış ve 
istikrarı için katkı sağlayacağına inanıyor, 
bu hedef doğrultusunda yolumuza devam 
ediyoruz.

Bu noktada şu düşüncelerimi de sizlerle 
paylaşmak isterim: Türkiye, başta komşu-
ları olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle 
barış ve dostluk zemininde iletişim ve 
işbirliği kurmaya çalışıyor. Komşu ülke-
lerle ihtilaf larımızı çözmek ve işbirliği 
mekanizmaları oluşturmak için önemli 
adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. 
Ancak, soydaşlarımız, kardeşlerimiz, ak-
rabalarımız olarak gördüğümüz ülkelerle 
işbirliğine ayrıcalıklı bir önem veriyoruz. 
Türkiye’nin kalkınması, Türkiye’nin hu-
zuru, refahı, istikrarı, hiç kuşkusuz aynı 
zamanda Türkmenistan’ın refahıdır, huzu-
rudur, istikrarıdır, sevincidir. Aynı şekilde 
Türkmenistan’ın başarısı, bizim başarımız-
dır. Çünkü halklarımız aynı kökten geliyor 
ve aynı yöne bakıyor. Her platformda bir-
birimize destek olmak, iletişim ve işbirliği-
mizi artırmak tarihi bir sorumluluk olarak 
ülkelerimizin omuzlarında yükseliyor.

Bugün, Türkiye ve Türkmenistan’ın ikili 
ticaret hacmi 600 milyon dolara ulaşmış 
durumda. Türkmenistan’a yönelik yatı-
rımlarımız 1,5 milyar dolara, müteahhitlik 
hizmetlerimiz ise 9,5 milyar dolara ulaştı. 
Ancak, altını çizerek ifade etmeliyim ki, iki 
ülkenin potansiyeli bu rakamların çok öte-
sindeki gelişmeleri mümkün kılabilecek 
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düzeydedir. Bunun için, işadamlarımıza 
her türlü desteği vermeye devam etmeli-
yiz. Bu çerçevede, Türkmenistan’a daha 
fazla yatırım yapmaya teşvik ettiğimiz 
firmalarımızın, tarım teknolojileri, tekstil, 
enerji, bankacılık, sağlık, kağıt sanayi ve 
gıda gibi alanların dışına da çıkmalarını 
ve daha geniş bir yelpazeye yayılmalarını 
arzu ediyoruz

Türkmenistan’da faaliyet gösteren iş adam-
larımızın karşılaştığı en önemli sorun 
vizelerde ve çalışma izinlerinde yaşanıyor. 
Vize temininin kolaylaştırılması ve vize 
ücretlerinin düşürülerek, vize sürelerinin 
uzatılması ülkelerimiz arasındaki zengin 
ekonomik ilişkilere ivme kazandıracaktır. 
Buna ilaveten, Türkmenistan’a giriş yapan 
araçlarımızdan talep edilen yüksek geçiş 
ücretleri ikili ticaretimizin daha üst sevi-
yelere çıkartılmasının önündeki diğer bir 
engeldir. Yüksek geçiş ücretlerinin makul 
seviyelere getirilmesi ve araçlarımızın 
Türkmenistan’da azami kalış sürelerinin 
bir aya çıkarılması işadamlarımız açısın-
dan önem arzediyor.

Organize sanayi bölgeleri kurulması ko-
nusunda Türkiye’nin sahip olduğu geniş 
tecrübeleri Türkmenistan’a aktarmaya 
hazırız. Türkiye ayrıca, Avaza bölgesinde 
kurulması öngörülen turizm merkezi pro-
jesinde de bilgi ve tecrübelerini paylaşma-
ya hazırdır. Bu çerçevede girişimcilerimi-
zin Avaza’da önemli projeleri üstlenmeleri 
memnuniyet vericidir. İşbirliği imkânı su-
nan bir diğer sektör de iletişim/haberleş-
me alanıdır. Türkiye, Türkmenistan gene-
linde 2020 yılına kadar gerçekleştirilmesi 

öngörülen geniş kapsamlı projeler çerçe-
vesinde faal olmaya hazırdır. 

Ortadoğu, Karadeniz ve Avrupa arasında 
bir enerji koridoru oluşturan ve Karadeniz 
bölgesi ile Ortadoğu’dan batılı ülkelere pet-
rol ve doğalgaz taşımacılığında en güvenli 
güzergâh olan Türkiye, bölge ve dünyadaki 
en stratejik enerji geçiş üslerinden biri ol-
muştur. Biz de, Türkmen doğal gazının Ha-
zar boru hattı ile geçişinin sağlanmasının, 
Türkmenistan ve Türkiye’yi daha etkin bir 
konuma getireceğine inanıyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı Berdimuhamme-
dov, değerli Türk ve Türkmen işadamları, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Bu ziyaretimin kardeş Türkmenistan ile 
mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin 
daha da geliştirilmesine katkıda buluna-
cağı inanıyorum. Biz, Türkiye olarak, iliş-
kilerimizin daha ileri seviyelere taşımak 
noktasında son derece kararlıyız. Aynı 
kararlılığı Türkmenistan tarafında da gör-
mekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. 
Her iki ülkeyi de daha aydınlık, daha mü-
reffeh bir gelecek bekliyor. Bu duygularla 
sözlerime son verirken, bir kez daha Sayın 
Cumhurbaşkanı’na göstermiş oldukları 
sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 
Türk ve Türkmen işadamlarına çalışma-
larında başarılar diliyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım, hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyor, bu yıl 11’incisini 
kutladığımız Dış Ticaret Haftası’nın ülke-
mize, milletimize hayırlı olmasını diliyo-
rum.

Konuşmamın hemen başında, ihracatı-
mızı, özverili katkılarıyla ileri noktalara 
taşıyan özel sektörümüzün ve kamu ku-
rumlarımızın siz değerli mensuplarını, 

başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Yıl 
1923... Cumhuriyetimiz’in kurulduğu yıl 
dış ticaret hacmimiz 137 milyon 662 bin 
dolar. İhracatımız 51 milyon dolar. 1930 
yılında dış ticaret hacmimiz 141 milyon 
dolar. 1950’de ulaşabildiğimiz rakam, 549 
milyon dolar, yani yarım milyar dolar. 
1980’e geldiğimizde dış ticaret hacmimiz 
7 milyar dolara ulaşabilmiş. Yıl 2002: Dış 
ticaretimiz 88 milyar dolar, bunun içinde 

XI. Dış Ticaret Haftası  
Açılış Töreni

Ankara | 13 Ekim 2008 
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ihracatımız 36 milyar dolar. Ve en son, 
2007 yılında ulaştığımız rakam, dış ticaret-
te tam 277 milyar dolar, ihracatta ise 107 
milyar dolar...

Dikkat ediniz, 1923 yılında 137 milyon 
dolar hacimle başladık, 2002’ye kadar geti-
rebildiğimiz seviye 88 milyar dolar. 2003-
2007 arasındaki dönemde ise 88 milyar 
doları 3 kereden fazla katladık ve 277 mil-
yar dolara ulaştık. İhracatımız serüvenine 
51 milyon dolarla başlamıştı, 2002 yılında 
36 milyar dolara kadar ulaşabildi, bunu 
da yaklaşık 4 kat artırdık ve Eylül ayı sonu 
itibariyle 133 milyar doları aştık.

Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Bu tablo, azmin eseridir... Bu 
tablo, kararlılığın ürünüdür. Bu tablo, hiç 
şüphesiz, dış ticaret camiamızın, yani siz-
lerin eseridir. Bu tabloyu bize yaşattığınız 
için hepinize ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Bakın, 2002 ve 
öncesinde iktidara yürürken şuna bütün 
samimiyetimizle inandık: Bu ülkenin po-
tansiyeli var. Bu ülkenin dinamizmi var. 
Bu ülkenin, zeki, dinamik, aktif, girişken 
bir nüfusu var. Eğer şartlar oluşturulursa, 
bu ülkeyi, bu ülke insanını hiç kimse tuta-
maz dedik.

Nedir o şartlar? İstikrarı sağlayacaksınız, 
güven ortamını oluşturacaksınız, yatırım 
ortamını iyileştirecek, ülkeye bir ufuk, bir 
vizyon çizeceksiniz... Engel olmayacaksı-
nız, engel oluşturmayacaksınız... Politika-
larınızda ürkek olmayacaksınız, tutarsız 
olmayacaksınız...  Sorunların üzerine 
cesaretle gidecek, kararlılıkla gidecek, tek 

tek o sorunları çözecek ve girişimciler için 
yol açacaksınız... Üzülerek söylüyorum, 
bu ülkede, yurt dışına hiç gitmemeyi, hiç 
gitmemiş olmayı bir meziyet olarak gören 
idareciler, siyasetçiler vardı. Ve hala da 
varlar...

6 yıldır Türkiye ile dünya arasında mekik 
dokuduğum için beni eleştirenler var. ‘Baş-
bakan yerinde durmuyor, çok dolaşıyor’ 
diyorlar. Gitmezsen olmuyor. Olduğun 
yerde oturursan, 36 milyar dolarlık ihracat 
133 milyar dolara çıkmıyor. Bu ülkenin 
işadamı, sanayicisi, yatırımcısı, girişimci-
si, ihracatçısı dünyanın en uzak ülkelerine 
dahi gidecek, oralarda iş kovalayacak, 
ama ülkenin başbakanı, bakanı, bürokratı 
Ankara’dan çıkmayacak... Böyle bir şey 
olabilir mi? Gittiğimiz her ülke ile dış ti-
caret hacmimizi masaya yatırıyoruz. Her 
ülkeyle aramızdaki hacim son 6 yılda kat 
kat artmış. Hepsine de, “bu yetmez, daha 
fazla potansiyelimiz var” diyoruz. Tırları-
mızın, tır şoförlerimizin sorunlarını dile 
getiriyoruz. Şoförlerimize, işadamlarımıza 
uygulanan vizenin kalkması ya da kolay-
laştırılmasını telkin ediyoruz. O ülkede 
bulunan işadamlarımızın, işçilerimizin, 
vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın sorun-
larını dile getiriyor, bu sorunları aşmanın 
çarelerini birlikte arıyoruz.

İşte en son Türkmenistan’a gittim. Son 10 
yıldır hiç bir Türkiye Cumhuriyeti Başba-
kanı oraya gitmemiş. Ben iki kez, bir ce-
naze töreni ve bir Başkanlık Yemin töreni 
için gittim, ancak resmi temas olarak 10 
yıl aradan sonra ilk kez Türkmenistan’ı 
ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Başba-
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kanı oldum. Ama bakıyorsunuz, yıllık ti-
caret hacmimiz 1 milyar dolara yaklaşmış, 
oradaki yatırımlarımız 1,5 milyar dolara 
yaklaşmış. Firmalarımızın aldığı işlerin 
miktarı 9 milyar dolar olmuş. Çok daha 
fazla imkan var, çok daha fazla potansiyel 
var. Gittik, Sayın Berdimuhammedov’la 
bunları masaya yatırdık, sorunları ele al-
dık, çözümler üretmeye çalıştık.

Uzak diye, ücra diye, ulaşılamaz diye bir 
kavram tanımıyoruz. Ankara’nın sonu gel-
mez kriz senaryolarına asla aldırmıyor, gi-
diyor oralarda ülkemizin çıkarlarını, mille-
timizin çıkarlarını gözetiyoruz. Çok şükür, 
bugün, Türkiye’nin ticaret ve yatırım yap-
madığı yer neredeyse kalmamış durumda. 
1995’te, sadece 6 ülkeyle Almanya, ABD, 
İtalya, İngiltere, Rusya ve Fransa’yla ih-
racatımız 1 milyar doların üzerindeydi. 
Bugün buna 10 yeni pazar daha ekledik ve 
1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı-
mız ülke sayısını 16’ya çıkardık. Yaklaşık 
12 bin çeşit ürün ihraç ediyoruz ve Türk 
ürünleri, Türk malları artık dünyanın 
her köşesinde aranan, sorulan, güvenilen 
ürünler haline geldi.

Son 5 yıllık dönemde, ihracat performansı-
mız Avro bölgesinin yaklaşık 3 katı, dünya 
ortalamasının ise 2 katı üzerinde artış 
gösterdi. Türkiye’nin çevresini bir uçtan 
bir uca ticaret anlaşmalarıyla ördük. Ku-
zey Afrika’dan Balkanlar’a Orta Doğu’dan 
Kafkaslar’a imzaladığımız serbest ticaret 
anlaşmalarıyla 70 milyonluk Türkiye’yi 
700 milyonluk bir pazarla buluşturduk, 
buluşturuyoruz. Dünyanın her tarafında 
ticareti geliştirmek için ofisler açıyoruz. 

Sadece Almanya, Cenevre, Washington 
gibi merkezlerde değil, artık Nijerya’da, 
Etiyopya’da, Sudan’da, Türk yatırımcısı ve 
ihracatçısının olduğu her yerde ofislerimiz 
var.

Bu arada yatırımın önündeki, yatırım-
cının, ihracatçının önündeki engelleri 
kaldırmak, yatırım ortamını iyileştirmek 
için de çok yoğun bir çaba içinde olduk. 
Biliyorsunuz, başta iş gücü ve enerji olmak 
üzere üretimde kullanılan girdi maliyet-
lerinin düşürülmesi noktasında önemli 
uygulamalarımız oldu, imkanlar elverdik-
çe yenileri de gelecek. 6 yıl içinde vergi 
oranlarının aşağı çekilmesi noktasında, 
istihdam üzerindeki yükler noktasında, 
bürokratik işlemlerin azaltılması, hızlan-
dırılması noktasında, gümrüklerde, enerji 
fiyatları ve enerji arzı noktasında bir çok 
çalışmamız oldu ve bunlar devam edecek.

Bakın, bu noktada önemli bir konuyu da 
burada dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Sizler de çok yakından takip ediyorsunuz... 
Bir süredir, önce ABD’de, şimdilerde de 
Avrupa’da, Japonya’da etkisini gösteren 
küresel bir krizle karşı karşıyayız. Dünya-
nın en büyük finans kuruluşları, bankaları 
batıyor, satılıyor, el değiştiriyor, kamulaş-
tırılıyor. Özellikle bir kaç haftadır dünya 
borsaları çok hızlı düşüşlere sahne oluyor. 
Bu dalgalanmanın artık küresel büyüme 
oranı üzerinde etkili olacağı ve yine bir 
çok ülkede gıda fiyatlarını yukarıya çe-
kerek enflasyonu artıracağı da bugünden 
görülüyor. 



85

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Her fırsatta ifade ediyorum: Gelişmekte 
olan ekonomiler arasında yer alan Türkiye 
de bu dalgalanmadan mutlaka etkilene-
cektir, ama bu en asgari düzeyde olacak-
tır. Ancak, şunu iyi anlamak gerekiyor: 
Biz, krizlerden dersler çıkararak, gerekli 
yapısal dönüşümleri yaparak bugünlere 
geldik. ABD olsun, İzlanda, İngiltere, İr-
landa, Belçika olsun, son 100 yılda ilk kez 
bu boyutta bir kriz görürken, biz son 2002 
yılına kadar her 2-3 yılda bir bu tür yıkıcı 
etkileri olan krizler görüyorduk. En son 
2000 ve 2001 yıllarında finans sistemimiz 
biliyorsunuz çok büyük yara almıştı. Siya-
si istikrarsızlık ve güvensizlik nedeniyle 
sıcak paranın ani çıkışlarını yaşadık ve 
bundan da ekonomimiz ağır yaralar aldı.

Bunların hepsini birlikte yaşadık, tecrübe 
ettik. Son 6 yıldır Türkiye ekonomisini, bu 
tecrübelerin ışığında yeniden yapılandır-
dık, sağlam, sağlıklı bir zemine oturttuk. 
Bugün finans noktasında, bankacılık nok-
tasında gelişmiş ülkelerin bir çoğundan 
daha iyi durumdayız. Ben inanıyorum 
ki, ihracatımız da bu süreçten fazla etki-
lenmeyecektir, hatta bu süreci bir fırsata 
dönüştürecektir. Çünkü hem ürünlerimi-
zi, hem pazarlarımızı çeşitlendirdik. Hiç 
etkilenmeyeceğiz demek aşırı iyimserlik 
olur. Ancak etkinin sınırlı kalacağına ina-
nıyoruz ve sınırlı kalması için de bütün 
tedbirlerimizi aldık, alıyoruz.

Şimdi son günlerde görüyoruz. Siyasetten 
olsun, medyadan, sivil toplum örgütle-
rinden olsun, son derece olumsuz, son 
derece karamsar ve doğrudan hükümeti 
hedef alan açıklamalar yapılıyor. Bakıyor-

sunuz, “bittik, tükendik, mahvolduk” ha-
vasındalar. Topluma bir karamsarlık, bir 
moral bozukluğu pompalamak için gayret 
ediyorlar, direniyorlar. Bunları da ilk kez 
görmüyoruz. Son 6 yıldır, Türkiye kazandı, 
Türkiye başardı, Türkiye rekorlar kırdı, 
tarihi seviyelere ulaştı, ama bunların ka-
ramsarlığı bir türlü kaybolmadı. Kriz için 
tarih verenler oldu. Yıl başında kriz olacak, 
Haziran’da çöküyoruz, Eylül’de bitiyoruz 
diye ortalığı velveleye verdiler. Ne oldu? 
Çok şükür Türkiye, 6 yıl boyunca hem 
ulusal, hem de küresel tüm dalgalanmaları 
alnının akıyla aşmasını bildi. Hiç bir öneri-
leri yok. Hiç bir yapıcı eleştirileri yok. Hiç 
bir yol gösterici tutumları yok. Bütün yap-
tıkları millete karamsarlık pompalamak. 
Bunu da başaramayacaklar.

Açık söylüyorum, bu ülkede dört gözle kriz 
bekleyenler, krizlerden siyasi ya da maddi 
çıkar umanlar ve bunun için ellerini ovuş-
turanlar da var. Bunları da milletim çok 
iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Bunlara da asla 
zemin vermedik, fırsat vermedik ve ver-
meyeceğiz. Ekonomik ve siyasi istikrarın 
sürdürülmesinde ümit ve güven duygusu 
çok önemlidir. Ayağınız yere sağlam basa-
cak, gerçekçi olacaksınız, ama aynı zaman-
da asla yılgınlığa, karamsarlığa kapılma-
yacaksınız. Merkez Bankamız, Hazinemiz, 
Maliyemiz, Dış Ticaret Müsteşarlığımız, 
ilgili tüm Bakanlarım, tüm kurumlarımız 
son derece dikkatli bir şekilde gelişmeleri 
izliyor ve gerektiğinde tedbirleri de alıyor. 
Kimsenin endişesi olmasın.

Özellikle sanayicilerimizden, işadamları-
mızdan, yatırımcılarımızdan, siz değerli 
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ihracatçılarımızdan rica ediyorum. Kö-
tümserlik, karamsarlık pompalamaya 
çalışanlara lütfen kulak asmayın. Türkiye 
büyük bir ülkedir, güçlü bir ülkedir ve 
bugün artık tarihinin hiç bir dönemiyle 
kıyaslanamayacak ölçüde güçlü bir eko-
nomiye sahiptir. Bakın, son 6 yılda, Irak’ın 
işgalini yaşadık, Türkiye içinde olsun, 
Avrupa’da olsun terör olaylarına şahit ol-
duk, bir yerel seçim, bir genel seçim, bir 
referandum, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi 
yaşadık. Türkiye içinde gerilimi artırma 
çabaları oldu, sanal gerilimler üretildi, bizi 
çalışmalarımızdan alı koymaya yönelik 
girişimler oldu, bunun yanında küresel 
ölçekte dalgalanmalar yaşandı. Hepsinde 
de ekonomimiz test edildi ve her sınavı 
başarıyla atlattı.

Tam 26 çeyrektir büyüyoruz. Yıllık bü-
yüme ortalamamız küresel oranların 
üzerinde. İhracatta, doğrudan küresel 
yatırımlarda dünyanın en dikkat çeken 
ülkeleri arasındayız. Yeter ki kendimize 
inanalım. Yeter ki Türkiye’nin zenginlikle-
rine, Türkiye’nin potansiyeline inanalım. 
Yeter ki Türkiye’ye inanalım... Çok daha 
iyiyi, çok daha güzeli mutlaka yakalarız, 
yakalayacağız. 36 milyar dolardan bugün 
133 milyar dolara ulaştık, yıl sonunda 136 
milyar doları, en kısa zamanda 150 mil-
yar doları ve 2023’te, Cumhuriyetimiz’in 
Kuruluşu’nun 100’üncü Yıldönümü’nde 
500 milyar doları yakalamak artık hayal 
değil. 

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha, kırdığı rekorlarla göğsü-
müzü kabartan ihracatçılarımıza teşekkür 

ediyorum. Bugün ödül alacak başarılı 
firma ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. 
Kompozisyon ve makaleleriyle haftaya ka-
tılan öğrencilerimize, katkılarından dolayı 
değerli akademisyenlerimize şükranları-
mı iletiyorum. Tüm dış ticaret camiasını 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, katıldığınız 
ve katkı verdiğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum.
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Makedonya’daki soydaşlarımızın meşru 
temsilcisi konumundaki Türk Demokra-
tik Partisi’nin siyasi faaliyetlerini takdirle 
izliyoruz. Makedonya’nın kırılgan siyasi 
istikrarının muhafazasında Türk Demok-
ratik Partisi’nin oynadığı olumlu ve yapıcı 
rol biliniyor ve takdir görüyor. Partinizin 
Kasım ayında düzenlenecek Kongresi’ne 
başarılar diliyorum. Bu Kongre’nin birliği-

nizin sürdürülmesine katkı sağlayacağına 
inanıyorum.

Soydaşlarımızın Makedonya’daki siyasi 
temsilinde Türk Demokratik Partisi’nin 
belirleyici konumunu sürdürmesi için 
desteğimizi bugüne kadar esirgemedik. 
Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde 
bu doğrultudaki katkılarımızı sürdürmeye 
kararlıyız. Geçtiğimiz Temmuz ayında ku-

Makedonya Türk Demokratik 
Partisi (TDP) Heyetini Kabul

İstanbul | 15 Ekim 2008 
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rulan hükümette bir Bakan ile temsil edil-
menizi önemli buluyoruz. Makedonya’yı 
oluşturan diğer kurucu toplumlar ve 
onların temsilcisi durumundaki siyasi 
partilerle işbirliğini sürdürmenizin yararlı 
olacağına inanıyoruz.

Ohri Çerçeve Anlaşması’nın soydaşları-
mızın menfaatlerini gözetecek şekilde uy-
gulanması konusunda Türk Demokratik 
Partisine önemli sorumluluk ve görevler 
düşüyor. Bu bilinçle siyasi faaliyetlerinizi 
sürdürdüğünüzü memnuniyetle gözlemli-
yoruz. Ohri Çerçeve Anlaşması’nın hakça 
temsil ilkesi uyarınca, soydaşlarımızın da 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve 
özellikle yerel yönetimlerde nüfuslarıyla 
orantılı bir şekilde görev almalarına önem 
veriyoruz. Bu konuda Türk Demokratik 
Partisi’nin çalışmalarını destekliyoruz. 

Soydaşlarımızın Makedonya toplumunda 
katkısı aranır bireyler haline gelmeleri 
başlıca amacımızdır. Bu hedefe ulaşılabil-
mesi için en önemli aracımız soydaşlarımı-
zın çocuklarının eğitimlerini gerektiği gibi 
almalarıdır. Kültürlerini muhafaza eder-
ken, soydaşlarımızın Makedonya toplu-
munda diğer etnik unsurlarla iyi ilişkiler 
içerisinde önemli mevkiler elde etmelerini 
sağlayacak her türlü tedbir alınmalıdır. 

Öte yandan Türkçe’nin Makedonya’daki 
tarihi, kültürel, geleneksel ve hukuki ko-
numunun dikkate alınması için de gerekli 
girişimlerin sürdürülmesinin önemine 
inanıyoruz. Haklar için verilecek en temel 
mücadele günlük hayatta bu haklardan 
faydalanılmasıdır. Bu konuda bilinçli ha-

reket etmek zorunluluğu vardır. Türkçe 
eğitim Makedonya Türk toplumu için 
önemlidir. Öğretmenlerimize ve Türkçe 
eğitime destek olmak Makedonya’da bizim 
için öncelikli konulardandır.
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Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, Türkiye’ye 
ve İstanbul’a hoşgeldiniz diyorum. 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
düzenlenen “Ortak Geleceğin İnşasında 
Güçlüklerle Mücadele Etmek” konulu 
toplantının ülkemizde gerçekleştiriliyor 
olmasından büyük memnuniyet duyduğu-

mu ifade etmek istiyorum. Konuşmamın 
hemen başında, bu Forum’un gerçekleşti-
rilmesinde emeği geçenlere teşekkür edi-
yor, foruma başarılar diliyorum.

Dünyamız karmaşık ve zorlu bir geçiş 
dönemine sahne oluyor. Bu geçiş döne-
mi, orta ve uzun vadede şekil alacak yeni 
uluslararası düzenin hangi temeller üze-
rinde dengeye kavuşacağına dair önemli 

Dünya Ekonomik Forumu  
Açılış Oturumu

İstanbul | 30 Ekim 2008 
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ipuçlarını da yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. 
Unsurları ne olursa olsun, şekillenecek 
yeni uluslararası düzenin, tüm insanlığın 
beklentileri doğrultusunda, barışçıl, mü-
reffeh ve özgürlükçü bir dünyanın ortaya 
çıkmasına hizmet edecek nitelikte olması 
hayati önemdedir. 

Neticede, dünyamızın, yeni soğuk veya 
sıcak savaşlara değil, yapıcı ve kalıcı ba-
rışa ihtiyacı vardır. Bu dönemde özen 
göstermemiz gereken husus, yavaş yavaş 
oluşmakta olan dünya düzeninin eskiden 
olduğu gibi ayrışma veya bölünme üzeri-
ne değil birlik ve dayanışma üzerine inşa 
edilmesi olmalıdır. Kronikleşen sorun ve 
ihtilaflar karşısında hep kendi kısa vadeli 
çıkarlarını kovalayan bir anlayışın 21’inci 
Yüzyıl’da yeri olmamalıdır.

Hoşgörüye, birlikte varolmaya ve dayanış-
maya zarar verecek her türlü girişime kar-
şı ortak bir tavır sergilememiz kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Irkçılık, önyargı ve yabancı 
düşmanlığını körükleyecek söylem ve po-
litikalardan bütün taraflarca kaçınılması, 
daha da önemlisi, bunlarla mücadelenin 
uluslararası çapta yürütülebilmesi artık 
her zamankinden daha fazla önem arze-
diyor. Ortak sorunlara karşı samimi bir 
biçimde dayanışma içinde hareket etme 
meselesi, özellikle terörizmle mücadele 
bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Başka birçok alanda olduğu gibi, karşı 
karşıya bulunduğumuz ve hayati önem 
taşıyan terörizm belası, ancak etkin işbir-
liğiyle alt edilebilir. Maalesef, terörden 
doğrudan etkilenmeyen ülkelerin terörü 

açık ya da gizli destekler bir yaklaşımla 
hareket ettiklerine şahit olabiliyoruz. Şu 
hususu özellikle ifade etmek istiyorum: 
Terör belası, küreselleşen dünyada, herkes 
için açık ve acil bir tehdit olarak varlığı-
nı sürdürmeye devam ediyor. Terörün 
küreselleştiğini ve uluslararası bir boyut 
arzettiğini bugün görmemekte ısrar eden-
ler, yarın kendilerinin de aslında güvenlik 
içinde olmadığını farkedeceklerdir, ama o 
zaman iş işten geçmiş olacaktır.

Özellikle Türkiye’nin on yıllardır müca-
dele ettiği terörizme karşı etkisiz, tarafsız, 
hatta destekleyici konumda olanlar, bu 
terörizmin kendilerini de artık içten içe 
kemirmeye başladığını görmek zorunda-
dırlar. Çünkü terör, artık sadece silahlı 
eylemler yapmakla, kan akıtmakla kalmı-
yor. Uyuşturucu kaçakçılığından kara para 
aklamaya, insan kaçakçılığından kiralık 
suç makinesi olmaya kadar geniş bir yel-
pazede tüm dünyayı tehdit ediyor. Bugün 
hepimizin üzerinde ittifak ettiği demokra-
si, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler 
terörizmin açık şekilde tehdidi altındadır.

Artık çifte standart dönemi, teröre yatak-
lık yapma dönemi, terörist unsurları hima-
ye etme dönemi sona ermelidir. Samimi ve 
etkin bir şekilde ortak bir mücadele ortaya 
koyamazsak, doğacak olumsuzluklar hepi-
mizi etkilemeye başlayacaktır. Ateş sadece 
düştüğü yeri yakmayacak, yangına kö-
rükle gidenlerin de üzerine sıçrayacaktır. 
Bu vesileyle, teröre açık ya da gizli destek 
veren, başta bazı Avrupa ülkeleri olmak 
üzere tüm taraf ları sağduyuya ve sami-
miyete davet ediyorum. Terör örgütlerini 
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terör listesine almak sorunu çözmüyor. 
Kendi sınırları içinde terörün finansal 
destek bulmasını, özgürce eylemler yap-
masını, yandaş toplamasını, propaganda 
faaliyetleri yapmasını engelleyemeyenler, 
bilmelidirler ki, bu sorun, onların değer 
sistemlerinin ve düzenlerinin de altını 
oyacaktır.

Diğer taraftan, teröristlerin yanı sıra, ör-
gütlü suç odakları, aşırı milliyetçi akımlar 
ve mali spekülatörler küreselleşmenin 
imkanlarını sonuna kadar kullanıyorlar. 
Bizler de onlara karşı aynı imkanları sefer-
ber edebilmeliyiz. Bu noktada siyasetçiler 
kadar, medya, sivil toplum, bilim ve sanat 
dünyasına da sorumluluk düşüyor.

Değerli arkadaşlar...

Ülkeler bazında olduğu gibi uluslararası 
planda da karşılaşılan sorunların ana kay-
nağını aslında hep iki temel unsur oluştu-
ruyor: Refahın adil dağılımının sağlana-
mamış olması ve genel anlamda barışın 
tesisi ve korunmasında yeterince başarılı 
olunamaması. Dolayısıyla, kaynağı kıt 
olan ülkelere destek olunması amacıyla, 
bölgesel ve uluslararası işbirliği mekaniz-
malarının daha etkili hale getirilmesi bir 
öncelik olmalıdır. 

Bu bağlamda, bölgesel siyasi ve ekonomik 
birliklerin dışlayıcı değil kapsayıcı olmala-
rına özen gösterilmelidir. Doğal kaynakla-
ra sahip olup da bunu bir ekonomik değere 
dönüştüremeyen ülkelere ise, bu yolda 
samimiyetle yardım edilmesi önemli bir 
unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu iki alanda 

ilerleme kaydedilmesi, aşırı terör eylemle-
rinin olduğu gibi, kitlesel göç, insan kaçak-
çılığı ve bunlardan kaynaklanan organize 
suçların da gelişme zemini bulmalarına 
engel olabilecektir.

Genel anlamda, barışın tesisi açısından 
en önemli hususun, yerel ya da bölgesel 
uluslararası anlaşmazlıklara başlangıcın-
da ve süratle ortak bir ilgi gösterilmesi, 
bunlara barışçı çözüm yollarının aranması 
olduğunu düşünüyorum. Başkalarının ih-
tilaflarından ve felaketlerinden kendisine 
çıkar sağlayan, krizden beslenmeyi şiar 
edinen yaklaşım ve anlayışlar artık yeryü-
zünden silinmelidir. Tarihi tecrübelerimiz, 
gecikme durumunda bu sorunların kronik 
hale geldiğini ve çözümün gittikçe zorlaş-
tığını gösteriyor. İçinde bulunduğumuz 
geçiş döneminde, sorunlarımızı aşmak ve 
önümüzdeki fırsatlardan birlikte yararlan-
mak için uluslararası toplumun bazı temel 
değer ve ilkeler etrafında toparlanması 
gerekiyor.

Aslında, Birleşmiş Milletler Şartı, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer 
temel uluslararası belgeler bu değer ve 
ilkeleri açıkça belirlemiştir. Burada, gele-
ceğimizi tartışırken, bu değer ve ilkeleri 
hatırda tutmakta fayda görüyorum. Bu 
bakımdan insan hakları ihlallerinin orta-
dan kalkması ve demokrasilerin gelişmesi 
büyük önem taşıyor.

Değerli konuklar...

İnsan unsuruna dayalı yeni dünya düzeni-
nin adil ve kalıcı kılınabilmesi için, yerkü-
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rede bölgeler arasındaki büyük gelir uçu-
rumlarının giderilmesi yönünde mücadele 
edilmesi gerekiyor. Bu konuda yoğun çaba 
gösterilmediği takdirde, yoksul ülkelerden 
zengin refah bölgelerine ekonomik göçün 
durdurulabilmesi de mümkün değildir. 
Uluslararası ekonomi ve ticaret kuralları-
nın özellikle az gelişmiş ülkelerin hak ve 
çıkarlarına zarar vermemesi de bu bağlam-
da önem taşıyor.

Yoksul ülkelerin ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek yeni teknolojilerin ve bilimsel 
gelişmelerin bu ülkelerle paylaşılması ve 
teknoloji aktarımında daha dayanışmacı 
bir yaklaşım benimsenmesine çalışmalı-
yız. Sorunların güç kullanmadan veya güç 
kullanma tehdidine başvurulmadan barış-
çıl yöntemlerle çözümü; ülkelerin toprak 
bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına 
saygı; ahde vefa gibi temel uluslararası 
hukuk ilkelerine bağlılık gösterilmesi bu 
kapsama giriyor.

Bu meyanda, başta bölgesel problemler 
olmak üzere, sorunların çözümünde dışar-
dan dayatmalar yerine, bölge ülkelerinin 
kendi aralarında diyalog içinde olmaları-
nın ve sorumluluk üstlenmelerinin teşvik 
edilmesi gerekiyor.

Saygıdeğer katılımcılar...

Şüphesiz ki dünyamız ciddi meselelerle 
karşı karşıyadır. Gündelik olarak etkilen-
diğimiz bölgesel krizlerin yanı sıra ulus-
lararası piyasaları saman alevi gibi saran 
küresel ekonomik kriz, iklim değişikliği, 
gıda krizi, kuraklık, açlık ve bulaşıcı has-

talıklar gibi olguların hepsi, küreselleşmiş 
dünyada Türkiye’yi de yakından ilgilendi-
riyor. Türkiye bir yandan Avrupa Birliği’ne 
katılım sürecine kararlılıkla devam eder-
ken, diğer yandan da kendi bölgesinde ve 
ayrıca uluslararası planda barış, istikrar ve 
refahın kalıcı bir biçimde kök salabilmesi 
için çok yoğun bir gayret içindedir. 

Bu çerçevede, Güney Kafkasya’da, Orta 
Doğu coğrafyasında, Balkanlar’da, Güney 
Asya’da ve uluslararası toplumu meşgul 
eden birçok önemli konuda sorunlara çö-
züm bulmayı hedefleyen ikili ve çok taraflı 
girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. 
Türkiye, esasen Cumhuriyet tarihi boyun-
ca, kararlılıkla ortaya koyduğu barışçıl 
duruşuyla, sorunların değil çözümlerin 
parçası olmayı bilmiş, önemli başarılara 
imza atmıştır. 

Biz şuna bütün kalbimizle inanıyoruz: 
Ekonomik kalkınma ve refah, ulusal oldu-
ğu kadar bölgesel ve küresel istikrardan 
doğrudan etkileniyor. Esasen ülke olarak 
tecrübelerimiz de bize bunu gösteriyor. Fi-
listin-İsrail ihtilafı devam ederken, Irak’ta 
huzursuzluk sürerken, Suriye ve İran 
uluslararası toplumun dışında tutulurken, 
bölgede refah ve kalkınmayı sağlamak 
mümkün olmayacaktır. Hiç kimse, bu ihti-
lafların sadece bölgeyi ilgilendirdiğini id-
dia edemez. Bu ihtilaflar, bizatihi ülkelerin 
kendi sorunları olduğu kadar, başta Avru-
pa ve Amerika olmak üzere küresel nokta-
da da dünyamızı etkileyen sorunlardır.

Doğu ile Batı’nın, birbirine bakış tarzını 
artık değiştirmesi kaçınılmaz hale gelmiş 
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durumdadır. Tarafların birbirini tahkir ve 
tezyif edici, suçlayıcı, aşağılayıcı şekilde 
tanımlaması, kategorize etmesi, sınıflara 
ayırması, bugüne kadar dünya barışına, 
istikrara ve refaha katkı sağlamamıştır, 
bundan sonra da sağlamayacaktır. Tam 
tersine tarafların birbirini anlamak için 
daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğine 
inanıyorum. Diyalog, birbirini anlama, 
ilişki ve işbirliği geliştirme bu yerkürede 
huzur içinde birlikte yaşamanın en önem-
li gereğidir.

Türkiye olarak, bu noktada, BM çatısı 
altına İspanya ile birlikte Medeniyetler 
İttifakı projesini başlattık. Hedefimiz, me-
deniyetlerin birbirini anlamasının müm-
kün olduğunu, farklı, alternatif bir ilişki 
ve iletişim kanalının açılabileceğidir. Bu 
hedef doğrultusunda önemli mesafeler 
de katettiğimize inanıyorum. Halkı Müs-
lüman, aynı zamanda Avrupa Birliği’ne 
katılım müzakerelerini sürdüren laik, 
demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye, medeniyetlerin birbirini anla-
ması hedefine önemli katkılar sağlamıştır 
ve sağlamaya da devam etmektedir.

Türkiye’nin AB üyeliğini zorlaştırmaya 
çalışanlar ya da bu konuda olumsuz açık-
lamalar yapanlar bilmelidir ki, bu tavırlar 
medeniyetlerin çatışmasından başka hiç 
bir hedefe hizmet etmez. Bizim, insanlık 
olarak en son istediğimiz şey medeni-
yetler çatışmasıdır. Çatışmayı doğurmak 
son derece kolaydır. Zor olan ise, barışı, 
ittifakı, uzlaşıyı tesis etmektir. Biz zor 
olanı seçtik ve bunu başarabileceğimize 
gönülden inanıyoruz.

Değerli katılımcılar...

Son ekonomik krizin tüm dünyaya ver-
diği önemli mesajlar olduğuna inanıyo-
rum. Sınırsız bir kar tutkusu, sınırsız bir 
tatminsizlik duygusu, hırs ve gözü dön-
müşlük, giderek artan tekelleşme bugün 
içinden geçtiğimiz gibi, krizlere zemin 
hazırlamaktadır. Bugün bu krizi dünya 
en az etkiyle atlatabilir. Ama sürecin bu 
şekilde devam etmesi durumunda, ilerde 
ortaya çıkacak krizlerde bu kadar şanslı 
olmayabiliriz. Özellikle gelecek nesiller 
bağlamında sistemi ciddi şekilde sorgu-
lamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Gelir 
dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, terör 
ve çatışmalar, gıda ve su krizi gibi mese-
lelere çözüm bulabilmek için herkesin fe-
dakarlıkta bulunması, herkesin elini taşın 
altına koyması gerekiyor.

Bugün küresel ölçekte yaşadığımız eko-
nomik kriz, küreselleşmenin yalnızca 
sermayenin küreselleşmesi bağlamında 
yaşanmasının tehlikelerini ortaya koy-
muştur. Bu noktada dayanışma, işbirliği 
ve birbirini anlama çabasına bir kez 
daha vurgu yapıyorum. Dünya Ekonomik 
Forumu’nun bu ve benzeri toplantıla-
rının, daha aydınlık bir dünya idealine 
hizmet edecek platformlar olduğuna ina-
nıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama 
son verirken, tüm değerli meslektaşları-
ma ve sayın katılımcılara gösterdikleri il-
giden dolayı teşekkür ediyor, toplantının 
başarılı geçmesini gönülden temenni edi-
yorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, 
hanımefendiler, beyefendiler… Hepinizi 
en kalbi duygularla selamlıyor, sizlerle 
bu buluşma imkanını sağladığı için Sayın 
Rektör Bollinger’e teşekkür ediyorum.

250 yılı aşkın zengin bir tarihe sahip bu 
köklü bilim ve öğrenim yuvasında sizlere 
hitap etmekten de ayrıca heyecan duy-

duğumu ifade etmek istiyorum. ABD’nin 
yeni seçilen Başkanı Sayın Obama’nın bu 
üniversitenin mezunu olmasının da sizler 
için ayrı bir gurur kaynağı olduğundan 
eminim. Öte yandan, öğretim üyeleriniz 
arasında Nobel ödülü sahibi bir Türk ya-
zarın, Sevgili Orhan Pamuk’un bulunması 
da, Columbia’yı bizim nazarımızda özel 
kılan nedenler arasındadır. 

Columbia Üniversitesi’nde 
Konuşma

New York, A.B.D. | 13 Kasım 2008 
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Değerli arkadaşlar…

ABD Başkanlık seçimleri, küresel düzey-
de önemli meselelerin gündemde olduğu 
hassas bir dönemde gerçekleşmiştir. 4 Ka-
sım Başkanlık seçimlerini kazanan Sayın 
Obama’yı ve ekibini en içten dileklerimle 
kutluyorum. Keza, Sayın Obama’nın seçim 
zaferinin ardından yaptığı konuşmada, 
tüm dünya uluslarının aynı kaderi paylaş-
tığını, ABD’nin barış ve güvenlikten yana 
olanların yanında yer alacağını vurgula-
mış olmasını da memnuniyetle karşıladık. 
Sizlerin de yakından bildiği gibi, çok güçlü 
ve sağlam ilişki zeminine sahip iki mütte-
fik olarak Türkiye ve ABD yarım yüzyılı 
aşan bir süredir birbirlerine destek oluyor-
lar. Ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliği 
Kafkasya’dan, Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan, 
Balkanlar’a yayılan geniş bir coğrafyada 
barış, güvenlik ve refahın geliştirilmesine 
önemli katkılarda bulunuyor. Stratejik 
ortaklığımızın güçlendirilerek muhafaza 
edilmesi sadece ülkelerimizin ulusal çı-
karları değil, küresel barış ve istikrar açı-
sından da önem taşıyor. Türkiye ile ABD 
arasında, 2007 yılında, Irak’ın kuzeyinden 
kaynaklanan terör saldırıları ve 1915 olay-
larına ilişkin Ermeni iddialarıyla bağlantı-
lı olarak sıkıntılı bir dönem yaşanmıştı.

Ancak bu dönemin, ortak siyasi irade ve 
çabalarımızla atlatılmış olmasından bü-
yük memnuniyet duyuyoruz. Başta ABD 
Başkan Bush ve Dışişleri Bakanı Bayan 
Rice olmak üzere, ABD Yönetimi’nin ve 
Türkiye’nin dostlarının bu konuda ver-
dikleri desteğe müteşekkiriz. Dostumuz 
ve müttefikimiz ABD ile aramızdaki 

stratejik ortaklık temelinde devam eden 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve 
derinleştirilmesi bizim için büyük önem 
taşıyor. Türkiye olarak biz bu amaçla her 
türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. 
Siyaset ve güvenlik alanlarına ilave olarak, 
son dönemde giderek gelişen ve çeşitlenen 
ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişki-
lerimiz somut adımlarla desteklenmelidir. 
Stratejik çıkarlarımızın yanı sıra ortak ide-
allerimiz ve vizyonumuza bakıldığında, 
gelecekte de birlikte çalışacağımıza olan 
inancım tamdır. 

Türkiye, geçmişte olduğu gibi, Sayın 
Obama’nın liderliğindeki yeni ABD Yöne-
timi ile de çok yönlü ve yakın işbirliğini 
sürdürmeye kararlıdır. Tabiatıyla, yeni 
ABD Yönetimi’nin bizim için hayati önem 
taşıyan konulardaki hassasiyetlerimizi 
dikkate almasını da bekliyoruz. Bu ikili 
ilişkilerimizin selameti bakımından ol-
duğu kadar, barış ve istikrar bakımından 
da önem taşıyor. Sayın Obama’nın terörle 
mücadelede ABD tarafından verilmekte 
olan desteğin devam edeceğini açıklamış 
olması memnuniyet vericidir. Bizim inan-
cımız, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliği 
ve dayanışma ruhunun stratejik ilişkile-
rimizin temel taşı olmaya devam edeceği 
yönündedir. 

Değerli katılımcılar…

Üniversitenizde, sık sık yabancı liderleri 
ve devlet adamlarını ağırlıyor olmanız, 
küresel meselelere yakın ilginizin açık 
bir göstergesidir. Bu gibi toplantılar vesi-
lesiyle gerek Amerikan gerek uluslararası 
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kamuoyunu bilgilendirme konusunda 
oynadığınız yapıcı rolü takdirle karşılıyo-
rum. Dünya kamuoyunun ortak sorunlar 
karşısında bilinçlendirilmesi özellikle son 
dönemde büyük önem kazanmıştır. Zira, 
artık sorunlar da, fırsatlar da sınır aşan bir 
hal almıştır. Teknolojik ilerlemelerden güç 
alan, istihdam oluşturucu sermaye hare-
ketleri, üretimin ve hizmetlerin küreselleş-
mesi, ulaşım imkânlarının artması ve bilgi 
dağılımının demokratikleşmesi gibi olgu-
lar kuşkusuz tüm insanlığın yararınadır. 

Öte yandan, madalyonun öbür tarafına 
bakıldığında, küresel ısınma ve iklim 
değişikliği, finans krizleri, uluslararası 
terörizm ve bölgesel istikrarsızlık gibi so-
runlar da artık etkilerini dünya ölçeğinde 
hissettirmeye başlamıştır. Nitekim, benim 
Washington’u ziyaret nedenim olan G-20 
toplantısı da bu gerçeğin yeni bir yansı-
masıdır. İçinden geçmekte olduğumuz son 
küresel finans krizi karşılıklı bağımlılığın 
kazandığı inanılmaz boyutları ve yol aça-
bileceği zincirleme etkileri çarpıcı biçimde 
göstermektedir. Bu durum aynı zamanda, 
mevcut uluslararası finans denetim me-
kanizmalarının krizleri önlemedeki yeter-
sizliğini de gözler önüne sermiştir. Karşı 
karşıya kaldığımız tablo, özellikle dünya 
ekonomisine yön veren ülkelere önemli 
sorumluluklar yüklüyor. Yapılacak ilk iş, 
uluslararası finans piyasalarını güvene 
kavuşturacak acil tedbirlerin devreye so-
kulması ve buna paralel olarak, benzeri bir 
krizin tekrarını önlemek amacıyla, ulusla-
rarası denetim organlarının daha sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulmasıdır. 

Ancak bunları yaparken, sermaye akım-
larına yeni engeller koymamaya dikkat 
etmek gerekecektir. Diğer yandan, Doha 
Ticaret Müzakerelerinin biran önce ba-
şarıya ulaştırılması da, dünya ticaretinin 
serbestleştirilmesine hizmet edecektir. Bu-
günkü ortamda, ticaret akımlarına engel 
konulmaması ve korumacı eğilimlere kar-
şı çıkılması, bu krizin etkilerinin hafifletil-
mesi bakımından özel bir önem taşımak-
tadır. Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 
90’ını, dünya ticaretinin yüzde 80’ini ve 
dünya nüfusunun üçte ikisini temsil eden 
G-20 ülkeleri, krizin aşılması noktasında 
en büyük sorumluluğu taşıyorlar. Bugü-
ne kadar toplantıları Bakan düzeyinde 
yapılan G-20’nin, bu sefer Washington’da 
Devlet Başkanları-Hükümet Başkanları 
düzeyinde toplanmış olmasını, G-20’nin 
daha etkin bir rol oynaması yönündeki 
ortak beklentilerin tezahürü olarak değer-
lendiriyorum. Küresel mali kriz, halen bü-
tün dünyayı meşgul eden en güncel sorun 
olmakla birlikte, karşı karşıya bulunduğu-
muz tek sorun değildir. Bu kriz elbette ül-
kelerin kendi içlerinde ve birbirleriyle iş-
birliği içinde alacakları önlemlerle er veya 
geç atlatılacaktır. 

Ancak çözümü çok daha karmaşık olan 
siyasi meseleler de patlamaya hazır birer 
kriz kaynağı olarak önümüzde durmakta-
dır. Çabalarımızı mali krizi atlatma üze-
rinde yoğunlaştırırken, çözümsüz kalmış 
uyuşmazlıkların sert güvenlik sorunlarına 
dönüşme potansiyelini de hep hatırda tut-
mamız gerekiyor. Nitekim, bu tür yeni bir 
krizi geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye’nin 
komşusu olduğu Güney Kafkasya bölge-
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sinde yaşadık. Gürcistan’la Rusya Federas-
yonu arasında baş gösteren çatışma, tüm 
dünya için endişe kaynağı oldu. Hatta bu 
gelişmeyi yeni bir Soğuk Savaş’ın başlan-
gıcı olarak yorumlayanlara da rastladık. 
Krizin çok ciddi boyutlar taşıdığına kuşku 
yoktur. Ancak bu meselenin dünyada yeni 
bir kamplaşma veya saflaşmanın gerekçesi 
haline getirilmesi de çok yanlış olur. 

Esasen yaşadığımız mali kriz de, tüm ül-
kelere aynı geminin yolcuları olduğunu 
ve kendi aralarında gemiyi alabora edebi-
lecek kavgalara girişme lüksüne sahip bu-
lunmadıklarını bir kez daha hatırlatmıştır. 
Siyasi sorunların kutuplaşma ortamına 
dönüşmesine izin verilmesi, hem küresel 
ekonominin yeni darbeler alma ihtimalini 
artıracak, hem de mevcut uyuşmazlıkların 
kalıcı çözüme kavuşturulmasını gecikti-
recek veya imkânsız hale getirebilecektir. 
Türkiye olarak, Gürcistan’ın toprak bütün-
lüğünü güçlü şekilde destekliyoruz.

Diğer yandan, Güney Kafkasya’daki ça-
tışmaların patlak vermesinin hemen ar-
dından, bölge ülkeleri arasında yeni bir 
sayfanın açılması amacıyla bir diplomatik 
seferberlik başlattık. Tüm bölge ülkelerini 
çatısı altında toplayan, Kafkasya’ya yöne-
lik bir diyalog mekanizmasının yokluğu-
nun bu tür krizlerin çıkmasını kolaylaştır-
dığı bir gerçektir. Başka bir deyişle, hem 
yeni krizlerin önlenmesi, hem de donmuş 
uyuşmazlıkların halli bakımından, önce-
likle bölge ülkeleri arasında güven ortamı-
nın inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Nitekim, Kaf kasya İstikrar ve İşbirliği 
Platformu girişimini gündeme getirirken 

bizim hareket noktamız da bu oldu. Şimdi 
yapmamız gereken, adım adım ilerleyerek 
bu mekanizmayı sağlam temeller üzerine 
kurmaya çalışmaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin proaktif diplomasi yürüt-
tüğü bir başka bölge de Ortadoğu’dur. 
Bu bağlamda, Türkiye ve ABD’nin ortak 
gündemini meşgul eden üç temel konu 
mevcuttur. Bunlar, bildiğiniz gibi, Irak’ta 
kalıcı istikrarın sağlanması, İran’ın nük-
leer programıyla ilgili sorunun çözüme 
kavuşturulması ve Arap-İsrail ihtilafında 
artık nihai barış aşamasına geçilmesidir. 
Memnuniyetle belirtebilirim ki, Türkiye, 
her üç konuda da, bir bölge ülkesi olarak 
sorumluluklarının gereğini fazlasıyla ye-
rine getirmektedir. En öncelikli konu olan 
Irak’ta güvenlik ve istikrar ortamının daha 
güçlü ve kalıcı hale getirilmesi, Türkiye ve 
ABD’nin ortak hedefidir. Irak’a çok taraflı 
desteği artırmak amacıyla Türkiye olarak 
Komşu Ülkeler Süreci’ni başlattık. Irak’a 
her alanda yardım sağlayarak bu ülkede 
normalleşmenin tamamlanması yönünde 
yoğun gayret gösterdik, göstermeye de de-
vam ediyoruz.

Öte yandan, Türkiye’nin de Irak’tan haklı 
bir beklentisi vardır. O da, Türkiye için 
olduğu kadar Irak için de bir tehdit teşkil 
eden terör örgütlerinin Irak’ın kuzeyin-
de hala süren mevcudiyetine artık son 
verilmesidir. Bu yönde hem merkezi Irak 
hükümetinden, hem de kuzeydeki yerel 
yönetimden daha etkili ve somut adımlar 
atmalarını bekliyoruz. Yakın çevremiz 
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bağlamında dikkatle izlediğimiz ikinci 
konu da, İran’ın nükleer programıyla ilgili 
sorundur. Bu konudaki tavrımız açıktır: 
Türkiye, sivil amaçlı nükleer enerji kul-
lanımıyla, nükleer silahların yayılması-
nı kesinlikle birbirinden ayırmakta ve 
ikincisine yönelik olumsuz bir tutum 
takınmaktadır. Bölgede nükleer silahların 
yayılmasından rahatsızlık duyacak ülkele-
rin başında Türkiye gelmektedir. Önümüz-
deki dönemde, ilgili tüm tarafların akılcı, 
mutedil ve diplomasiye sonuna kadar şans 
tanıyan bir anlayışla bu meseleye barışçı 
yoldan son noktayı koyacaklarını ümit 
ediyoruz. Ortadoğu Barış Süreci’ndeki 
gelişmeler de Türkiye’nin yakın ilgi alanı 
içindedir. Türkiye olarak, Suriye İsrail 
ve Filistin İsrail arasında kalıcı barışın 
sağlanması için yoğun çaba sarfediyoruz. 
Uluslararası toplumun tarafları müzake-
releri azimle sürdürme yönünde sürekli 
teşvik etmesi son derecede önemlidir. 

Bunlara paralel olarak, Filistin halkının 
içinde bulunduğu vahim koşullardan bir 
an önce kurtarılmasını da, barış ve istik-
rarın geleceği bakımından kritik önemde 
görüyorum. Türkiye, kendi adına bu yön-
de gerekli adımları atmıştır, atmaya da 
devam ediyor. Suriye ile İsrail’in, sekiz yıl 
aradan sonra, geçtiğimiz Mayıs ayında tek-
rar dolaylı görüşmelere başlamış olmaları 
da, bölgesel barış adına hayırlı bir gelişme 
olmuştur. Türkiye’nin “kolaylaştırıcı” sıfa-
tıyla evsahipliği yaptığı bu görüşmelerde 
şu ana kadar dört tur yapılmıştır. Beşinci 
tur ise, tarihi belirlenmiş olmakla birlikte 
İsrail’deki iç gelişmeler nedeniyle erte-
lenmiştir. Bu turun kendilerine uygun en 

erken tarihte gerçekleştirilmesine yönelik 
olarak İsrail ve Suriye ile temaslarımızı 
sürdürüyoruz. Tarafların iyi niyetle başla-
dıkları ve samimiyetle yürüttükleri bu sü-
reci sonuç alıncaya kadar sürdüreceklerini 
ümit ediyoruz. Pakistan ve Afganistan’daki 
gelişmeler de hem bölgesel hem de küresel 
etkileri bakımından özel dikkat gerekti-
riyor. Türkiye, her iki ülke ile de tarihi 
dostluk bağlarına sahiptir. Bu özel ilişki-
lerimizi, Güney Asya’da barış ve istikrarın 
korunması amacına yönelik olarak etkili 
biçimde kullanıyoruz. Tüm bu ülkeler 
arasındaki kronik sorunların aşılması için 
Türkiye’ye biçilen yapıcı rol ve Türkiye’nin 
ortaya koyduğu samimi gayretler dünya 
barışı için ülkemizin taşıdığı önemi göster-
diğini düşünüyorum.

Hanımefendiler, beyefendiler…

Uzun süredir gündemde olan dış politika 
hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne 
mümkün olan en kısa sürede tam üye 
yapmaktır. 2005 yılından beri yürütmekte 
olduğumuz tam üyelik müzakereleri çer-
çevesinde şu ana kadar 33 fasıldan sekizi 
açılmış ve biri geçici olarak kapatılmıştır. 
Ancak biz daha hızlı ilerlemeye hazırız. 
Kısa dönemdeki amacımız da hem bu yıl 
sonuna kadar sürecek olan Fransız Dönem 
Başkanlığı, hem de müteakip Çek Dönem 
Başkanlığı sırasında mümkün olan aza-
mi sayıda faslı müzakerelere açmaktır. 
Bu yolda önümüze çıkarılan engelleri 
önemsemekle birlikte, bunları arızi olarak 
görüyor ve yolumuza devam ediyoruz. Bu 
çerçevede Kıbrıs sorununun da bu süreci 
tıkayıcı bir unsur haline getirilmeye çalı-
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şılması ahde vefa ilkesiyle bağdaşmıyor. 
Zira Avrupa Birliği bize zamanında, Güney 
Kıbrıs’ın üyeliğinin Türkiye’nin üyelik 
sürecini etkilemeyeceği yolunda güvence 
vermiştir. Türkiye, Kıbrıs sorununun çö-
zümü yönünde de gerekli teşvik rolünü 
oynamaktadır. Yerleşik BM parametreleri 
çerçevesinde, iki tarafın siyasi eşitliği 
temelinde kurulacak yeni bir ortaklık dev-
letine dayalı kapsamlı bir çözümü güçlü 
biçimde desteklemeye devam ediyoruz. 

Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bağlamın-
da önem taşıyan bir başka konu da enerji 
kaynaklarının ve nakil güzergâhlarının 
çeşitlendirilmesidir. Doğu-Batı Enerji Ko-
ridoru çerçevesinde, Hazar geçişli boru 
hatları ve Nabucco gibi projelerin bir an 
evvel kuvveden fiile çıkarılmasına büyük 
önem veriyoruz. Benzer biçimde, Türkiye 
ile İsrail arasında Hindistan’a kadar uza-
nacak bir enerji koridoru kurulması, ay-
rıca Arap doğalgazının Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşınması gibi mega projeler de 
gündemimizdedir. Bütün bu projeler ger-
çekleştiğinde, Türkiye tüm yönlerde enerji 
akışlarını kolaylaştıran konumuyla küre-
sel enerji güvenliğinde kilit rol oynamaya 
başlayacaktır. Bu süreçte Ceyhan limanı da 
önemli bir enerji borsası haline gelecektir. 
Türkiye, küresel sorunların çözümünün 
küresel işbirliğinden geçtiği anlayışıyla, 
enerjiden, terörizmle mücadeleye; barışı 
koruma operasyonlarından, mali krizlerin 
önlenmesine kadar her alanda üzerine 
düşen görevleri yerine getirmeye devam 
edecektir. Uluslararası toplumun da bu 
kanaatte olduğunu görmekten memnuni-
yet duyuyoruz. Bu izlenimimizi pekiştiren 

en son gelişme, Türkiye’nin geçen ay BM 
Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçil-
mesidir. Türkiye, kucaklayıcı ve uzlaştırıcı 
politikalarıyla elinden gelen katkıyı yapa-
caktır. 

Yine BM çatısı altında İspanya ile birlikte 
yürüttüğümüz Medeniyetler İttifakı Pro-
jesi, küresel barış açısından büyük önem 
taşımaktadır. İnanıyoruz ki, kin ve nefret 
tohumları ekerek, ayrıştırarak ve kutuplaş-
tırarak aydınlık bir gelecek inşa edemeyiz. 
Farklılıkları hoşgörü zemininde bir arada 
yaşatan, kimseyi ötekileştirmeyen ve dış-
lamayan, daha kucaklayıcı, daha sevgi ve 
saygıya dayalı bir anlayışı hakim kılmak 
durumundayız. İnsanı yücelten, onure 
eden, merkeze alan bir anlayışla hareket 
etmek durumundayız. Ünlü Türk bilgesi 
Yunus Emre’nin dediği gibi:
 
Gelin tanış olalım,

İşin kolayın tutalım,

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz

Gücün, çatışmanın, kin ve nefretin değil; 
adaletin, sevginin, barış ve dostluğun 
hakim olduğu bir gelecek temennisiyle 
ilginize teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle 
selamlıyorum.
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Sayın Başkan, değerli katılımcılar… He-
pinizi sevgiyle selamlıyor, ABD ve dünya 
için çok önemli gelişmelerin yaşandığı 
bir dönemde sizlerle biraraya gelmekten 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum.

Bu vesileyle bu toplantıya ev sahipliği 
yaptığı için Brookings Enstitüsü’ne teşek-

kür etmek istiyorum. Keza, Enstitü’nün 
Başkanı Sayın Talbott’a, Türk-Amerikan 
ilişkilerine yaptığı olumlu katkılar için de 
ayrıca teşekkür ediyorum. Washington’da 
yerleşik düşünce kuruluşları arasında say-
gın bir yeri olan Brookings Enstitüsü’nün 
“Türkiye Programı”nı başarıyla yürüten, 
bir dönem Ankara’da Büyükelçilik yapmış 

Brookings Enstitüsü’nde 
Konuşma

Washıngton, A.B.D. | 14 Kasım 2008 
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Sayın Parris’e ve yakın çalışma arkadaşla-
rına da içten takdirlerimi sunuyorum.

ABD’de 4 Kasım’da yapılan seçimler bü-
tün dünyanın dikkatini Washington’a 
yöneltti. Bu vesileyle, seçilmiş Başkan Sa-
yın Obama’yı, seçilmiş Başkan Yardımcısı 
Sayın Joseph Biden’ı ve Demokrat Parti’yi 
bu önemli başarıdan ötürü bir kez daha 
kutluyoruz. Sayın Obama, “değişim” te-
malı söylemiyle sadece Amerika Birleşik 
Devletleri’nde değil, dünya genelinde de 
iyimser bir beklenti oluşturmuştur. Yeni 
başlangıçlar, cesur kararlar almak için iyi 
fırsatlar sunar. Sayın Obama’nın bu fırsatı 
en iyi şekilde değerlendireceğine inanı-
yorum. Başkan Sayın Bush liderliğindeki 
ABD ile dostluk, müttefiklik ve ortaklığa 
dayalı ilişkilerimizi Sayın Obama başkanlı-
ğındaki yeni yönetimle daha da ileri götür-
meyi arzu ediyoruz.

Değerli katılımcılar… 

Türkiye ve ABD arasındaki yakın dostluk, 
demokrasi, insan haklarına saygı ve hu-
kukun üstünlüğü ile serbest piyasa eko-
nomisi gibi paylaştığımız ortak değerlere 
dayanır. Bugün itibariyle, Türkiye-ABD 
ilişkilerinin daha fazla özen gerektiren 
bir boyutunu da ekonomi, ticaret ve ya-
tırım oluşturuyor. Küresel ekonomiyle 
bütünleşmiş, son üç yılda ortalama yüzde 
yedi oranında büyüyen, beş kıtaya ihracat 
yapan ve taahhütler üstlenen dinamik bir 
özel sektöre sahip olan Türkiye’nin, 2007 
yılında ABD ile sadece 12 milyar Dolarlık 
bir ticaret hacmine sahip olmasını son 
derece yetersiz görüyoruz. Bu nedenledir 

ki, Sayın Obama’nın başkanlığındaki yeni 
yönetimle ilişkilerimizin bu boyutuna da 
gereken önem ve önceliği vermeye devam 
edeceğiz. Türkiye, bugün ekonomisi dün-
ya ile bütünleşmiş; teknolojik gelişmeleri 
yakından izleyen ve uyarlayan; Avrupa’da 
altıncı, dünyada on yedinci büyük eko-
nomi olmayı başarabilmiş; demokratik 
reformlarını sürdüren; AB ile tam üyelik 
müzakereleri yürüten bir ülkedir. 

Ayrıca, genç nüfusu, dinamik girişimci 
kadrosu, çok yönlü diplomasisi ve mo-
dern silahlı kuvvetleri ile güvenilir bir 
ortaktır. Türkiye ile ABD’nin ulusal önce-
likleri ve dış politika yaklaşımları zaman 
zaman farklılıklar gösterebilmekteyse de 
stratejik hedefleri aynıdır. Ortak hedef, 
bölgede ve dünyada barış ve istikrarın 
tesisine, refahın yaygınlaşmasına katkıda 
bulunmaktır. İnanıyorum ki, önümüzde-
ki yeni süreçte de bu işbirliği derinleşerek 
devam edecektir.

Değerli katılımcılar…

1929 Büyük Buhranı’ndan bu yana şahit 
olduğumuz en çetin küresel mali kriz 
bugün dünyanın öncelikli gündem mad-
desini oluşturuyor. Krizin aşılmasındaki 
çabalara G-20 üyesi olarak katkıda buluna-
bilmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan bu büyüklükteki 
bir mali krizden etkilenmemek elbette 
mümkün değil. Ancak Türkiye olarak bu 
noktada çok büyük deneyim sahibi oldu-
ğumuzu da hatırlatmak isterim. Türkiye, 
2000 ve 2001 yıllarında çok ağır finansal 
krizler yaşamış, hükümetimiz döneminde 
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de krizlerin önlenmesine yönelik cesur 
reformlar gerçekleştirilmiştir. Özellikle 
bankacılık alanında attığımız adımlar, bu 
son küresel krize bankalarımızın hazır-
lıklı girmesini sağlamıştır. Ancak mevcut 
küresel kriz, yalnızca ülkelerin teker teker 
alabilecekleri önlemlerle değil, aynı za-
manda uluslararası işbirliği çerçevesinde 
geliştirecekleri ortak yaklaşımlarla aşıla-
bilecektir. 

Bu çerçevede, ABD ve diğer uluslararası 
aktörlerle birlikte çalışmaya ve deneyimle-
rimizi paylaşmaya hazırız. Sayın Bush’un 
girişimiyle düzenlenen G-20 Zirvesi’nde 
küresel mali krizin çözümüne yönelik 
neler yapılabileceği konusunda görüş 
alışverişinde bulunacağız. Bu Zirve, özel-
likle G-20 ülkelerinin görüş ve katkılarının 
gündeme getirilmesi bakımından önemli 
bir fırsat teşkil edecektir. Zirve Toplantıla-
rı sırasında gerçekçi beklentim, bugünkü 
küresel sorunun sağlıklı bir analizini ya-
pabilmek ve üzerinde öncelikle çalışılması 
gereken konuları belirlemektir. Mevcut 
çalışmaların sağlıklı bir şekilde belli bir 
ivme ile sürdürülebilmesi, G-20’ye yeni bir 
yapı ve muhteva kazandırılmasını gerekli 
kılıyor. G-20 üyesi ülkeler olarak bu yönde 
önemli bir çalışma yapacağımıza inanıyo-
rum. 

Değerli konuklar…

Türk dış politikası, güvenlik ile özgürlük 
arasındaki dengeyi gözeten, küresel ve 
bölgesel barışa katkıda bulunan, yapıcı 
ve aktif bir yön izlemektedir. Irak’ta tüm 
kesimlerle diyalog halindeyiz ve Irak hü-

kümetiyle de tam bir işbirliği içinde çalı-
şıyoruz. Lübnan’da savaş sonrası istikrar 
çabalarında aktif rol oynuyoruz. Suriye-İs-
rail görüşmelerine aracılık ediyor, İsrail Fi-
listin sorunun çözümüne katkı sağlıyoruz. 
Yine, Afganistan ve Pakistan’la hayata ge-
çirdiğimiz Üçlü Zirve süreci devam ediyor.

Bu arada, “Kafkasya İstikrar ve İşbirliği 
Platformu” projemizi gerçekleştirmek için 
de yoğun çaba sarfediyoruz. Uluslararası 
ve bölgesel alandaki çabalarımız sadece 
bu konularla sınırlı değildir. Dış politika 
gündemimiz, Afrika’nın kalkınma sorun-
larının çözümünden küresel ısınmayla 
bağlantılı çevre ve güvenlik sorunlarına 
kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Biliyor-
sunuz Türkiye 2009-2011 döneminde BM 
Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. 
Geniş ve aktif dış politik yaklaşımımızla, 
Türkiye BM nezdinde de uluslararası barış 
ve güvenliğe olan katkılarını güçlendire-
rek devam ettirecektir. Ülkemiz, transat-
lantik camiası ve Batı ittifakının bir parça-
sıdır. Bu çerçevede AB’ne tam üyeliğimiz 
dış politikamızın temel stratejik tercihidir. 
Üyelik sürecimize ilişkin olarak kararlı-
lıkla atmakta olduğumuz adımlara devam 
edeceğiz. Komşularıyla “sıfır sorun”lu bir 
ülke olma hedefi çerçevesinde, Türkiye 
son yıllarda komşu ülkelerle de iyi ilişkiler 
geliştirmeye önem vermektedir. 

Bu bağlamda, Yunanistan ile yapıcı bir di-
yalog ve işbirliğini devam ettiriyoruz. Yine, 
Ermenistan’la ilişkilerimizde de yeni bir 
sayfa açmak için girişimlerimiz sürüyor. 
Türk, Azeri ve Ermeni Dışişleri Bakanları 
BM Genel Kurulu çerçevesinde biraraya 
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geldiler. Bu diyalog ve işbirliği ortamını 
devam ettirmeye kararlı olduğumuzu 
ifade etmek isterim. Yeni dönemde ABD 
Yönetimi ve Kongresi’nden Türkiye’nin 
bu açılımlarını iyi algılamalarını, Türkiye-
ABD işbirliğine zarar verecek girişimlere 
zemin oluşturmamalarını bekliyoruz. 
Ermenistan’a önerdiğimiz Ortak Tarih 
Komisyonu’na işlerlik kazandırılması için 
ABD’nin desteğinin büyük önem taşıdığını 
da bu vesileyle belirtmek isterim. Cesur, 
samimi ve vizyon sahibi bir liderlik anla-
yışıyla Kafkaslar’ı bir barış ve istikrar böl-
gesine çevirebiliriz. Türkiye Gürcistan kri-
zinin başlangıcından bu yana Gürcistan’ın 
toprak bütünlüğünün muhafaza edilme-
sini kuvvetle desteklemiş ve Gürcistan’a 
insani yardım malzemesi göndermiş, keza 
üçüncü ülkelerin insani yardımlarının 
ulaştırılmasında önemli kolaylıklar sağla-
mıştır. Öte yandan krizin bir tırmanmaya 
yol açmasını engellemek amacıyla diplo-
masinin kullanılmasına ağırlık vermiştir. 

Bu nedenledir ki, geçtiğimiz Ağustos 
ayında krizin baş göstermesinin ardından 
“Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu” 
önerisini getirdik. Amacımız bölge ülkele-
ri arasındaki diyalogu artırarak, sorunları 
açık yüreklilikle tartışabilecek bir ortam 
oluşturmaktır. Bu vesileyle vermek iste-
diğim samimi mesajlardan biri de Kıbrıs 
konusundadır. Kıbrıs, 40 küsur yıldan bu 
yana devam eden bir sorundur. Türkiye 
olarak, BM’nin iyi niyet misyonu çerçe-
vesinde 3 Eylül’de başlayan müzakere 
sürecinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaştı-
rılmasını içtenlikle destekliyoruz. Türkiye 
ve Kıbrıs Türk tarafı, barışçı ve uzlaşmaya 

açık tutumlarını 2004 yılında ispat etmiş, 
taraflar arasında yıllar süren müzakereler 
sonucu ortaya çıkan BM Kapsamlı Çözüm 
Planı’nı kabul etmişlerdir. Rum tarafı ise 
söz konusu Planı düzenlenen referandum-
da reddetmiş, böylece dönemin BM Genel 
Sekreteri’nin deyimiyle tarihi bir fırsat 
yitirilmiştir. Bu bağlamda vurgulamak 
istediğim bir husus, dönemin BM Genel 
Sekreteri’nin rapor ve önerilerine rağmen, 
Kıbrıs Türk tarafı üzerindeki haksız izolas-
yonların devam etmekte olmasıdır. Ulusla-
rarası toplumun bu konuda verilen sözlere 
sadık kalarak, somut adımlar atmasını 
bekliyoruz. Bu tür adımlar Adadaki müza-
kere sürecine de katkıda bulunacaktır.

21. yüzyıla damgasını vuran temel sorun-
lardan biri hiç kuşkusuz küresel terördür. 
11 Eylül terör saldırıları sadece Amerikan 
halkını değil, uluslararası toplumun tama-
mını etkilemiştir. Türkiye, 11 Eylül traje-
disini en iyi anlayan ülkelerden biri olmuş 
ve küresel terörle mücadelede Amerika ve 
diğer müttefiklerinin yanında yer almıştır. 
ABD ise, gecikmeyle de olsa, terörle mü-
cadelesinde Türkiye’ye destek vermiş ve 
geçen yıl Kasım ayında ABD’ne yaptığım 
ziyaretle başlayan süreç çerçevesinde terör 
örgütü ile mücadelemizde kapsamlı bir iş-
birliği başlatılmıştır. Türkiye için hayatiyet 
arz eden bu işbirliğinin yeni ABD Yönetimi 
döneminde de artarak devam edeceğini 
ümit ediyoruz. ABD ile ortak gündemi-
mizdeki önemli bir diğer konu Pakistan ve 
Afganistan’daki durumdur. Bu ülkelerdeki 
gelişmelerin hem bölgesel hem de küresel 
etkileri bakımından özel dikkat gerektirdi-
ğini vurgulamak isterim. Türkiye, her iki 
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ülke ile de tarihi dostluk bağlarına sahip-
tir. Bu özel ilişkilerimizi, Güney Asya’da 
barış ve istikrarın korunması amacına 
yönelik olarak etkili biçimde kullanıyoruz. 
Afganistan’daki varlığımızı uzun vadeli 
bir sorumluluk olarak görüyor, ülkenin 
yeniden imarı çabalarına, özellikle eğitim, 
sağlık ve tarım alanında katkı sağlıyoruz.

Diğer taraftan, Pakistan’da göreve gelen 
yeni hükümetin, terörizm ve aşırı un-
surlarla mücadelesi desteklenmeli ve 
ihtiyaç duyduğu ekonomik yardım da 
uluslararası toplum tarafından sağlanma-
lıdır. Pakistan’ın ekonomik güçlüklerinin 
artması halinde, bu durumun yalnızca 
ülkedeki değil, bölgenin genelindeki radi-
kal ve aşırı unsurları güçlendirmesinden 
endişe ediyoruz. Bu nedenle, IMF ve Dün-
ya Bankası, bu ülkenin sosyal şartlarını 
da dikkate alan bir paket hazırlamalıdır. 
G-20 de bunu teşvik etmelidir. Bunu ger-
çekleştirmekte gecikmenin siyasi bedeli, 
hem Pakistan hem bölge için ağır sonuçlar 
doğurabilir.

Değerli katılımcılar,

Dost ve müttefik olmanın gereği yapıcı 
bir diyalogdan ve ortak kaygı uyandıran 
sorunları samimiyetle istişare etmekten 
geçer. Tüm diğer müttefikler gibi biz de 
yeni dönemde ABD Yönetimi ile ittifak 
ilişkilerimizi bu temelde sürdürebilmeyi 
ve oluşabilecek yanlış anlamaları bu yolla 
giderebilmeyi arzu ediyoruz. Dostumuz ve 
müttefikimiz ABD ile aramızdaki stratejik 
ortaklık temelinde süregiden ilişkileri-
mizin daha da geliştirilmesi ve derinleş-

tirilmesi bizim için büyük önem taşıyor. 
Türkiye olarak biz bu amaçla her türlü gay-
reti göstermeye devam edeceğiz. Siyaset ve 
güvenlik alanlarına ilaveten, son dönemde 
giderek gelişen ve çeşitlenen ekonomik, ti-
cari, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz somut 
adımlarla desteklenmeye devam edilmeli-
dir. Stratejik çıkarlarımızın yanı sıra ortak 
ideallerimiz ve vizyonumuza bakıldığın-
da, gelecekte de birlikte çalışacağımıza 
olan inancım tamdır. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha bu buluşmayı sağladıkları 
için Sayın Başkan’a ve çalışma arkadaş-
larına teşekkür ediyor, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, Avrupa Politika 
Merkezi yetkililerine bu buluşmayı sağla-
dıkları için teşekkür ediyorum. 

Sizlerin de bildiği gibi Türkiye, üç kıta ara-
sında, sorunlarla dolu bölgelerin tam orta-
sında yer alıyor. Bu bölgelerle tarihi ilişki-
lerimiz sorunlarla yakından ilgilenmemizi 
doğal kılıyor ve bize özel bir sorumluluk 
yüklüyor. Türkiye olarak çevremizdeki 
sorunların çözümü için ikili, bölgesel ve 
uluslararası her çabayı gösteriyoruz. Or-
tadoğu bölgesinde Suriye-İsrail, Filistin 
ve özellikle Gazze, Lübnan; Balkanlarda 
Bosna-Hersek, Kosova ve Makedonya; 
Kafkaslar’da ise Gürcistan ve Azerbaycan-
Ermenistan sorunlarının çözümüne yöne-
lik girişim, çaba ve faaliyetlerimiz oldu, 
oluyor. Bunların ötesinde Türkiye, Afga-
nistan gibi, Somali gibi kriz bölgelerinde 
de barış ve istikrara katkıda bulunuyor. Bu 
çabalarımızı sürdüreceğiz. 

Konuşmamın hemen başında şunu ifade 
etmek istiyorum: Bütün çatışmalara, bü-

tün gerilimlere, yaşanan tüm üzücü olay-
lara ve dramlara rağmen, ben her zaman 
barışın mümkün olduğuna inanıyorum. 
Sadece bölgemizin değil, tüm dünyanın 
barışa, huzura, istikrar ve kalkınmaya 
kavuşabileceğini umut ediyor, bunun için 
çaba harcıyorum.

Bakınız, Gazze’de son 3 haftadır tam an-
lamıyla bir trajedi yaşanıyor. Gazze 360 
kilometre karelik bir alan ve bu dar alanda 
tam 1.5 milyon insan yaşıyordu. Bu yü-
zölçümü ve bu nüfusla Gazze dünyanın 
nüfus yoğunluğu en fazla kentlerinden 
biridir. Gazze’de yürütülen askeri harekat 
sonucunda aralarında kadın ve çocukların 
da bulunduğu 1000’den fazla kişi hayatını 
kaybetti, 5 bine yakın kişi de yaralandı. En-
kaz altında kalanlar ve hastanelerdeki ağır 
yaralılar da düşünüldüğünde ölü sayısının 
kat kat artacağı maalesef bir gerçek olarak 
önümüzde duruyor. Buna ilaveten altya-
pı tesisleri bu operasyonlar neticesinde 
büyük hasara uğradı, birçok kişi de evsiz 
kaldı. Masum insanların hayatına karşı 
girişilen hiçbir saldırının tasvip edilecek 
yanı olamaz.  Biz Türkiye olarak burada 

Avrupa Politika Merkezi 
Toplantısı

Brüksel, Belçika | 19 Ocak 2009 
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yaşanan trajediye seyirci kalamayacağımız 
için ve tamamen insani duyarlılığın bir 
gereği olarak çatışmalara derhal son ve-
rilmesi için yoğun diplomatik temaslarda 
bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. 
İsrail tek taraflı ateşkes ilan etti ama biz 
kalıcı barışın sağlanması ve sorunun tüm 
boyutlarıyla aşılması için çabalarımızı sür-
dürüyoruz. 

Başından itibaren aynı duyarlılıkla hare-
ket ediyoruz. Çatışmaların hemen ertesin-
de bizzat sırasıyla Suriye, Ürdün, Mısır ve 
Suudi Arabistan’ı kapsayan bölge turuna 
çıkarak liderlerle istişarelerde bulun-
dum.  Dışişleri Bakanımız’ın girişimiyle 
de Cidde’de Dışişleri Bakanları düzeyinde 
İKÖ İcra Komitesi olağanüstü toplantısı 
gerçekleştirildi. Bunun yanısıra ülkemizi 
ziyaret eden çok sayıda yabancı heyetle 
çatışmalara son verilebilmesi için yapıla-
bilecekler üzerine istişarelerde bulunduk. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ge-
çici üyeliğini üstlendiğimiz 1 Ocak 2009 
tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler’in 
Gazze’deki insanlık dramına müdahale 
etmesi için gayret gösterdik.

Şunu da özellikle belirtmek zorundayım: 
Gazze’de yaşanan trajedi, bölgesel ve küre-
sel  gerilimleri tetikleyecek bir dizi kötüm-
ser senaryoyu da gündeme getirebilecek 
niteliktedir. Ortadoğu’da barış adına çok 
olumlu ve tarihi bir atmosfer oluşmuştu. 
Filistin İsrail arasında, Filistin Suriye ara-
sında diyalog başlamış, Lübnan istikrar 
yolunda emin adımlarla ilerleme yoluna 
girmişti. Ne yazık ki bu son saldırı tüm 
bu atmosferi dağıttı. Daha da kötü olan, 

Gazze’de yaşanan insanlık dışı saldırılar, 
insanlık tarihinde derin yaralar bırakacak, 
özellikle bölgede bir travmanın oluşma-
sına yol açacaktır. Bu travmanın izleri ne 
kadar sürede silinir, bunu tahmin etmek 
zor. Ancak kesin olan bir husus var ki, son 
olaylar kesinlikle barış sürecine darbe 
vurmuş, bölgede gerilimi daha da tırman-
dırmıştır. Yaşananların ne bölge barışına 
katkısı vardır, ne de İsrail’de yaşayanların 
güvenlik kaygılarını tamamen ortadan 
kaldıracaktır. Kin ve nefret tohumlarının 
ekildiği bir toplumsal ortamda güvenlik 
kaygıları daha da derinleşir.

Yine burada, uluslararası toplumun geliş-
melere karşı son derece kayıtsız bir duruş 
sergilemiş olmasını da eleştirmek duru-
mundayım. Bakınız, Türkiye ve İspanya, 
medeniyetler arasındaki hoşgörüsüzlük, 
aşırılık ve kutuplaşma eğilimlerine set 
çekme çabası içerisinde Medeniyetler İtti-
fakı girişimini başlatmışlardı. Madrid’de 
düzenlenen ilk Forum’un sonuçları, ulus-
lararası toplumun aşırılık ve kutuplaşma 
ile mücadele ihtiyacı üzerinde birleştiğine 
dair son derece olumlu sonuçlar ortaya 
çıkarmıştı. Bizim, Medeniyetler İttifakı’nı 
kurmaktaki amacımız, işte bugün yaşa-
nanların bir daha yaşanmaması, dünyanın 
bir daha bu tür manzaralara şahit olma-
masıydı. Gazze’de öldürülenler Müslüman 
diye uluslararası toplum sessiz kalıyorsa, 
bu anlayış, medeniyetlerin buluşmasına, 
medeniyetlerin diyaloğuna daha ağır bir 
darbe vuracaktır. Bunu yapmaya da hiç 
kimsenin hakkı yoktur, olamaz. Dünya 
barışı adına, bölge barışı adına tarafların 
mutabakatıyla kalıcı ateşkes sağlanmalı, 
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ambargolar kalkmalı, Gazze’nin yaraları 
sarılmalı ve Filistin’de ulusal uzlaşı sağlan-
malıdır. Aksi takdirde, biraz önce de ifade 
ettiğim gibi insanlık bu travmanın etkisin-
den uzun süre çıkamaz bir hale gelecektir.

Türkiye olarak her zaman barış çabalarına 
aktif katkı sağladık, hiçbir sorunu kenar-
dan seyretmedik. İsrail’in Suriye ile, Filis-
tin ile, Lübnan ile diyalog geliştirebilmesi 
için gayrette bulunduk. Çünkü inanıyoruz 
ki bu bölge huzura ermeden küresel barışı 
tesis etmek de mümkün değildir. Antise-
mitizmin insanlık suçu olduğunu bölgede 
yüksek sesle ifade eden lider biz olduk. Fa-
natizme, radikalizme, şiddet ve çatışmaya 
her zaman karşı olduk, diyalog ve uzlaşı 
süreçlerine her zaman destek verdik. Gür-
cistan krizi yaşandığında nasıl hemen dev-
reye girdiysek, Gazze’deki saldırılar sonra-
sında da hemen bölge turuna çıktık, aklı 
selimin galip gelmesine çalıştık, aktif bir 
mekik diplomasisi yürüttük. Kutuplaşma-
ların içinde saf tutarak sağduyudan uzak-
laşmadık, çifte standarda düşecek tutum-
ların içinde olmadık. Bu yüzden zaman 
zaman söylemlerimizden hoşlanmayanlar 
çıkmadı değil, ancak zaman içinda herkes 
Türkiye’nin iyi niyetini görüyor, sürecin 
içinde rol almamızı istiyor. Bugün de aynı 
noktadayız. Barış için, adalet için,  güven 
ve istikrar için, güvenlik için rol almaya 
hazır olduğumuzu herkese ifade ediyoruz.

Değerli katılımcılar…

Bugün geldiğimiz aşamada, Türkiye’nin 
AB üyeliği çok daha stratejik bir anlam 
ifade ediyor. AB’de Türkiye’nin üyeliğine 

ilişkin olarak bazı çevrelerde hüküm sü-
ren zihin bulanıklığının giderilmesinde 
Avrupa Politika Merkezi gibi kuruluşların 
düzenledikleri bu tür toplantılar yararlı 
olacaktır. AB katılım süreci Türkiye açısın-
dan birincil önceliğe sahiptir.  Bildiğiniz 
üzere 2008’i, Ulusal Programımız’ı kabul 
ederek bitirdik ve 2009’un ilk günlerinde 
de yeni bir Başmüzakereci görevlendirdik.  
Çoğunuzun tanıdığı değerli arkadaşımız 
Egemen Bağış’ın Devlet Bakanı ve Başmü-
zakereci görevini başarıyla yürüteceğine 
inanıyorum.   

Son dönemdeki gelişmelere bakıldığında, 
2007 yılı Türkiye’de iki önemli seçim sü-
recinin yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu dö-
nemin sonunda, daha güçlü, daha sağlıklı 
ve daha canlı bir demokrasi ortaya çıkmış-
tır. Bu ortamdan güç alarak AB üyelik 
sürecimize de katkıda bulunacak şekilde 
ülkemizdeki temel hak ve özgürlüklerin 
kapsamının genişletilmesi amacıyla re-
form sürecimizi daha da ileri götürmek 
konusunda kararlıyız. Reformları her şey-
den önce halkımızın beklentileri ve yaşam 
standartlarının yükseltilmesi doğrultu-
sunda gerçekleştiriyoruz. 

Bizim için AB üyeliğinin herhangi bir 
alternatifi bulunmuyor. AB’yle ilişkileri-
mizde ortak amaç, esasen AB belgelerinde 
de teyit edildiği üzere, tam üyeliktir. Son 
dönemde Türkiye’de AB reform süreci 
açısından fazla bir mesafe katedilmedi di-
yenlere en güzel cevap belki de yapılanları 
somut bir şekilde sıralamaktan geçecektir. 
Buna önem veriyorum, zira yapılanları 
herkes yeterince bilmiyor olabilir. 2007-
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2008 yasama yılında, Meclisimiz AB 
katılım sürecimize ilişkin 30’dan fazla ya-
sayı karara bağlamıştır. Bunların arasında, 
önemli bir tartışma konusu olan Türk Ceza 
Kanunu’nun 301’inci maddesi ve Vakıflar 
Kanunu da bulunuyor. Halihazırda yine 30 
kadar yasa Meclisimiz’in gündemindedir. 
Türk Ticaret Kanunu ve Sendikalar Kanunu 
bunlardan bazılarıdır. Mayıs ayında açıkla-
dığım Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem 
Planı yürürlüğe girdi. Şimdiye kadar tak-
riben 500 milyon Euro’yu Eylem Planı’na 
tahsis ettik. GAP, Güneydoğu bölgemizde 
sulama projelerinin tamamlanmasını, ta-
rıma dayalı endüstrilerin geliştirilmesini, 
bölgenin sosyal kalkınmasını ve sağlık 
ve eğitim standartlarının yükseltilmesini 
amaçlıyor.

Şunu da ifade etmeliyim ki bu proje, kapsa-
dığı alan ve potansiyel bakımından dünya-
nın en büyük projelerinden biri olma özel-
liğini taşıyor. Bu ayın başında bir ilke daha 
imza attık. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle 24 
saat Kürtçe yayın yapacak  TRT 6 kanalının 
açılışını Kürtçe bir konuşma yaparak ger-
çekleştirdim. Her şeyden önce önümüzdeki 
4 yıl içinde gerçekleştireceğimiz reformla-
rın bir yol haritasını oluşturan 2008 Ulusal 
Programı Bakanlar Kurulu Kararı ile onay-
lanarak kabul edildi. Bu program, Türk 
mevzuatının AB mevzuatına uyumlaştırıl-
masını teminen 400’ün üzerinde birincil ve 
ikincil mevzuatın kabul edilmesini öngörü-
yor. Program, ilk defa, sonuçlandırılmadan 
önce internette yayınlanarak tartışmaya 
açıldı. Ulusal Program 87 Sivil Toplum 
kuruluşumuzla ve siyasi partilerimizle de 
paylaşıldı. Çalışmalar şeffaf ve katılımcı bir 

anlayışla, toplumun değişik kesimlerinin 
sahiplenmesini teşvik edici bir şekilde ve 
genel bir toplumsal mutabakat sağlamak 
hedefiyle yürütüldü.

Şunu da belirtmeliyim ki, reformları sa-
dece hayata geçirmiyoruz, aynı zamanda 
uygulamasına da önem atfediyoruz. Bü-
tün bunlara rağmen, Avrupa’dan zaman 
zaman gelen Türkiye’nin AB üyeliğine 
yönelik olumsuz sesler süreci menfi yönde 
etkiliyor. AB üyeliğimize destek 2004’te 
yüzde 75’lerdeyken, bugün yüzde 40-yüzde 
50’lere gerilemiştir. Bu tepki hayata geçiri-
len reformlara yönelik değildir. Halkımızın 
tepkisi AB tarafından gelen ve ülkemizin 
üyeliğini sorgulayan olumsuz beyanlara 
ilişkindir. Diğer yandan, kamuoyu yokla-
malarının sonuçları ne olursa olsun reform 
sürecinde ve AB katılım sürecinde ilerleme 
hususundaki kararlılığımızda bir eksilme 
olmayacaktır. Müzakere sürecinde de ilerle-
me kaydetmek için elimizden gelen çabayı 
gösteriyoruz. Geçtiğimiz ay düzenlenen 
Katılım Konferansı’yla birlikte, toplam 10 
faslı açmış bulunuyoruz. Ancak toplam 18 
faslın müzakere sürecinin kendisiyle ilgisi 
olmayan tamamıyla siyasi sebepler nede-
niyle tıkanmış olması hakkaniyete uygun 
değildir. Diğer fasıllarda açılış kriterlerinin 
karşılanabilmesi için çabalarımızı sürdürü-
yoruz. 

Bildiğiniz üzere, AB’ye uyum süreci son 
derece kapsamlıdır. Çevreden bilime, istih-
damdan tarıma, yaşamımızın etkilenme-
yen hiçbir yönü bulunmayacaktır. Toplum 
yapımızı etkileyecek ve tartışma gerektiren 
birçok kanunun kabul edilebilmesinin tek 
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yolu onun toplumun tüm kesimleri tarafın-
dan sahiplenilmesidir. Bakanlıklar, devlet 
kurumları, iş çevreleri, akademik camia 
ve sivil toplum dahil olmak üzere bu mo-
dernleşme sürecinde toplumumuzun tüm 
kesimlerini AB üyelik sürecini sahiplenme 
hususunda bütünleştirmeyi amaçlıyoruz. 

Değerli katılımcılar…

AB’li dostlarımızın destek ve teşvikleri her 
zamankinden daha fazla önem kazanmış 
durumda. Birçok ülkenin katılım süreci-
nin öneminin farkında olması bize güç 
veriyor ve halkımızın moralini arttırıyor. 
Türkiye’nin katılım sürecinin 2009 Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde olumsuz olarak 
kullanılacağına dair de bazı endişeler dile 
getiriliyor. Umarız, Türkiye-AB ilişkilerinin 
öneminin farkında olan herkes olumsuz 
açıklamalara karşılık verebilir. Neticede 
özel bir ayrıcalık istemiyoruz. İstediğimiz 
sadece eşit ve adil muamele, geçmiş taah-
hütlere bağlılık ve sürece rehberlik eden 
ana ilkelerde ayrımcılık yapılmamasıdır. 
AB’nin refahına ve dinamizmine katkıda 
bulunan ve diğer bölgelere barış ve istikrar 
yayan daha modern, demokratik, müreffeh 
bir Türkiye’nin herkesin yararına olacağı 
aşikârdır. Aslında, sadece 1999’dan beri 
değil son 46 yıldır ilişkilerimizin ilerlemesi 
bir kazan-kazan tecrübesi olmuştur. Bunun 
gelecekte de bir kural olarak kalacağına 
içtenlikle inanıyorum. Ortak çıkarlarımız 
ilişkilerimizin temelidir. Aynı çıkarlar, barış 
ve istikrara yönelik arzumuz ve ortak de-
ğerlere bağlılığımız göz önüne alındığında 
ortak bir geleceğimizin olması da doğaldır. 

Bayanlar, baylar…

Genişleme, Birliğin pro-aktif kimliğinin 
önemli bir unsurudur. Aslında “genişleme-
menin” etkileri üzerinde de durulmalıdır. 
“Kale Avrupası” oluşturmanın stratejik, 
ekonomik, siyasi ve sosyal etkileri sadece 
AB’ye değil, bütün dünyaya zarar vere-
cektir. Küresel bir güç merkezi olduğunu 
iddia eden Avrupa’da artık “Türkiye’nin 
gerçekten Batı’ya ait olup olmadığı” şeklin-
de sorular sorulmamalıdır. Giderek içine 
kapanan ve küresel sorunlar karşısında 
etkinlik gösteremeyen bir Birlik, kendisine 
de, insanlığa da katkı sağlayamaz. 

AB bugün Türkiye’nin Birliğin gelecekteki 
kimliğine yapacağı stratejik, kültürel ve 
ekonomik faydaları bilecek, anlayacak 
ve takdir edebilecek bir pozisyondadır. 
Küreselleşmenin getirdiği sorunlar en iyi 
demokratik toplumlar tarafından çözü-
lebilir. Böyle bir ülke olarak Türkiye, bu 
perspektifi Kaf kaslar’dan Ortadoğu’ya, 
Balkanlar’dan Orta Asya’ya ve daha da 
ilerisine yayılan bir coğrafyaya ulaştırıyor. 
Bütün fırsatları ve zorlukları ile bölgemiz 
Avrasya’nın gerçeğidir.  Bu bölgedeki temel 
amacımız istikrarsızlıklara yol açan unsur-
ların ortadan kaldırılmasıdır. Bölgemizdeki 
ülkeleri anlayıp onlarla iletişim kurabilmek 
amacıyla tarihi birikimimizden yararlanı-
yoruz. Bu birikimimizi kullanarak gerekli 
olduğunda bölge ülkeleri arasında aracı 
rolü üstleniyoruz. Kafkaslar’da yapmaya 
çalıştığımız da budur. 

Bu yaz Gürcistan ile Rusya arasındaki ge-
rilim sıcak çatışmaya dönüştüğünde, Kaf-
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kaslar’daki sorunların aşılabilmesi için yeni 
bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşüncesine 
vardık. Silahlı çatışmanın derhal durdu-
rulması, ateşkes yapılması ve kalıcı barışın 
tesis edilmesi için her iki tarafı sakinleştir-
meye çalıştık ve kendilerini itidale çağırdık. 
Bu anlayışla, bölgeye yeni bir canlılık ve 
fonksiyonel ivme kazandırmak için Türki-
ye, Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu 
adıyla yeni bir girişim başlattı. Amacımız 
Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenis-
tan olmak üzere bölgedeki beş ülkeyi ortak 
çıkarları tartışmak ve ülkelerarası iletişimi 
kolaylaştırmak doğrultusunda biraraya 
getirmek.

Bir başka husus ise, coğrafi yakınlığımız 
ve tarihi bağlarımız bizim Ortadoğu’da da 
önemli bir rol oynamamızı sağlıyor. Bu ör-
neklerin de gösterdiği gibi, Türkiye evren-
sel değerleri ve standartları komşu bölgele-
re yansıtmaya devam ediyor ve Türkiye’nin 
üyeliği ile beraber AB, geniş bir coğrafyada-
ki halkların gönüllerine ve zihinlerine daha 
iyi ulaşabiliyor. En önemlisi, Türkiye’nin 
AB üyeliği Batı ile Doğu arasında kültürel 
bazda bir farklılık olduğu şüphesini orta-
dan kaldıracaktır. Bu nedenle, küreselleşme 
çağında Türkiye ve AB bu tarihi görevle 
önemli bir fırsat yakalamışlardır. Biz, bu 
fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için 
çaba sarfediyor, reformlarımızı yapıyoruz. 
Avrupa Birliği’nden de beklentimiz, hem bu 
fırsatı değerlendirmesi, hem de Türkiye’nin 
rolünü iyi kavrayarak süreci zorlaştırma-
masıdır. Avrupa Politika Merkezi yetkili-
lerine ve tüm katılımcılara bir kez daha 
teşekkür ediyorum.
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Sayın başkan, değerli katılımcılar, değerli 
Avrupa Dostları… Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyor, bu anlamlı toplantıyı 
düzenleyen  ‘Avrupa’nın Dostları’na ve 
tüm katılımcılara en kalbi teşekkürlerimi 
sunuyorum. Başkan Sayın Davignon’a na-
zik sözleri ve bu geceye ev sahipliği yaptığı 
için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu 
akşam sizlerle Avrupa’nın geleceği konu-

sunda görüşlerimi paylaşmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum.

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: 
Avrupa’da yaşayan ülkeler, milletler ola-
rak, küresel ölçekte önemli sınavlarla karşı 
karşıya olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. 
Küresel mali kriz, iklim değişikliği, sürdü-
rülebilir enerji kaynaklarına artan ihtiyaç 
ve enerji güvenliği, en son da Gazze’de ya-

“Avrupa’nın Dostları” 
Konferansı

Brüksel, Belçika | 19 Ocak 2009 



Recep Tayyip ERDOĞAN

112

şananlar bu sınavlardan yalnızca bir kaçı. 
Tüm bu sorun alanları, AB’nin küresel 
aktör olma gereğini çok daha net bir şekil-
de ortaya koyuyor. Ben, Avrupa’nın, içine 
kapanık, sadece ve sadece kendi refahını 
ve mutluluğunu gözeten bir oluşum oldu-
ğuna inanmıyorum. Nitekim, Avrupa’nın 
bugüne kadar ortaya koyduğu değerler 
evrensel niteliktedir ve tüm dünya tara-
fından da kabul görmüştür. Öte yandan, 
bugünün dünyasında hiçbir ülkenin ya 
da hiçbir oluşumun kendisini dışarıya ka-
patarak refahını sürdürmesi de mümkün 
değildir.

Ortadoğu’da kriz varken, Afganistan’da, 
Irak’ta, Lübnan’da sorunlar yaşanırken, 
enerji, çevre, ekonomi noktasında tehdit-
ler bulunurken, terör küreselleşirken hiç 
kimse kendisini yalıtıp bu meselelerin 
dışında kalamaz. Özellikle bu noktada, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin çok 
daha fazla önem kazandığını düşünüyo-
rum. Türkiye, tüm bu sıkıntılar karşısında 
AB için bir yük değil, bir ilave değer oluş-
turacaktır. Daha önce de söyledim: Türkiye 
AB’ye üye olduğunda yük olmayacak, yük 
alacaktır.  Dünyanın bugünkü durumuna 
şöyle bir bakalım. Dünya çapında büyük 
bir mali kriz yaşanıyor ve bu kriz AB’yi de 
etkisi altına almış durumda. Krizin etkileri 
serbest piyasa ekonomisine sahip her ül-
kede önemli ölçüde hissedilmeye başladı. 
AB, mali piyasaları ve reel sektörde güven 
kaybına neden olan, üretim düzeyini azal-
tan ve yüksek düzeyli işsizlik üreten bu 
büyük krizin üstesinden gelmek zorunda. 
Öte yandan küresel ekonomide görülmeye 
başlayan kopukluk ve gelişmekte olan eko-

nomilerin çekim merkezi haline gelmesi 
de önemli bir konu. Çin ve Hindistan’ın ya-
kında dünyanın 2’inci ve 6’ıncı büyük eko-
nomileri düzeyine ulaşmaları Avrupa’nın 
yakından izlemesi gereken konular arasın-
da yer alıyor.  Hiçbir ülke tek başına böyle 
küresel bir olguyla başa çıkamayacaktır. 

Bu vesileyle Jean Monnet’in 1954 yılında 
ifade ettiklerine hatırlatmak istiyorum: 
“Bugünün dünyası için ülkelerimiz çok 
küçüktür. Özellikle bugün Rusya ve 
Amerika’yla yarın da Çin ve Hindistan’la 
karşılaştırıldıklarında.” Bu zor dönemde 
diğer Avrupalı ülkelerin Avrupa Birliği 
şemsiyesi altına girme ya da bazı ortak 
politikalara katılma yönünde iradeleri-
ni gündeme getirmelerinin bir tesadüf 
olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu, 
AB’nin çekim gücü, kalkınma düzeyi ve 
aynı zamanda dayanışma kültüründen 
kaynaklanıyor. Birliğe gücünü veren or-
tak politikalar, değerler ve kurumların bu 
krizin üstesinden gelmek için ortaya ciddi 
bir dayanışma örneği koyması gerekiyor. 
Birlik, kendisine daha fazla güvenmeli ve 
daha fazla dayanışma içinde olmalıdır. 
Avrupa Birliği, korku ve kaygı üzerine 
değil, ilerleme ve kalkınmaya dayalı yak-
laşımlar sergilemelidir. Krize bir “Avrupa 
kalesi” oluşturarak değil, küreselleşmenin 
sağladığı fırsatlardan yararlanarak cevap 
vermelidir. Avrupa, kaçınılmaz olan kü-
reselleşme olgusundan kaygı duymamalı, 
tam tersine küreselleşmeyi bir fırsata çe-
virmelidir. Eğer AB kurulduğu gibi 6 üyeli 
kalsaydı, bugün ulaştığı ekonomik ağırlığı 
ve güce elde edebilir miydi? İngiltere’nin 
AB üyeliğinin yıllarca eleştirildiğini ve 2 
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kez veto edildiğini biliyorsunuz. İspanya 
ve Portekiz’in Avrupa dışında olduğunun 
ve Avrupa’nın Pirene dağlarında bittiğinin 
iddia edildiği günleri de hatırlayacaksı-
nız. Ama bugün gerek bu 3 ülkenin gerek 
AB’ye daha sonra üye olan diğer ülkelerin 
AB’nin gücüne yaptığı katkıları hiç kimse 
inkar edemez.  Mevcut kriz ortamında 
genişlememiş küçük bir Avrupa Birliği’nin 
krizlere tepkisini bir düşünün. Sanıyorum 
durum çok daha ağır olurdu. 

AB’ye üye olan tüm ekonomiler AB’yi daha 
güçlü hale getirmiş ve Birliğin gerçek an-
lamda küresel ekonomik bir aktör olması-
na katkıda bulunmuştur. Kesinlikle inanı-
yorum ki, Avrupa Birliği bugün oynadığı 
rolden çok daha büyük bir vizyona ve ufka 
sahiptir, çok daha önemli roller oynayabi-
lir ve oynamalıdır da. Çekingen, dağınık, 
içine kapalı, alternatif oluşturmayan, küre-
sel meseleleri uzaktan seyreden bir Birlik, 
içinen geçtiğimiz sürete ön plana çıkamaz, 
bu değişim-dönüşüm asrında şu anki ko-
numunu da koruyamaz. Bu yüzden AB’nin 
hem yeni üyelerle genişlemesi, hem de 
misyon ve anlayış olarak daha proaktif bir 
perspektife sahip olması kaçınılmazdır.

Değerli dostlar… 

İçinden geçtiğimiz süreç daha somut ola-
rak göstermektedir ki, Türkiye ekonomisi 
Avrupa ekonomisinin gücüne katkıda 
bulunabilecek bir potansiyele sahiptir. Di-
namikliği, geniş pazar talebi, girişimcilik 
kültürü ve ticaret oluşturma potansiyeliy-
le Türkiye, AB iç pazarına yeni bir ivme 
kazandıracaktır. Geçmiş geleceğin ayna-

sıdır. Bunları 1996’dan beri yürüttüğü-
müz Gümrük Birliği’nde görüyoruz. Tam 
üyelikte daha fazlasını göreceğiz. Türkiye 
Avrupa’nın altıncı, dünyanın onyedinci 
büyük ekonomisidir. Türkiye küresel eko-
nomik krizin çözümünde anahtar olacak 
G-20’nin üyesidir. 70 milyonluk nüfusu, 
krize rağmen yüksek büyüme hedefleri ve 
sürekli olarak artan milli gelir düzeyi, genç 
dinamik ve girişimci toplumu ile Türkiye, 
AB’nin ekonomik gücüne katkıda buluna-
rak, mevcut ve muhtemel krizlerin önlen-
mesinde  çözümün bir parçası olacaktır. 
Kıtamızı ve dünyayı meşgul eden bir başka 
mesele de iklim değişikliği konusunda ön-
lemler alınması ve enerji güvenliğinin sağ-
lanmasıdır. Bu iki mesele, üretimi, istihda-
mı, enflasyonu, açlığı, kuraklığı, zorunlu 
göçü ve çatışmaları doğrudan etkiliyor.

AB, bu ortamda ayrıca, enerji arzı güven-
liği, alternatif enerji kaynakları ve tekno-
lojileri konularına yoğunlaşmak ve daha 
sağlıklı bir çevre ve yaşam için mücadele 
etmek zorundadır. AB’yi bu alanda dünya 
lideri olarak görmek bizi sevindirmelidir. 
Enerji arzı güvenliği de bugün AB günde-
minin öncelikli maddeleri haline gelmiş 
durumda. AB, doğalgazının çok büyük bir 
bölümünü tek bir kaynaktan sağlıyor. Keza 
AB’nin ithal ettiği petrolün de kaynağı çok 
çeşitli değil. Türkiye enerji tüketen dünya 
pazarları ile enerji zengini Ortadoğu, Ha-
zar ve Orta Asya ülkeleri arasında doğal bir 
enerji köprüsü durumunda. Ayrıca Tür-
kiye, Avrupa’nın enerji güvenliğine doğ-
rudan katkı yapabilecek stratejik bir role 
sahip. Bu bağlamda ülkemiz büyük çaplı 
enerji altyapı projelerinin geliştirilmesi ve 
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uygulanmasında etkin bir rol üstlenmiştir. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-
Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı, Türki-
ye-Yunanistan bağlantısı ve Trans-Hazar 
gaz hattı bunların sadece bazılarıdır. Şimdi 
Nabucco projesini de bunlara ekliyoruz. 
Er veya geç Avrupa mevcut mali kriz ve 
kurumsal sorunlarını aşacaktır. Ancak 
bundan sonra da dış politika ve güvenlik 
meseleleri Avrupa için bir meydan okuma 
olmaya devam edecektir. 

Bakınız, Avrupa olarak söylüyorum, 
Afganistan’a onlarca yıl gitmedik, bizi 
doğrudan ilgilendirmez dedik veya ih-
mal ettik. Ama Afganistan bize terörle, 
uyuşturucu trafiğiyle, bölgesel istikrarsız-
lıkla, yasadışı göç ve daha başka bir çok 
sorunla geldi. Dünyanın küresel bir köye 
dönüştüğü günümüzde “Hiçbir sorun bizi 
ilgilendirmez, bizi etkilemez, bizi rahatsız 
etmez” diyemeyiz. Dünyanın bir ucunda 
açlık-sefalet yaşanırken, diğer bir ucun-
da çatışmalar sürerken, kimse güvenlik 
içinde olamaz, refah ve huzur içinde ya-
şayamaz. Paylaştığımız çağdaş ve evrensel 
değerlerin yayılması son derece önemlidir. 
Bu, istikrar, refah, barış ve hoşgörünün de 
yayılmasını beraberinde getirecektir.

Türkiye ve AB’nin dış politika çizgileri 
de büyük ölçüde örtüşüyor. Kuzey Af-
rika, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar ve 
Balkanlar’la tarihi ve kültürel bağlarımız 
bizim bu ülkeleri daha iyi anlayabilmemi-
ze katkıda bulunuyor. Biz bu yeteneğimizi 
gerektiğinde arabulucu ve yapıcı roller 
oynamak suretiyle kullanıyoruz. Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Politikası misyon 

ve harekatlarına biz AB dışında en büyük 
katkı sağlayan Avrupa ülkesiyiz. Bosna-
Hersek’teki Althea harekâtına katkımız 
ülkemizi AB üyeleri dâhil tüm katılımcılar 
arasında üçüncü büyük güç yapıyor. Aynı 
şekilde Lübnan, Afganistan ve Sudan’da 
da yeniden yapılanma ve insani yardım 
çabalarına katkıda bulunuyoruz. 

Arabulucu ve yapıcı rol oynama yetene-
ğimizi Kafkaslar’da kullandık. Gürcistan 
ve Rusya arasındaki gerilim sıcak bir 
çatışmaya dönüşür dönüşmez, Kafkasya 
bölgesinin sorunlarının çözümünde yeni 
bir yaklaşıma gerek duyulduğu sonucuna 
vardık. Çatışma başlar başlamaz tarafları 
yatıştırmaya ve itidalli davranmaya ça-
ğırdık. Köklü ve uzun dönemli bir çözüm 
için yeni bir girişim başlattık: Kafkaslar 
İstikrar ve İşbirliği Platformu (KİİP). Plat-
formun bölgede, barış, istikrar ve güven-
liği güçlendirmek, siyasi diyalogu teşvik 
etmek, ekonomik işbirliğini arttırmak, 
gerilimleri sona erdirmek ve iyi komşu-
luk ilişikleri geliştirmek için çalışmalar 
yapmasını ümit ediyoruz. Bu platform, 
Kafkaslar’daki krizden doğrudan etkile-
nen 5 bölge ülkesi olan Türkiye, Rusya, 
Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı bir 
araya getirecektir. Bu vesileyle Kafkaslar 
İstikrar ve İşbirliği Platformu’nun kapalı 
bir platform olmadığını, diğer uluslararası 
mekanizma ve çabaları tamamlayıcı bir 
işlev yürüteceğini vurgulamak istiyorum. 

Değerli katılımcılar…

Üç haftadır gündemimizdeki bir diğer 
önemli konu Gazze’de  yaşanan trajedidir. 
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Şu an itibariyle ölü sayısı 1000’i aştı, yaralı 
sayısı da 5 bine yaklaştı. İsrail dün gece 
tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu. 
Ardından HAMAS  ateşkes ilan etti ve bir 
hafta içinde İsrail’in Gazze’deki askerlerini 
geri çekmesini istedi. Üç haftadır canlı ya-
yınlarda büyük bir drama şahit oluyoruz. 
Masum insanların, kadınların, çocukların, 
sivillerin hayatına karşı girişilen hiçbir 
saldırının tasvip edilecek yanı olamaz. Biz 
Türkiye olarak burada yaşanan trajediye 
seyirci kalamayacağımız düşüncesiyle, ça-
tışmalara derhal son verilmesi için yoğun 
diplomatik temaslarda bulunduk, halen de 
çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürü-
yoruz. Bu doğrultuda, çatışmaların hemen 
ertesinde bizzat sırasıyla Suriye, Ürdün, 
Mısır ve Suudi Arabistan’ı kapsayan bölge 
turuna çıkarak liderlerle istişarelerde bu-
lundum. Dışişleri Bakanımız’ın girişimiyle 
de Cidde’de Dışişleri Bakanları düzeyinde 
İKÖ İcra Komitesi olağanüstü toplantısı 
gerçekleştirildi. Birçok ülke lideriyle tele-
fon görüşmelerim oldu. Bunun yanısıra 
ülkemizi ziyaret eden çok sayıda yabancı 
heyetle, gerilimin daha fazla tırmandırıl-
maması ve çatışmalara son verilebilmesi 
için yapılabilecekler üzerine istişarelerde 
bulunduk. Türkiye, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi geçici üyeliğini üstlendiği 
1 Ocak 2009 tarihinden bu yana Birleşmiş 
Milletler’in Gazze’deki insanlık dramına 
müdahale etmesi için aktif çaba gösterdi. 
Özel temsilcim ve dışişleri heyetimiz ateş-
kesin sağlanması için bölge ülkeleri ara-
sında mekik diplomasisi yürüttü. Gelinen 
noktada kalıcı ateşkesin sağlanması için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Arzumuz, ambargoların bir an önce 
kalkması, insani yardım girişlerine yö-
nelik tüm engellemelerin son bulması 
ve Gazze’de yaraların sarılarak yaşamın 
normale dönmesidir. Ayrıca Filistinliler 
arasında ulusal uzlaşının sağlanması da 
önem taşımaktadır.  Endişeyle söylemeli-
yim ki, Gazze’de yaşanan trajedi bölgesel 
ve küresel  gerilimleri tetikleyecek bir dizi 
kötümser senaryoyu da gündeme getirebi-
lecek mahiyettedir. Bölge, tarihinde ilk kez 
barışa çok yaklaşmışken bu operasyon baş-
lamıştır. Türkiye olarak İsrail’in Filistinle, 
Suriye ile, Lübnan ile, Pakistan ile diyalo-
ğunun gelişmesi için çalışmalar yaptık, en 
son Sayın Olmert’le Ankara’da Suriye ile 
gerçekleşen dolaylı görüşmeleri ele aldık. 
Annapolis sürecine önem atfettik. Ama biz 
görüşmeleri sürdürürken, hava harekâtı 
başladı. Sorun daha da derinleşen bir hal 
aldı. Türkiye olarak,  bölge  barışının sağ-
lanmasına yönelik katkılarımızı bundan 
sonra da sürdüreceğiz. Türkiye, evrensel 
değer ve standartları komşu bölgelerine 
ve ötesine götürmeye de devam edecektir. 
Halkının büyük bir bölümü Müslüman 
olan laik Türkiye Cumhuriyeti’nin AB ile 
bütünleşmesi Doğu ve Müslüman dünyaya 
karşı şüphe tohumu ekmenin reddedilme-
si anlamına gelecektir. 

Biliyorsunuz, 11 Eylül sonrasında Me-
deniyetler Çatışması tartışması küresel 
gündemi meşgul etmiştir. Türkiye ise bu 
tartışmaları doğru yöne yönlendirme ça-
bası içinde olmuştur. İspanya’yla birlikte 
başlattığımız Medeniyetler İttifakı girişimi 
bu ortak arzunun yansımasıdır. Haliha-
zırda 77 ülke ve 13 uluslararası kuruluş, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

116

İttifak’ın Dostları Grubu’na katılmış du-
rumda ki, bu da girişimin ne kadar isabetli 
olduğunun somut bir yansıması. Türkiye 
büyük bir çoğunluğun desteğiyle seçildiği 
2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi 
üyeliğini 1 Ocak 2009’dan itibaren üst-
lenmiştir. Bu, aynı zamanda uluslararası 
toplumun Türkiye’ye gösterdiği güveni de 
gösteriyor.

Değerli katılımcılar…

AB, birlik, çeşitlik ve dayanışma sayesinde 
benzer sıkıntıların aşılması için bir çözüm 
yolu bulma imkanı taşımaktadır. AB’nin 
sahip olduğu imkan ve potansiyel küçüm-
senmemeli, kuvveden fiile geçirilmelidir. 
AB, daha önce hayal bile edemeyeceğimiz 
bir yere gelmiştir. İç pazarı tamamlamış, 
ekonomik ve parasal bir birlik oluştur-
muş, Avrupa’yı önemli ölçüde birleştirmiş, 
demokrasiyi güçlendirmiş, uluslararası 
rolünü arttırmış, dış savunma ve güvenlik 
politikalarında da önemli bir altyapı oluş-
turmuştur. Bu Avrupa modelinin gücüdür. 

Türkiye’nin şu anda kısmen içinde olduğu 
ve ileride tamamen dahil olması gereken 
bu Avrupa bütünleşme sürecini hepimiz 
desteklemek durumundayız. Türkiye 
Avrupa Konseyi’nden Gümrük Birliği’ne 
kadar bir çok Avrupa kurumuyla bütün-
leşmiş, Avrupa değerlerini özümsemiş bir 
Avrupa ülkesidir. Hükümetimizin hedefi, 
Avrupa Birliği’ne tam üyeliktir. Bunu söy-
lerken, üyelik koşullarını yerine getirmek 
için ne yapmamız gerektiğinin bilincinde 
olduğumuzu da belirtmek isterim. Reform 
ve katılım süreçleri konusundaki kararlılı-

ğımız hiçbir şekilde sorgulanmamalı ve bu 
konuda en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. 

Esasında Türkiye’nin AB’yle bütünleşmesi 
çağdaş ve Batılı Türkiye vizyonunun doğal 
bir sonucu ve bu projenin tamamlanma-
sıdır. Bu, Türk toplumu tarafından da 
benimsenen bir hedeftir. Türkiye’de son 
6 yıl içinde bazılarınca “Sessiz devrim” 
olarak da adlandırılan reformları hayata 
geçirmiştir. Bu reformlar aynı zamanda 
halkımızın yararınadır ve halkımızın her 
alanda en yüksek standartlara ulaşması-
nı amaçlıyor. Buna karşın, son dönemde 
Kıbrıs konusunda tutulmayan sözler, AB 
Zirve Sonuçları’nın yazımında aleyhimize 
yapılan son dakika değişiklikleri, bazı AB 
ülkeleri liderlerinin beyanları Türk kamu-
oyunda şaşkınlığa ve hayalkırıklığına ne-
den olmuş, AB üyeliğine kamuoyu desteği 
düşmüştür. Esasında halkımız büyük bir 
çoğunluğu reform ve katılım sürecini des-
tekliyor. Bu çelişkili durum, Türk halkının 
AB tarafından verilen olumsuz mesajlara 
ve tutulmayan sözlere olan tepkisinden 
kaynaklanıyor. Bu güçlüklere rağmen re-
form sürecimiz kararlılıkla devam ediyor.

2007-2008 yasama yılında Parlamento-
muz’da AB müktesebatı ve siyasi kriterlere 
uyumla ilgili 30 adet yasa kabul edildi. 
Gözden geçirilmiş Ulusal Program üze-
rindeki çalışmalar geçen yılın son gününe 
kadar sürdürüldü ve Ulusal Program 31 
Aralık 2008 tarihinde onaylandı. Ulusal 
Program önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde 
katılım sürecimiz çerçevesinde gerçekleş-
tirilecek reformların yol haritasını teşkil 
ediyor. 29 Mart günü yapacağımız yerel 
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idareler seçiminin ardından Meclisimiz’le 
birlikte reform ve katılım sürecimize yeni 
bir ivme kazandıracağız. Hükümetimiz’e 
yeni bir Devlet Bakanı ve Başmüzakere-
ci, Sayın Egemen Bağış’ı dahil ettik. Bu 
yapılanmanın sürece önemli katkılarının 
olacağına inanıyoruz. Katılım müzake-
releri çerçevesinde bugüne dek 10 faslı 
müzakerelere açtık ve bunlardan birini 
geçici olarak kapattık. 2008’de ilk kez 
açılış kriteri olan dört faslı müzakerelere 
açtık. Bu, ülkemizin katılım müzakereleri 
bağlamında üzerine düşen yükümlülükle-
ri yerine getirdiğinin ve getirmeye kararlı 
olduğunun bir göstergesidir. Öte yandan, 
diğer fasılların açılış kriteri üzerinde ilgili 
kurumlarımızın çalışmaları devam ediyor. 
Müzakereler, Türkiye’nin beklentileri ve 
kararlılığıyla uyuşmayacak ölçüde ağır 
ilerliyor. Halihazırdaki ivme, ülke içindeki 
motivasyonu korumamızı zorlaştırıyor. 
Biz bu çabaları gösterirken, AB tarafının 
da taahhütlerine sadık kalmasını ve bu 
süreci desteklemesini bekliyoruz.

Değerli dostlar...

Daha modern, demokratik ve müreffeh 
bir Türkiye herkesin yararına olacaktır,  
AB’nin dinamizmine ve refahına katkı sağ-
layacaktır. Bu aynı zamanda barış, istikrar 
ve refahın Kıtamız ve ötesine yayılması 
demektir. AB’nin sahip olduğu değerle-
rin Türkiye’nin ortasında bulunduğu üç 
kıtaya yayılması, buralara esin kaynağı 
olması demektir. Nitekim Türkiye’nin 
AB ile yürüttüğü müzakereler tüm bölge 
ülkelerinde heyecan uyandırmış, büyük 
bir teveccühe mazhar olmuştur. Sadece 

adaylığımızın resmen ilan edildiği 1999 
yılından itibaren değil, son 46 yıldır da 
Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi iki 
taraf için de karşılıklı kazanç sağlamıştır. 
Bunun gelecekte de böyle devam edeceği 
konusunda hiçbir kuşkum yoktur.

Türkiye her zaman Batı’nın ve Avrupa’nın 
parçası olmuştur. Ortak çıkarlarımız ve 
hedeflerimiz bu ilişkinin temelini teşkil 
ediyor. Barış, demokrasi, istikrar ve or-
tak değerlere bağlılık konusundaki aynı 
arzularımızdan dolayı ortak bir geleceği 
paylaşmamızın da doğal olduğunu düşü-
nüyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha bu buluşmayı dü-
zenleyen “Avrupa’nın Dostları”na teşekkür 
ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli dostlar… Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, oturuma 
başarılar diliyorum.

Biliyorsunuz,  Ağustos 2008’de Gürcistan 
ile Rusya arasında bir çatışma yaşandı. 
Yaşanan olayları takiben, tarihte kaldığını, 
üzerinin örtüldüğünü, unutulduğunu dü-

şündüğümüz bazı kavramlar yeniden orta-
ya çıktı. “Soğuk Savaş” gibi, “Büyük Oyun” 
gibi bu kavramların yeniden telaffuz edil-
diğini bugünlerde sıkça duyuyoruz. Afga-
nistan, Irak, Ortadoğu gibi kriz bölgeleri, 
ayrıca enerji arz güvenliği noktasındaki 
tartışmalar da bu kavramların sıkça tek-
rarlanmalarını beraberinde getiriyor.

Dünya Ekonomik Forumu 
“Büyük Oyun Yeniden” Oturumu

Davos, İsviçre | 29 Ocak 2009 
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Şu noktanın altını özellikle çizmek is-
tiyorum: Bu tanımlamalar, bugünün 
dünyasında anlamlarını artık tamamen 
yitirmiştir. Zira günümüz dünyasında iki 
büyük güç arasında, nihayetinde bir tara-
fın kazanacağı bir nüfuz mücadelesinden 
söz etmek mümkün değildir, artık aktör-
ler çeşitlidir.  Öte yandan, sadece ABD ve 
Rusya değil, örneğin, Türkiye, Hindistan, 
Çin, İran ve Japonya gibi ülkeler ile AB gibi 
oluşumlar da Orta Asya ve Kafkasya böl-
gelerinde etkin güçler haline gelmişlerdir. 
Bütün bunların ötesinde, bugünün dünya-
sını 19’uncu yüzyıldan ya da tarihin diğer 
dönemlerinden farklı kılan çok önemli 
bir diğer unsur da şu: Zamanında Büyük 
Oyun’un oyun sahası olan Orta Asya ve 
Kafkasya coğrafyasında artık uluslararası 
toplumun saygın birer üyeleri olan ve ken-
dileri de uluslararası ilişkilerde etkin birer 
aktör olarak rol alan ülkeler bulunuyor. 
Sadece bu gerçek bile, bugün artık 19’uncu 
Yüzyıl Büyük Oyun’u benzeri bir oyundan 
söz etmeyi imkansız kılıyor. Ülkelerin çı-
karları çerçevesinde farklı coğrafyalarda 
rekabet daima vardır ve hep olacaktır. An-
cak bu rekabet, siyah-beyaz bir ayrışmayı 
değil, bölge ülkelerini de içerecek şekilde 
işbirliğini ve ortak hareketi gerektiriyor.

Bakınız, şu örneği ben son derece çarpıcı 
buluyorum: Türkiye’nin 2002 yılında dış 
ticaret hacmi 87 milyar dolar seviyesinde 
idi. 6 yılda bu miktar yaklaşık 4 kat artmış 
ve 330 milyar dolara yaklaşmıştır. Aynı 
şekilde ülkemize giren doğrudan yatırım-
lar 1 milyar dolar seviyesini aşamıyordu. 
2007 sonunda 22 milyar dolar, krize rağ-
men 2008 sonrasında da 15 milyar dolar 

uluslararası doğrudan yatırım çeken bir 
ülke haline geldik. Bu çarpıcı örnekleri ne-
den veriyorum? Türkiye, son 6 yılda dış po-
litikasında önemli açılımlar gerçekleştirdi. 
Mevcut sorunlara odaklanmış dış politika 
anlayışından, atılımcı, aktif, ezber bozucu, 
sorunların üzerine giden bir dış politika 
anlayışına geçti. Çevresinde düşmanlar 
olduğunu vehmeden değil, dostlar üreten, 
on yıllar boyunca çözülemeyen sorunlara 
çözüm arayan bir ülke haline geldik. Bu 
atılımların neticesini de en bariz biçimde 
ekonomide, işte biraz önce aktardığım ra-
kamlarda gördük. Kafkasya, Balkanlar ve 
Ortadoğu’da mevcut meselelerin çözüm 
metodunun bu tür bir yaklaşımdan geçti-
ğine inanıyorum. Artık iki ülke arasındaki 
gerilim, çatışma, savaş; hatta tek bir ülke 
içindeki istikrarsızlık tüm bölgeyi, tüm 
dünyayı ve tabii ki ekonomilerimizi etkile-
yebiliyor.

Bugün Irak’ın içinde bulunduğu istikrar-
sızlık durumu, Türkiye’nin karşı karşıya 
kaldığı terör meselesinin en önemli ne-
denlerinden biridir. Türkiye’yi tehdit eden 
terör ise uluslararası bir boyut kazanmış 
ve bölge ülkeleriyle birlikte özellikle 
Avrupa’yı da tehdit eder hale gelmiştir. 
Küreselleşmenin bu boyutunu görmeden, 
eski kavramlarla yeni durumu açıklama-
nın bu noktada mümkün olmadığını düşü-
nüyorum.

Şu hususun da altını özellikle çizmek is-
terim ki, Türkiye olarak Kafkasya ve Orta 
Asya’yla ilişkilerimize büyük önem veriyor 
ve bu bölgelerdeki gelişmeleri çok yakın-
dan takip ediyoruz. Zira Kafkasya ve Orta 
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Asya’da meydana gelen gelişmeler doğal 
olarak Türkiye’yi de etkiliyor. Geçtiğimiz 
yaz Gürcistan’da yaşanan çatışmalar, 
“donmuş ihtilaflar” olarak adlandırılan bu 
sorunların her an bir sıcak çatışmaya dön-
me kapasitesine sahip olduklarını bir kez 
daha açıkça göstermiştir. Bu tür sorunlara 
kronik hal almadan, elbirliğiyle ve hızla 
çözüm bulunmasının hayati derecede 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bu bağlamda da en etkili aracımızın 
kapsamlı diyalog olduğuna inanıyorum. 
Nitekim Türkiye, bu krizin başından iti-
baren sorunun daha da alevlenmemesi 
ve çatışmaların sona ermesi amacıyla 
etkin bir diplomatik faaliyet başlatmış ve 
ilgili taraflara diyalog ve itidal çağrısında 
bulunmuştur. Bölge ülkelerinin araların-
daki sorunları tartışabilecekleri, silaha 
başvurmanın önlenebileceği bir zemin 
görevi üstlenecek Kafkasya İstikrar ve İş-
birliği Platformu’nun kurulması önerisini 
de yine biz gündeme getirdik. Bu girişimin 
yakın gelecekte daha somut sonuçlar vere-
ceğini ümit ediyorum.

Gazze’de yılın ilk haftalarında yürütülen 
operasyon karşısındaki tavrımız da aynı 
ideallerden, aynı hassasiyetlerden kaynak-
lanıyor. Biz çocukların hangi dine, ırka, 
mezhebe, ülkeye ve milliyete mensup oldu-
ğuna bakmadan bizatihi çocuk olarak ma-
sumiyet taşıdığına, her insanın yaşam hak-
kına sahip olduğuna inanıyoruz. Kimin ne 
için çatıştığını dahi anlamayan çocukların 
öldürülmesini seyretmek, buna sessiz kal-
mak elbette mümkün olamazdı. İsrail’in 
operasyona son vermesi, ateşkes sağlan-

ması ve Gazze’ye yardım ulaştırılması için 
ülke olarak yoğun çaba gösterdik. Şimdi 
de, ateşkes sonrası yaraların sarılması için 
yardım girişimlerimiz sürüyor.

Şuraya da özellikle dikkatinizi çekmek is-
tiyorum: Bakınız, Türkiye, gerek tarihiyle, 
gerek toplumsal yapısıyla, gerek jeostra-
tejik konumuyla, hem Balkanlar’la, hem 
Kafkasya ile, hem Ortadoğu ve hem de Af-
rika ile aynı anda iletişim sağlama tecrübe-
sine sahiptir. Biz, bu potansiyelimizi, bölge 
barışı ve dünya barışı için azami ölçüde 
kullanmak istiyoruz. Esasen, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği içinde yer alması, sadece ve 
sadece bu boyutuyla bile hayati derecede 
önem arzediyor.

Yine, Medeniyetler İttifakı girişiminde 
yer almamız da bu hedefe yönelik bir 
gayrettir. Biz, ülke olarak barışa her türlü 
katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Bugün 
tüm dünyanın gündemindeki soruların ve 
sorunların bu yolla çözülebileceğine ina-
nıyoruz. Dış politika eksenimizi zaten bu 
anlayış üzerine inşa ediyoruz. Birlik içinde 
çalıştığımızda, rekabet ve karşıtlık içinde 
olmamıza nazaran daha olumlu sonuçlar 
elde edeceğimiz açıktır. Teşekkür ederim.
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Ekonomik ve Sosyal Konsey’in değerli üye-
leri, değerli arkadaşlar…

Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısında 
bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan duy-
duğum memnuniyeti belirtiyor, hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Küresel finans krizinin tüm dünyayı etkisi 
altına aldığı böyle bir dönemde Ekono-

mik ve Sosyal Konsey toplantımız ayrı 
bir önem arzediyor. Biliyorsunuz, krizin 
başladığı andan itibaren, gerek bizzat 
şahsım, gerek bakan arkadaşlarım ilgili ke-
simlerle sürekli iletişim içinde olduk. Reel 
kesimin ve çalışan kesimin temsilcileriyle 
yaptığımız toplantılarda, kriz sürecini, 
alınması gereken önlemleri, yapılması 
gerekenleri hep birlikte ele aldık. Esasen, 
iktidara geldiğimiz günden bu yana sosyal 

Ekonomik Sosyal Konsey Açış 
Konuşması

Ankara | 5 Şubat 2009 
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tarafların görüş ve önerilerini her zaman 
dikkate aldık, çalışmalarımıza bu görüş 
ve önerileri azami derecede yansıtmanın 
gayreti içinde olduk. Özellikle çalışma 
hayatını ilgilendiren konularda sorunları 
sık sık sosyal taraflarla birlikte masaya ya-
tırıyor ve birlikte çözüm arıyoruz. Bugün 
de Ekonomik ve Sosyal Konsey’de, sosyal 
taraflarla birlikte, küresel finansal krizin 
istihdam üzerinde ortaya çıkardığı etkileri 
ve alınacak tedbirleri değerlendireceğiz. 

Değerli Konsey Üyeleri, değerli katılımcı-
lar…

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; için-
den geçmekte olduğumuz bu kriz ülkemiz 
kaynaklı bir kriz değildir. ABD merkezli 
bu kriz, az ya da çok tüm dünya ülkelerini 
etkilemiştir. ABD başta olmak üzere, Ja-
ponya, Almanya, İtalya Çin, Hindistan gibi 
birçok ülke krizi çok yakından ve derinden 
hissetmiş, ekonomileri durgunluğa girmiş, 
büyümeleri negatif gerçekleşmiştir. 

Krizin ilk sinyallerini verdiği andan itiba-
ren, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakın-
dan takip ettik ve tedbirlerimizi de yeri 
ve zamanı geldikçe uygulamaya koyduk, 
koyuyoruz. Aldığımız 30’a yakın tedbiri 
daha önceden çeşitli vesilelerle kamuoyu-
nun bilgisine sunmuştum. Bu tedbirlerle, 
2008’in son altı ayında piyasaya bütçe 
kaynaklarından yaklaşık 10 milyar TL liki-
dite enjekte edilmiş, bu da krizin etkilerini 
önemli ölçüde hafifletmiştir. Krizin önem-
li etkilerinden biri de işsizlik olarak ortaya 
çıkmaktadır. Başta gelişmiş ülkeler olmak 

üzere birçok ülkede milyonlarca kişi bu 
süreçte işini kaybetmiştir. 

Şunu özellikle belirtmek istiyorum: İşsiz-
lik sorunu, sadece bu dönemin, bu kriz sü-
recinin sorunu değildir. İşsizlik, gelişmiş 
ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de kronik sorunların başın-
da gelmiştir. 2001 krizi sonrasında, yılso-
nunda yüzde 8.4 olarak gerçekleşen işsiz-
lik, yine bu krizin etkisiyle 2002 sonunda 
da yüzde 10.3 olarak gerçekleşmiştir. 2007 
sonunda ise işsizlik oranı yüzde 9.9’a kadar 
düşürülmüş, en son açıklanan 2008 Ekim 
verilerinde ise yüzde 10.9 olmuştur. TÜİK 
verileri incelendiğinde 2002 sonundan 
2008 Ekim ayına kadar İstihdam Artışı 1 
milyon 846 bin kişi olmuştur. Tarımdan 
çıkan 1 milyon 149 bin ücretsiz aile işçisi 
de dikkate alındığında; 6 yılda toplam 2 
milyon 995 bin kişi iş sahibi olmuştur. 

Şurası da çok önemli: 1990’dan 2002’ye 
kadar 12 yıllık sürede zorunlu sigortalı 
sayısında 1 milyon 776 bin artış gerçekleş-
mişken, 2002’den bugüne 6 yıllık sürede 
3 milyon 800 bin artış sağlanmıştır. Yani, 
işsizlik oranı ciddi oranda düşmese bile, 
yeni iş imkanları oluşturularak, artması 
önlenmiştir. Aynı süreçte mali disiplinden 
taviz verilmeyerek enflasyonun tek haneli 
rakamlara indirildiği de unutulmamalıdır. 
Nitekim enflasyon düşerken işsizliğin art-
ması ekonomik bir gerçekken, ülkemizde 
6 yıllık süreçte bu yaşanmamış, tersine az 
da olsa işsizlik azalmıştır. 

İşsizliğin artışını önlemek için Hükümet 
olarak çok boyutlu tedbirler uyguladık. 
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Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl “İstihdam 
Paketi”ni çıkardık ve işverenlerimizin 
üzerindeki idari ve mali birçok yükü kal-
dırdık. Yine bu paketle kadınlar, gençler 
ve özürlüler başta olmak üzere istihdamı 
teşvik ettik. Kriz sürecinde işsizliğin art-
masını önlemek için de tedbirlerimizi 
kademe kademe uyguluyoruz. En son, 
Bakanlar Kurulu’nda aldığımız bir kararla 
Kısa Çalışma Ödeneği üzerinde bir takım 
yeni düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Kısa 
Çalışma Ödeneği şartlarını iyileştirerek, 
istihdamı korumayı amaçlıyoruz. Bu arada 
yine, çalışma hayatı ile ilgili bildirgeleri, si-
gorta ve muhtasar vergi beyannamelerini 
tekleştiriyoruz. Bürokrasiyi azaltarak işve-
rene kolaylık sağlayan Tek Bildirge uygula-
masını hayata geçiriyoruz. Kısa Çalışma ve 
Tek Bildirge ile ilgili düzenlemeleri içeren 
tasarıyı TBMM’ye gönderdik. 

Değerli katılımcılar… 

Bugün de, çok değerli ESK temsilcileriyle 
mevcut durumu ele alacak, tedbirlerimizi 
gözden geçirecek ve eğer varsa alınması 
gereken tedbirleri değerlendireceğiz. Şunu 
bir kez daha ifade etmek isterim ki, krizin, 
başta çalışanlar olmak üzere, dar gelirli 
kesim ve yoksul kesim üzerinde etkilerini 
en aza indirmek noktasında samimi bir 
gayret içindeyiz. Bu krizin faturasını, ça-
lışanların ödememesi için tedbirlerimizi 
kararlılıkla alıyoruz. Şu ana kadar Türkiye 
bu noktada son derece başarılı bir perfor-
mans izlemiştir. Aldığımız ve alacağımız 
tedbirlerle, krizi Türkiye’nin mümkün ol-
duğunca uzağında tutmaya devam edece-
ğiz. Türkiye ekonomisi bu güce, bu dirence 

sahiptir. Hiç kuşkusuz bu süreçte sosyal 
diyalog en önemli araçtır ve sosyal diyalog 
mekanizmasını her anlamda işletmeye de 
devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözleri-
me son verirken, Ekonomik Sosyal Konsey 
toplantımıza başarılar diliyor, yapılacak 
değerlendirmeler ve alınacak kararların 
ülkemiz çalışma hayatına önemli katkılar 
sağlayacağı düşüncesi ile hepinizi saygıyla 
selamlıyorum…
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Sayın Cumhurbaşkanı, sizi ülkemizde ağır-
lamaktan memnuniyet duyuyoruz, hoş 
geldiniz. 

Gazze olayları ertesinde Ortadoğu bölge-
sine yaptığım ziyaretler çerçevesinde 1 
Ocak’ta Mısır’da sizinle görüşme imkanım 
olmuştu. Mısır’la ortak tarihi geçmişe 

sahibiz, bölgemizdeki gelişmelere ilişkin 
bakış açılarımız paraleldir. Türkiye ve 
Mısır Doğu Akdeniz’in önde gelen iki 
ülkesidir. Sahip olduğumuz nitelikler ve 
imkanlarla bölgede barış ve istikrarın te-
sisine katkıda bulunabilecek konumdayız. 
Ortadoğu’da içinden geçmekte olduğumuz 
kritik dönemde, başta Filistin, Irak ve Lüb-

Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek İle Görüşme

İstanbul | 11 Şubat 2009 
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nan olmak üzere, bölgemizdeki sorunların 
çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla 
yakın işbirliği, danışma ve eşgüdüm içinde 
olmamız çok önemli. 

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de 
bu anlamda büyük önem veriyoruz. 2008 
yılı ikili ticaret hacmimiz, küresel ekono-
mik krizin olumsuz etkilerine rağmen, 
2.4 milyar ABD Doları düzeyinde gerçek-
leşti. Bu rakamı önümüzdeki yıllarda 5 
milyar ABD dolarına taşımayı hedef li-
yoruz. Türkiye’nin Mısır’daki doğrudan 
yatırımlarının toplam değeri 1 milyar ABD 
Doları’nın üzerindedir. Birçok sektöre da-
ğılan bu yatırımlar Mısır’ın ekonomi ala-
nında büyüme hedefine de hizmet ediyor. 
Türkiye ve Mısır arasında denizcilik ve ha-
vacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
de ekonomi alanındaki ilişkilerimizi daha 
ileriye taşıyacaktır. 

Ortadoğu Barış Süreci’nde Annapolis 
Konferansı’nda doğan umutlar ne yazık 
ki boşa çıkmıştır. İsrail, Yol Haritası yü-
kümlüklerine aykırı olarak Batı Şeria’da 
ve Doğu Kudüs’te yerleşim birimleri in-
şasını sürdürmüştür. Filistinlilerin Batı 
Şeria’daki hareketine kısıtlama getiren 
engeller varlığını korumuştur. Gazze 
Şeridi’ne uygulanan abluka kaldırılmamış, 
buradaki halk insani krizin eşiğine gele-
cek biçimde yokluğa mahkûm edilmiştir. 
Mısır’ın gayretleri neticesinde İsrail ile 
Hamas arasında tesis edilen ateşkesin Ara-
lık ayında sona ermesini takiben olaylar 
maalesef çok vahim bir boyut kazandı. 
İsrail’in Gazze’ye karşı düzenlediği askeri 
harekat sonucunda yüzyılımızın en büyük 

insanlık trajedilerinden biri yaşanmıştır. 
İsrail’in sayısız masum sivil insanın ölümü 
ve yaralanması ile bölgenin yıkımına yol 
açan orantısız ve aşırı güç kullanımına 
en güçlü biçimde karşı çıktık. İsrail’in bu 
tepkisine gerekçe gösterilen füze ve roket 
saldırılarının da biran önce durması ge-
rektiğini ısrarla vurguladık. Saldırıların 
sona erdirilmesi amacıyla ateşkes ilanı 
sürecinde yürüttüğümüz diplomasi sıra-
sında Mısır’la diyalog halinde olduk. 

Ayrıca çabalarınıza sağladığımız özlü 
katkılar esas itibariyle Mısır’ın merkezi ro-
lünü de destekleyici nitelikte oldu. Şimdi 
ateşkesin kalıcı olması ve 1860 sayılı BM 
Güvenlik Konseyi Kararı’nın tüm unsurla-
rıyla uygulanması için çaba harcanmalıdır. 
Gazze Şeridi’ne yönelik abluka kaldırılma-
lı ve tüm geçişler açılmalı, burada yaşayan 
halkın insani ve ekonomik şartlarının 
normale dönmesine, Gazze’nin yeniden 
imarına yardımcı olunmalıdır. Türkiye bu 
konuda üzerine düşeni yapacaktır. 

2 Mart’ta Kahire’de düzenlenecek Gazze’nin 
Yeniden İmarı İçin Filistin Ekonomisine 
Destek Uluslararası Konferansı’na Dışişleri 
Bakanımız başkanlığında bir heyetle katıla-
cağız. Bölgede oluşturulabilecek çok taraflı 
bir gözlemci misyonuna da katılmaya hazır 
olduğumuzu açıkladık. Filistin davasına 
zarar veren ve sadece İsrail’in işine yarayan 
Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün 
giderilmesi ve ulusal uzlaşının meşruiyet 
temelinde sağlanması barış sürecinde iler-
leme sağlanabilmesi açısından öncelikli ve 
elzemdir. Başkan Abbas’ın Filistin Devleti 
Başkanı olarak bu yönde gösterdiği çabaları 



Recep Tayyip ERDOĞAN

126

destekliyoruz. Filistin’in siyasi açıdan güçlü 
bir liderliğe kavuşması ancak HAMAS’ın 
siyasi sisteme dahil edilmesiyle sağlanabi-
lecektir. 

Filistinliler arasındaki uzlaşmanın sağ-
lanması için de bir yol haritası belirlemek 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede; 
teknokratlardan oluşacak bir ulusal uz-
laşı veya geçici hükümet oluşturulması, 
Başkanlık ve Filistin Yasama Konseyi 
seçimlerinin nasıl ve ne zaman gerçekleş-
tirilebileceği üzerinde tarafların mutaba-
kata varmaları, böylece Batı Şeria ile Gazze 
Şeridi’nin tek bir yönetim altında birleşti-
rilmesi gerekiyor. 

Filistinliler ortak paydalarda buluşturu-
labilirse, HAMAS da ulusal yönetimde 
görev ve sorumluluklar üstlenebilir, böy-
lece siyasi evrim sürecine daha kolay sevk 
edilebilir. Mısır’ın bu yöndeki çabalarını 
destekliyoruz. Mısır’la bu konuda ve di-
ğer bütün ortak ilgi alanlarında yakın ve 
içerikli çalışma içinde olmaya hazırız. Bu 
çerçevede, Gazze’deki olaylar sonucunda 
yaralanan bazı Filistinlileri tedavi amacıy-
la ülkemize getirdik. Bu süreçte Mısır’ın 
desteği ve Refah sınır kapısından geçişler-
de sağladığı kolaylıklar da önemliydi, bu 
alandaki işbirliğimizin güçlenerek devam 
etmesini diliyoruz. Bölgedeki durumu ve 
Filistin davasını son derece olumsuz yön-
de etkileyen Araplar arasındaki ayrışma ve 
görüş ayrılıkları da giderilmelidir. 

Gazze’deki gelişmeler iki devletli çözüm 
hedefine yönelik barış sürecine de darbe 
vurmuştur. Bu sürecin yeniden başlaması 

için gerekli koşullar bir an önce oluşturul-
malı, barış süreci tüm kanallarında can-
landırılmalıdır. Barış karşıtı radikal unsur-
ların bu durumu amaçları doğrultusunda 
istismar etmelerine imkan tanınmamalı-
dır. İsrail’deki seçim sonuçları da gelişme-
leri etkileyecektir. Yeni kurulacak İsrail 
hükümetinin sorumlu ve barışa hizmet 
eden bir politika izlemesini ümit ediyoruz. 
Türkiye bölgede barış ve istikrarın tesisi 
için çalışmaya ve bu yöndeki bölgesel ve 
uluslararası çabalara katkı sağlamaya ka-
rarlılıkla devam edecektir. 
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İspanya’nın değerli başbakanı, sevgili 
dostum Zapatero, değerli misafirler… 
Türkiye’ye ve güzel İstanbul’umuza hoş 
geldiniz. Dost ülke İspanya’nın Başbakanı, 
Sayın Zapatero’yu ve İspanya Hükümeti-
nin değerli bakanlarını “Birinci Türkiye-
İspanya Zirvesi” vesilesiyle ülkemizde 
ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. 

Karşılıklı temas ve ziyaretlerimiz arttıkça, 
ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliği 
de pekişiyor. Türkiye ve İspanya, geleceğe 
yönelik müşterek vizyona sahip iki ülke-
dir. Geçtiğimiz yıl, ülkelerimiz arasındaki 
diplomatik ilişkilerin 225. yıldönümünü 
kutladık. Osmanlı İmparatorluğu ile İspan-
ya Krallığı arasındaki ilişkilerin geçmişi-
nin daha da eskilere dayandığını biliyoruz. 
Akdeniz’in ortak tarihinde her zaman 
belirleyici olan bu iki büyük devlet birbi-
rine her zaman ilgi duymuş, zaman zaman 
rakip olmuş, ancak ilişkilerini karşılıklı 
saygı temelinde geliştirmiştir. Bugün de İs-
panya, Türkiye’nin en yakın ortaklarından 
ve müttefiklerinden biridir. 

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen 
yıl çok boyutlu bir nitelik kazanıyor. Biz, 
Türkiye olarak İspanya ile siyasi alanda 

daha yakın istişareler içinde bulunmayı, 
ekonomik alanda da iki ülkenin sahip ol-
duğu potansiyeli daha iyi değerlendirmeyi 
arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ticaret hac-
mimiz 8.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Ancak biz bu rakamın daha ileri seviyelere 
ulaşabileceğine inanıyoruz. Bu Zirve ve-
silesiyle de sanayi, ticaret, turizm, enerji 
ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğimizi ve 
karşılıklı yatırım hacmini düzenli olarak 
artırmanın yollarını değerlendireceğiz. 
İnanıyorum ki, bu zirvenin ardından bu 
anlamda önemli mesafeler kat edeceğiz. 

Bu arada, ekonomik ve siyasi alanlardaki 
işbirliğimizin yanı sıra kültürel alanda da 
ilişkilerimizin hızla arttığını memnuniyet-
le gözlemliyoruz. Esasen, başta edebiyat, ti-
yatro, resim, müzik ve sinema olmak üzere 
sanatçılarımız, bütün dallarda her dönem 
İspanyol sanatına çok büyük ilgi duymuş, 
onu yakından izlemiş ondan ve etkilen-
mişlerdir. Genç kuşaklarımızın da dünya-
da en çok konuşulan dillerin başında gelen 
İspanyolca’ya büyük ilgi gösterdiklerini 
bu vesile ile ifade etmek isterim. Gençle-
rimizin ve sanatçılarımızın İspanyolca’ya 
ve İspanyol sanatına göstermiş olduğu bu 
ilgi, inanıyorum ki, halklarımız arasındaki 

1. Türkiye-İspanya Zirvesi

İstanbul | 5 Nisan 2009 
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yakın bağları daha da güçlendirecektir. Bu 
anlamda İspanya’da yaşayan Türk vatan-
daşlarımız ve Türkiye’de yaşayan İspan-
yol vatandaşlarımız da bağlarımızı daha 
sağlam kılıyorlar. Tüm bu alanlarda hızla 
artan işbirliğimizin bir diğer yansımasını 
dün Sabancı Üniversitesi’nde yaşadık. Zir-
ve kapsamında Türkiye-İspanya Forumu 
birinci toplantısını gerçekleştirdik. Saban-
cı Üniversitesi ile merkezi Barselona’da 
bulunan Avrupa Akdeniz Üniversitesi 
işbirliğinde gerçekleştirilen forumun ülke-
lerimiz arasında sivil toplum diyalogunun 
geliştirilmesi amacıyla her yıl yapılmasını 
öngörüyoruz. Bu arada Barcelona Başkon-
solosluğumuzu da geçtiğimiz yılsonunda 
açtık. Bu başkonsolosluğumuz aracılığıyla 
ilişkilerimizdeki ivmeyi de kurumsal an-
lamda yakalamayı hedefliyoruz. 

Sayın başbakan, değerli misafirler…

Yarın başlayacak olan Medeniyetler İttifa-
kı 2. Forumu’na dünya genelinden yüksek 
bir katılım var. Biz bu yüksek katılımı, 
Türkiye ile İspanya’nın ortak anlayışının 
ve işbirliğinin olumlu sonuçlarının en 
somut örneği olarak görüyoruz. Mede-
niyetler İttifakı Projesine her geçen gün 
artan ilgi ve destek, uluslararası ilişkilerde 
çatışmayı değil, diyalogu hâkim kılmayı 
hedefleyen herkes için cesaret vericidir. 
Türkiye bu anlayışla, yakın coğrafyasın-
daki tüm çatışmaların barışçı bir şekilde 
çözümlenmesi için her türlü çabayı göster-
miştir ve göstermeye de devam edecektir. 
Bu vesile ile Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğine özellikle vurgu yapmak isterim. 
Zira Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, 

inanıyorum ki, küresel barışa giden yolda 
önemli bir mihenk taşı olacaktır. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik, Türk dış politika-
sının en temel önceliklerinden biridir. 
İspanya da, AB üyeliğinin Türkiye için 
öncelikli bir dış politika hedefi olduğunu 
ve bu hedefe yönelik gerekli reformların 
gerçekleştirilmesi hususunda Hükümeti-
mizin kararlı tutumunu iyi bilen ülkeler-
den biridir. Bu nedenle İspanya’nın 2010 
yılında üstleneceği AB Dönem Başkanlığı 
sırasında, Türkiye’nin AB üyelik sürecine 
yeni bir ivme kazandırılmasını bekliyoruz. 
Bu vesileyle İspanya’nın Türkiye AB ilişki-
lerinin her dönemecinde verdiği desteğe 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye 
temaslarınız süresince iki ülke arasındaki 
ilişkiler açısından önemli gelişmeler yaşa-
nacağına inanıyorum. Medeniyetler İttifa-
kı Projesinin 2. Forumu süresince de dün-
ya barışı adına ciddi mesafeler alınacağını 
düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Değerli dernek temsilcileri, sevgili vatan-
daşlarım; sizleri ve sizlerin aracılığıyla, 
Almanya’da yaşayan tüm kardeşlerimi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 
Özel bir ziyaret vesilesiyle bulunduğum 
Almanya’da sizlerle bir araya gelmekten, 
sizlerle hasbihal etmekten çok büyük 
memnuniyet duyduğumu da ifade etmek 
istiyorum. Sizlerin buralarda mutlu ve 
müreffeh bir yaşam sürmeniz, Türkiye’de 

bizleri mutlu ediyor. Aynı şekilde, inanı-
yorum ki, Türkiye’nin iç ve dış politikada 
güçlü ve istikrarlı bir yapıya kavuşması 
ve ekonomik anlamda güçlenmesi, sizleri 
mutlu ediyor. 

Şu noktayı burada bir kez daha açıkça ifa-
de etmek istiyorum: Almanya başta olmak 
üzere, dünya geneline yayılmış olan vatan-
daşlarımız ve soydaşlarımız ile anavatan 

Sivil Toplum Örgütleri ile 
Toplantı

Almanya | 19 Nisan 2009 
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arasında güçlü bir köprü kurmak zorunda-
yız. Elbette, bir gönül köprüsü mevcut. El-
bette, yüreklerinizin yarısının Türkiye’de 
olduğunu, gözünüzün, kulağınız her an 
Türkiye’ye dönük olduğunu biliyorum. 
Ancak, siyasi noktada, ekonomik, kültürel 
noktada, eğitim noktasında da bu köprüyü 
sağlamlaştırmak, geliştirmek, genişletmek 
bugünün dünyasında artık kaçınılmaz bir 
hal aldı. Sizler, hem şahsen, hem de sivil 
toplum örgütlerimiz aracılığıyla Türkiye’yi 
temsil ediyorsunuz. Almanya’da faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütleri olarak, 
temsil ettiğiniz kitlelerin haklarını en iyi 
şekilde savunduğunuzu biliyoruz. 

Bunun yanında, sizlerin ülkemizin ve 
milletimizin çıkarları ve hedefleri doğrul-
tusunda daha fazla sorumluluk yüklen-
mesini gönülden arzu ediyoruz. Geçmişte, 
birtakım hatalar yapılmış olabilir. Geçmiş-
te, birtakım yanlış politikalar izlenmiş ola-
bilir. Geçmişte, ihmalden, duyarsızlıktan, 
istismardan kaynaklanan bazı meseleler 
ortaya çıkmış olabilir. Ancak bugün, çok 
farklı bir vizyonla, kararlı adımlarla, bütün 
soydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı eşit de-
recede kucaklayan bir anlayışla yoluna de-
vam eden bir hükümet işbaşında. Nitekim, 
Türkiye’nin son yaklaşık 6.5 yılda yaşadığı 
değişimi sizlerin burada çok sıcak şekilde 
hissettiğinizi tahmin edebiliyorum. 

Bakınız, Türkiye, yıllar boyunca uluslara-
rası platformlarda bir krizler ülkesi olarak 
anıldı. Türkiye, sık sık ekonomik krizler 
yaşayan, demokrasinin gelişemediği, de-
mokratik açılımların yapılamadığı, ken-
dini yenileyemeyen, kronik meselelerini 

çözemeyen bir ülke olarak tanınıyordu. 
Ancak, son 6.5 yılda yaptığımız köklü ve 
tarihi nitelikteki reformlarla, Türkiye’nin 
uluslararası imajını çok hızlı bir şekilde 
değiştirdik. Türkiye’nin ekonomik büyük-
lüğü, yani Gayri Safi Yurtiçi Hasılası bu-
gün 742 milyar dolara ulaştı. Kişi başına 
milli gelir, 2002 yılında 3 bin 311 dolar 
iken, tarihimizde ilk kez 10 bin dolar se-
viyesini aştık ve 10 bin 436 dolara ulaştık. 
Çok uzun bir aradan sonra enflasyon ve 
Merkez Bankası faizleri, tek haneli oranla-
rı gördü. Enflasyon, son Mart ayında yüzde 
7.9 oranında gerçekleşti ve geçtiğimiz Per-
şembe günü de faizler yüzde 9.75 seviyesi-
ne çekildi. 

Bütün bunların yanında, yıllar boyunca 
yapılmayan, yapılamayan, yapılmasına ce-
saret dahi edilemeyen çok önemli yapısal 
reformları gerçekleştirdik. Bankacılık sek-
töründe, mali sektörde, finans sektöründe 
tarihe iz bırakacak adımlar attık. Yatırım 
ortamını iyileştirdik; yerli ve uluslararası 
yatırımlar noktasında tarihi rekorlar elde 
ettik. Bugün tüm dünyayı kasıp kavuran 
küresel finans krizi karşısında Türkiye 
çok sağlıklı ve kararlı bir duruş sergiliyor. 
Kuşkusuz, Türkiye bu krizden etkileniyor. 
Ancak bu etkilenme, diğer ülkelerle kı-
yaslandığında daha cüzi derecede oluyor. 
Aldığımız tedbirler sayesinde, krizin özel-
likle dar gelirli ve ücretli kesim üzerindeki 
etkilerini sınırlı tutmaya çalışıyoruz ve 
şu ana kadar da bunda başarılı olduk. 
İnanıyorum ki, krizin etkileri azaldıkça, 
Türkiye bir kez daha dikkatleri üzerine 
toplayan bir çıkış yapacak ve hızlı büyüme 
sürecine kararlı adımlarla devam edecek-
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tir. Bundan hiç şüphe duymuyoruz. Bütün 
bu başarıları, Hükümetimizi övmek adına 
değil; ülkemizi ve ülkemizin potansiyelini 
övmek adına dikkatlerinize sunuyorum. 

Türkiye, nihayet potansiyelini açığa çıka-
ran, gücünü ortaya koyabilen, her türlü 
zenginliğini hem kendisi, hem de bölgesi 
için bir istikrar unsuru haline getirebilen 
bir ülke olma yolunda ilerliyor. Bakınız, 
sadece son birkaç hafta içinde yaşadığımız 
bazı gelişmeleri hatırlatmak istiyorum: 1 
Nisan’da, ülkemizin öncülüğünde başlatı-
lan ve Afganistan ile Pakistan’ın içerisin-
de yer aldığı, Üçlü Zirve toplantılarının 
üçüncüsünü gerçekleştirdik. Nisan ayının 
ilk günlerinde Londra’da yapılan G-20 
zirvesine katıldık ve küresel finans krizine 
karşı alınacak önlemleri dünya liderleriyle 
birlikte bir kez daha gözden geçirdik, yeni 
tedbirler için kararlar aldık. 

Yine aynı tarihlerde, BM çatısı altında 
İspanya Başbakanı Sayın Zapatero ile bir-
likte başlattığım Medeniyetler İttifakı’nın 
İkinci Forumu’nu İstanbul’da yaptık. 
Birçok ülkeden liderleri bu forumda ağır-
ladık. İstanbul’dan tüm dünyaya anlamlı 
ve etkili barış mesajları verdik. Medeni-
yetler İttifakı Forumu esnasında, Türkiye 
ile İspanya arasında zirve toplantılarının 
ilkini gerçekleştirdik. Ardından, ABD Baş-
kanı Sayın Obama’yı Türkiye’de ağırladık. 
NATO zirvesinde Türkiye olarak ağırlığı-
mızı ortaya koyduk. Yine, komşu ülkelerle 
yıllardır, hatta yüzyıllardır süren mesele-
lerin çözümü için temaslara, görüşmelere, 
müzakerelere hızla devam ediyoruz. Bun-
lar, Türkiye’nin rutin dış politika görüşme-

leri değil. Bunlar, bu temaslar, bu ziyaret-
ler, bu girişimler; bölgesinde ve dünyada 
gücünü artıran, etkinliğini artıran, saygın-
lığını artıran bir ülkenin, Türkiye’nin yeni 
durumuna işaret eden gelişmeler. 

Türkiye istikrar içinde oldukça, güven 
zemininde ilerlemeye devam ettikçe; her 
anlamda, bugün bulunduğumuz seviye-
lerden çok daha yüksek seviyeleri yakala-
yacaktır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, 
bu yolculukta sizlerin de sorumluluk 
yüklenmesi Türkiye’nin büyüme ve ilerle-
me sürecini hızlandıracak ve sağlıklı bir 
yapıya kavuşturacaktır. Sizleri, ülkemizin 
Almanya’daki ve Avrupa’daki esas temsil-
cileri olarak görüyoruz. Bu nedenle, sizin 
burada elde ettiğiniz başarıların ülkemizin 
AB ile ilişkilerine ve tam üyelik hedefine 
doğrudan katkıda bulunacağından kuşku 
duymuyoruz. 

Bakınız, şu anda Almanya’da 70 bin 300 
Türk işveren bulunuyor. İşverenlerimizin 
toplam yatırımı 7.5 milyar avroya, ciroları 
ise 32.7 milyar avroya ulaşmış durumda. 
Tam 330 bin kişi, bu işyerlerinde istihdam 
ediliyor. Bu rakamlar, bizi ziyadesiyle 
gururlandıran rakamlar. Bu rakamlar, 
milletçe hepimizi sevindiren rakamlar. Bu 
başarıların, Türkiye ve Almanya arasında-
ki her türlü ilişki ve işbirliğini daha ileri 
seviyelere taşıma amacıyla kullanılması 
bizim en büyük arzumuz. Kuşkusuz ki, 
buradaki her vatandaşımız bu konuda üze-
rine düşeni yapacaktır. Ancak asıl yük, bu-
rada faaliyet gösteren sivil toplum örgütle-
rimizin üzerinde olacaktır. Almanya’daki 
sivil toplum örgütleri, her alanda öncü rol 
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oynamak zorundadır. Dünyada, anavatan-
ları dışında başarılı lobi faaliyeti gösteren 
milletlere baktığımızda, örgütlü bir yapıya 
sahip olduklarını görüyoruz. Bugün çeşitli 
milletlerin ABD siyasetinde, Avrupa siya-
setinde, birliktelik ve örgütlülük sayesinde 
etkin olduklarını müşahede ediyoruz. 
Aynı şekilde sizler de, güç birliği yaparak 
ortak hedefler doğrultusunda buradaki 
vatandaşlarımızı harekete geçirebilirsiniz. 
Vatandaşlarımızın sivil toplum örgütleri 
etrafında daha çok kenetlenmesi, bu de-
mokratik toplumda sesinizi duyurabilme-
nizi sağlayacaktır. Ortak hedef ve çıkarlar 
doğrultusunda çatı kuruluşları biçiminde 
örgütlenmeniz ise, temsil niteliğinizi güç-
lendirecek, taleplerinizin Hükümetlere 
iletilmesine ve çözümler üretilmesine yar-
dımcı olacaktır. 

Şunu bir kez daha hatırlatmak isterim: Bu-
radaki vatandaşlarımız, Alman vatandaşlı-
ğına geçmekte tereddüt etmesinler. Vatan-
daşlık almanın, hakların garantisini teşkil 
edeceğini unutmayalım. Bunu, özellikle 
18-23 yaş arasında olan ve bir tercih yap-
mak durumunda kalan gençlerimiz açısın-
dan söylüyorum. Dil öğrenme noktasında 
da hiçbir tereddüt olmamalı. Elbette genç-
lerimiz, yavrularımız en iyi şekilde Türkçe 
öğrenecekler. Ancak bunun yanında, başta 
Almanca olmak üzere diğer dilleri de öğ-
renmeyi de asla ihmal etmeyecekler. Zira 
bu, buradaki çocuklarımızın yararına ola-
caktır. İyi bir eğitim almak ve iyi derecede 
Almanca öğrenmek, Almanya’nın siyasi, 
ekonomik, kültürel ve ticari yaşamına kat-
kı ve katılımda bulunmayı kolaylaştıracak-
tır. Sivil toplum örgütlerimizin, buradaki 

vatandaşlarımızın eğitimi, kültürel hakları 
konusunda da hassasiyet içerisinde olma-
larını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi 
şekilde yönlendirilmeleri sizlerin aracılı-
ğıyla olacaktır. 

Değerli kardeşlerim…

Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik ayırım-
cı uygulamaların ve bilhassa Almanya’da 
yaşayan sizlerin şahsınıza, mülklerinize 
ve derneklerinize yönelik saldırıların 
artmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Alman-
ya’daki Türklerin huzur ve güvenliği ikili 
ilişkilerimizin en önemli boyutudur. Yet-
kililerden, bu tür saldırıların faillerinin 
en kısa zamanda yakalanmalarını, hak 
ettikleri cezalara çarptırılmalarını ve ben-
zer olayların meydana gelmesini önlemek 
için gerekli önlemlerin alınmasını bekli-
yoruz. Ülke makamlarının bu konudaki 
duyarlılığımızı paylaştıklarını biliyoruz. 
Uğradığınız mağduriyetin giderilmesi için 
hukuki yollara başvurmanız önem taşıyor. 
Başkonsolosluklarımızın bünyesinde görev 
yapan hukuk danışmanlarımız, iç hukuk ve 
uluslararası hukuk mekanizmalarından ya-
rarlanmaya yönelik bireysel çabalarınızda 
size yardımcı olmaya hazırdır. Başta Dışiş-
leri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin 
tüm kurumları sizleri doğrudan ilgilendi-
ren pek çok konuda yenilikçi çalışmalar 
yapıyorlar. 

Daha iyi hizmet sunmaya yönelik bu ça-
lışmalar önümüzdeki dönemde artarak 
devam edecektir. Sizlerin, kendinizi bura-
da yalnız hissetmenize asla razı olamayız, 
buna asla tahammülümüz olamaz. Sorun-
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lar karşısında kendinizi çaresiz hissetme-
nize de gönlümüz rıza göstermez. Hükü-
met olarak, Türkiye’nin değişen ve gelişen 
vizyonuna paralel şekilde, vatandaşlarımı-
zın ve soydaşlarımızın meselelerini en hız-
lı şekilde çözmenin gayreti içindeyiz. Bu 
noktada, sizlerin de, sivil toplum örgütle-
rimizin çatısı altında, daha çok istişareyle, 
daha çok bir araya gelerek, barış ve huzur 
içinde bizlere katkı sağlayacağınıza gönül-
den inanıyorum. 

Şundan emin olunuz: Biz, Hükümet ola-
rak, ülkemiz içinde ve dışında, tüm soy-
daşlarımızın ve vatandaşlarımızın başı dik 
şekilde her türlü platformda varlık göster-
mesini hedefliyoruz. Bütün kardeşlerimi-
zin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı 
olmaktan gurur duymasını istiyor, bunun 
için gece gündüz çalışıyoruz. Bu yolda 
önemli mesafe katettik; inşallah çok daha 
iyi seviyeleri birlikte yakalayacağız. Ben, 
bir kez daha bu buluşmadan dolayı mem-
nuniyetimi ifade etmek istiyorum. Alman-
ya’daki kardeşlerime sağlık ve huzur dolu 
günler temenni ediyorum. Sizlere de sevgi 
ve saygılarımı sunuyor, sizin aracılığınızla 
tüm kardeşlerimize, üyelerimize, tüm aile-
lere selamlarımı iletiyorum.
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Sayın başbakan, değerli dostum Fredrik 
Reinfeldt, İsveç Heyeti’nin değerli üyele-
ri… Öncelikle sizi ve heyetinizi ülkemiz-
de görmekten duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum, hoş geldiniz. 

İsveç, Osmanlı Devleti’nin diplomatik 
ilişki kurduğu ilk Avrupa ülkeleri arasın-
dadır. Bunun yanı sıra, İsveç’in İstanbul 
Başkonsolosluğu, İsveç’in yurtdışında 
edindiği ilk devlet büyükelçilik mülkü 
olma özelliğini taşır. İsveç Kralı XII. 
Charles’ın, Bender kentinde Osmanlı 
Devleti’nin konuğu olduğu 1709-1713 
dönemi, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler 
bakımından özel bir yere sahiptir. Tür-
kiye Cumhuriyeti de İsveç’le ilişkilerine 
önem vermiş, ilişkilerimiz her geçen gün 
güçlenmiştir. Özellikle son dönemde, 
İsveç’in Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği 
güçlü destek, hükümetimiz ve Türk halkı 
tarafından takdirle karşılanmıştır. 

Bildiğimiz gibi İsveç’te yaşayan vatan-
daşlarımızın sayısı 50 bini aşmıştır. Biz 
İsveç’in sosyal ve ekonomik yaşamı için 
büyük bir zenginlik arz eden bu vatan-

daşlarımızı iki ülke arasında bir dostluk 
köprüsü olarak görüyoruz. Siyasi ilişki-
lerde kaydedilen ivme, başta ekonomi, 
ticaret, turizm ve kültür olmak üzere çe-
şitli alanlara olumlu şekilde yansımıştır. 
İkili ticaretimiz geçtiğimiz yıl 2.3 milyar 
avro seviyesine ulaşmıştır. Ancak, biz bu 
rakamın iki ülke arasındaki potansiyeli 
yansıtmadığını düşünüyoruz. Küresel 
mali krizin etkilerini hissettirmeye de-
vam ettiği bu dönemde, biz iki ülke olarak 
kararlılıkla ekonomik ilişkilerimizdeki 
gerçek potansiyeli hayata geçirebilmek 
için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Uluslararası dayanışma ve işbirliğiyle bu 
kriz dönemini de aşacağız. Dolayısıyla 
bu çalışmalarımıza hız vermemiz gerek-
tiğini ve İsveç ile Türkiye’nin birlikte 
ortak yatırım ve ticaret alanında önemli 
projelere imza atabileceğini düşünü-
yoruz. İsveç halkının Türkiye’ye, Türk 
kültürüne ve tarihi değerlerine yönelik 
artan ilgisinden de memnunuz. Nitekim 
her yıl 400 bin İsveçli ülkemizi ziyaret 
ediyor. Biz bu sayıyı da yeterli görmüyor, 
her yıl çok daha fazla İsveçli turisti ülke-
mizde ağırlamak istiyoruz. 

İsveç Başbakanı Onuruna 
Verilen Akşam Yemeği

Ankara | 21 Nisan 2009 
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Sayın başbakan, değerli konuklar…

Ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki 
mevcut olumlu ilişkileri daha da pekişti-
receğine inanıyor, bu düşünceyle, tekrar, 
“ülkemize hoş geldiniz” diyorum.
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Öncelikle, ASPEN Atlantik Grubu’nun 
siz saygıdeğer üyelerine hoş geldiniz di-
yorum. İki gün boyunca devam edecek 
yoğun çalışmalarınızın başarıyla tamam-
lanmasını diliyorum. 

Ben, ayrıntıya girmeksizin, Türk dış siya-
setinin bazı konuları hakkında son derece 
önemli olduğuna inandığım satırbaşları-
nı sizinle paylaşmak istiyorum. Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik, Türkiye için stratejik 
bir hedeftir. Son birkaç yılda, bu doğrul-
tuda birçok reformu hayata geçirdik. Biz, 
evrensel değerleri benimsemiş, demokra-
tik, laik, sosyal bir hukuk devletiyiz. Avru-
pa Birliği üyeliğimizin, bu değerlerimizi 
daha da kuvvetlendireceğine inanıyoruz. 
Burada, tam üyelik dışındaki seçeneklerin 
bizi ilgilendirmediğinin altını bir kez daha 
çizmek isterim. 

Türkiye, NATO üyesi olarak yarım asırdan 
fazla süredir kıtanın güvenliğinin korun-
masında rol üstlenmiştir. Soğuk Savaş’ın 
bitmesiyle NATO’nun öneminin azalacağı-
nı iddia edenler yanılmıştır. Tam tersine, 
giderek genişleyen NATO’nun dünya barı-

şına yapacağı daha çok önemli hizmetler 
vardır. Tüm NATO müttefiklerimizle ol-
duğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri’yle 
ilişkilerimizi geliştirmek ülkemizin özel 
önem verdiği bir konudur. Amerika Birle-
şik Devletleri, Türkiye’nin stratejik orta-
ğıdır. Dış politika önceliklerimiz önemli 
ölçüde örtüşüyor. Aynı yapıcı iradenin 
Amerikan tarafında da bulunması, bu 
güçlü dostluğu daha da sağlamlaştırıyor. 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın 
Obama’nın bir süre önce ülkemizi ziyareti, 
sağlam temeller üstüne oturtulmuş ilişki-
lerimizin daha da kuvvetlendirilmesine 
vesile oldu. Ziyarette, her iki ülkeyi yakın-
dan ilgilendiren birçok konuyu ele alma 
imkânı bulduk. 

Türkiye son yıllarda dış politikasına, nis-
peten yeni sayılabilecek iki boyut eklemiş-
tir. Bunlardan ilki, üçüncü ülkelerin gerek 
kendi içlerindeki gerek aralarındaki so-
runların çözümünde kolaylaştırıcı rol üst-
lenmemizdir. Hükümetim, dünyaya, çok 
sayıdaki karmaşık sorunlar zaviyesinden 
değil, kazan-kazan ilkesine dayalı işbirliği-
ni ve dostlukları geliştirici fırsatlar ve giri-

ASPEN Atlantic Group  
Üyelerini Kabul

Ankara | 24 Nisan 2009 
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şimler açısından bakıyor. Biz, başkalarının 
sorunlarına kayıtsız kalamayacağımız 
bilinciyle hareket ediyoruz. Bulunduğu-
muz bölgede bu katkımıza özellikle ihtiyaç 
duyulduğunu düşündük. Lübnan’daki iç 
siyasi krizin aşılması, İsrail ve Suriye ara-
sındaki aracılı görüşmeler, Afganistan ve 
Pakistan liderlerini bir araya getirdiğimiz 
“Ankara Süreci”, Azeri-Türkmen diyalogu-
na katkılarımız, bunlardan birkaçıdır. 

Türkiye ayrıca, İran’ın nükleer progra-
mıyla ilgili sorunun çözümüne yönelik 
diplomatik çabaları da desteklemektedir. 
Diğer taraftan, geçen Ağustos ayında 
Kafkaslar’da baş gösteren sıcak çatışmalar, 
donmuş ihtilaflar olarak da adlandırılan 
bölge sorunlarının her an alevlenebileceği-
ni göstermiştir. Ateşkesin sağlanması için 
ilk günden itibaren etkin bir diplomatik 
faaliyette bulunduk. Kafkasya İstikrar ve 
İşbirliği Platformu kurulmasını önerdik 
ve teklifimiz büyük ilgi gördü. Nitekim 
Platformun kurumsallaşması çalışmaları 
devam ediyor. 

Dış politikamıza eklenen bir diğer boyut 
ise geleneksel dış siyasette ilgi alanımızı 
giderek genişletmemizdir. Bu çerçevede, 
bugüne kadar arzu ettiğimiz seviyede iliş-
ki kuramadığımız Afrika, Latin Amerika, 
Güney Asya, Pasifik ve Karayip Adaları 
bölgelerine açılım politikalarımızı uygu-
lamaya soktuk. Bu doğrultuda yüksek 
düzeyli toplantılara ev sahipliği yaptık. 
Başta Afrika olmak üzere, bu bölgelerde 
yeni temsilcilikler açıyoruz. Tüm bunları 
yaparken, komşularımızla ilişkilerimizin 
geliştirilmesi, kökleşmiş bazı sorunların 

aşılması için yoğun bir çaba içindeyiz. 
Ermenistan’la görüşmelerimizi, Kıbrıs 
sorununda Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna etkin 
desteğimizi, Suriye ve Yunanistan’la ilişki-
lerimizi bu meyanda sayabiliriz. 

Ülkemizin uluslararası alandaki hassa-
siyetlerinin siyasi konulardan ibaret ol-
madığını belirtmekte yarar görüyorum. 
Ekonomik ve ticari alanda daima yeni 
işbirliği imkânlarını araştırıyoruz. Ayrıca, 
gelişmekte olan ülkelere dış yardımlarımız 
da giderek artıyor. Enerji alanında ülke-
mizi önemli bir merkez ve geçiş güzergâhı 
haline getirmede büyük mesafe katettik. 
G-20 gibi zeminlerde faal çalışmalarda 
bulunuyoruz. Çabalarımızın gerek bölgede 
gerek dünyada olumlu etki oluşturduğunu 
düşünüyoruz. Bu gayretlerimize devam 
etmekte kararlı olduğumuzu vurgulamak 
isterim. Bu anlayışla hepinize tekrar “hoş 
geldiniz” der, teşekkür ederim.
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Değerli misafirler, değerli davetliler… 
Hepinizi saygıyla selamlıyor, ülkemize 
ve güzel İstanbul’umuza hoş geldiniz 
diyorum. Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarının hayırlı sonuçlara vesile olmasını 
diliyorum. Bu yıl 9.’sunu düzenlediğimiz 
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, 1993 
yılından beri son derece başarılı, örnek 

bir organizasyon olarak devam ediyor. 
Bu fuar, siz değerli misafirlerimizin 
yoğun ilgisi sayesinde, Türk ve dünya 
savunma sanayinin önde gelen buluşma 
mekânlarından birisi haline gelmiş bulu-
nuyor. Bu başarılı organizasyonda emeği 
geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı kut-
luyorum. Yerli ve yabancı savunma sanayi 

IDEF 2009 Savunma  
Sanayi Fuarı

İstanbul | 27 Nisan 2009 
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temsilcilerine de, bu katılımları dolayısıy-
la gönülden teşekkür ediyorum. 

Değerli konuklar…

Soğuk savaş sonrasında ve 11 Eylül 
2001’deki terör eylemlerinden sonra Orta 
Doğu ve yakın bölgemizde büyük deği-
şimlerin yaşandığı hepinizin malumudur. 
Bu ve benzeri gelişmeler neticesinde, 
tehdit kavramı değiştiği gibi, savunma ve 
güvenlik algılamaları da önemli ölçüde 
değişmiştir. NATO üyeliğinde 57. yılına 
ulaşan Türkiye, içinde bulunduğumuz 
coğrafyada bir istikrar unsuru olarak 
yer almakta ve uluslararası toplumun 
huzur ve refahına çok önemli katkılar 
sağlamaktadır. Türkiye, hem bölgesinde, 
hem de küresel ölçekte her zaman barışa 
vurgu yapmış olan bir ülkedir. Zira içinde 
bulunduğumuz zor coğrafyanın barış ve 
istikrara kavuşması, hiç şüphesiz küresel 
barış ve istikrara da katkı sağlayacaktır. 

Bölgesel barışı tesis etmek noktasında 
Türkiye, özellikle son dönemde önemli 
sorumluluklar yüklenmiştir. Türkiye, 1 
Ocak 2009’dan itibaren Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine 
seçilmiştir. Bu ayın başında İstanbul’da 
topladığımız Medeniyetler İttifakı 2. Fo-
rumu, İstanbul’dan bütün dünyaya bir 
kez daha barış ve diyalog çağrısını yine-
lemiştir. Kafkasya bölgesinde kronik so-
runların aşılması, Pakistan ve Afganistan 
arasında müzakerelerin devam etmesi, 
Suriye-İsrail ve Filistin-İsrail anlaşmazlı-
ğının çözüme kavuşturulması, Lübnan’ın 
istikrara kavuşturulması gibi birçok alan-

da barışa hizmet sağlayacak roller üstlen-
dik, üstleniyoruz. Yine, komşularımızla 
on yıllardır süregelen anlaşmazlıkların 
çözüme kavuşturulması noktasında da 
aktif bir politika yürütüyoruz. Ancak, 
bütün bunların yanında, bu zor coğraf-
yada barış ve güvenliğimizi korumak için 
silahlı kuvvetlerimizi güçlü ve donanımlı 
tutmak zorunda olduğumuzun da bilin-
cindeyiz. 

Türkiye, yaklaşık 30 yıl boyunca ülke 
dışından ve içinden yapılan terör saldırı-
larına maruz kalmaktadır. Kuzey Irak’taki 
istikrarsızlıktan beslenen terör örgütü, 
aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere 
bazı ülkelerden gizli ya da açık destek 
bulmuş, uyuşturucudan silah kaçaklığına 
kadar birçok yasadışı faaliyet yürüterek 
sadece Türkiye için değil, tüm insanlık 
için habis bir ur olduğunu ortaya koy-
muştur. Terörizme karşı ortaya koyduğu-
muz çok boyutlu mücadele stratejisiyle 
bu yolda önemli mesafeler aldık, kararlı 
bir duruş sergiledik. Bölgemizde barışın, 
güvenliğin, istikrarın sağlanması için, as-
keri imkânlarımızı da barışın hizmetine 
sunuyor ve bu noktada hayati önemde 
sorumluluklar yükleniyoruz. Mevcut 
imkânlarımızı sadece ülke savunmasında 
değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler 
misyonlarına ve barışı koruma operas-
yonlarına yönelik olarak da değerlendiri-
yoruz. Bosna Hersek, Kosova, Afganistan, 
Sudan ve Lübnan’da icra edilen barışı des-
tekleme harekâtlarına aktif olarak iştirak 
ediyoruz. En son, Aden Körfezi’nde gü-
venliği sağlamak amacıyla da Türk Silahlı 
Kuvvetleri görev üstlenmiştir. Başarıyla 



Recep Tayyip ERDOĞAN

140

yürüttüğümüz ve katkı sağladığımız bu 
operasyonlar, Türkiye olarak barışa verdi-
ğimiz önemin somut ifadeleridir. 

Değerli misafirler…

Ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaç-
ları değerlendirildiğinde, savunma sana-
yimizin stratejik önemi ve önceliği ortaya 
çıkıyor. Savunma sanayimiz, devletimizin 
desteği, özel sektörün dinamizmi ve ulus-
lararası işbirliği faaliyetleri neticesinde 
son yılarda büyük bir atılım gerçekleştir-
di. Gelişen teknoloji alt yapısından istifa-
de eden savunma sanayi sektörü, özgün 
teknoloji ürünlerini geliştirebilen bir aşa-
maya ulaştı. Hükümetimiz, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin öncelikli ihtiyaçlarını yurt 
içinden karşılamaya büyük önem veriyor 
ve bu yönde önemli yatırımlara imza atı-
yor. Savunma sanayi firmalarımız, zırhlı 
muhabere ve deniz araçlarından havacı-
lığa, elektronikten yazılıma, silah ve mü-
himmattan lojistiğe kadar geniş bir ürün 
yelpazesiyle dünya çapında kabul gören 
bir seviyeye ulaşmış bulunuyor. Amacı-
mız, savunma sanayi alanında sahip oldu-
ğumuz kabiliyetimizi siz değerli dost ve 
müttefik ülke temsilcileriyle paylaşmak 
ve aynı şekilde sizlerin sahip olduğu kıy-
metli tecrübelerden istifade etmektir. Ül-
kelerimiz arasındaki savunma sanayi iş-
birliğimizi güçlendirmemiz, uluslararası 
barış ve istikrarın korunmasına müşterek 
katkılarda bulunmamızı ve karşılaştığı-
mız ortak sorunları birlikte gidermemizi 
sağlayacaktır. Ben bu düşüncelerle, 2009 
Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın 
bütün katılımcılar için başarılı geçmesini 

diliyor, fuarda yer alan yerli yabancı tüm 
savunma sanayi kuruluşlarının çalışma-
larının barış ve istikrara vesile olması 
temenni ediyorum. Hepinizi bir kez daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 



141

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Sayın başkan, değerli konuklar, mücevher 
sektörünün değerli temsilcileri, hanıme-
fendiler, beyefendiler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, dünya medeni-
yetlerinin beşiği olan bu güzel şehrimize, 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Dünya 
Mücevher Kongresi’nin bu yıl Türkiye’de, 
İstanbul’da yapılıyor olmasından büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. 

Kongre’nin sloganında da belirtildiği gibi, 
şu anda, Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir 
kenttesiniz. İstanbul, iki kıtayı, iki ayrı 
kültür coğrafyasını, Asya ile Avrupa’yı bir-
birine bağlayan; kısacası Doğu ile Batı’yı 
kendi potasında harmanlayarak dünya 
mirasına cömertçe sunan bir şehir. Bugün 
burada, İstanbul’da, “eşsiz” kavramını, 
“nadide” kavramını, “değerli” kavramını 
dünyada en iyi bilen bir topluluk bulu-

Dünya Mücevher Kongresi

İstanbul | 3 Mayıs 2009 
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nuyor. İnanıyorum ki, Mücevher sektö-
rünün siz değerli temsilcileri, kongreden 
fırsat buldukça, bir dünya mücevheri 
olan İstanbul’u gezme ve onun gizli cev-
herlerini de keşfetme fırsatı bulacaksınız. 
Özellikle İstanbul’daki tarihi eserlerin, bir 
mücevher ustasının elinden çıkmış gibi, 
ince ince nakşedildiğine; taşların, mermer-
lerin, süsleme sanatının her bir örneğinin 
kuyumcu hassasiyetiyle işlendiğine şahit 
olacaksınız. 1994-1998 yılları arasında 
belediye başkanlığını yaptığım bu şehrin 
güzelliklerini, siz değerli mücevher sektö-
rü temsilcilerinin de tecrübe edecek olma-
sından ayrıca memnuniyet duyuyorum. 
Bir kez daha İstanbul’a hoş geldiniz diyor, 
kongrenize başarılar diliyorum. 

Değerli konuklar…

Doğu ile Batı’nın buluştuğu bu ülke, 
tarih boyunca birçok farklı kültürü, bir-
çok farklı sanatı ve zanaatı buluşturmuş 
ve kaynaştırmıştır. Bu anlamda, Atlas 
Okyanusu’ndan Hint Okyanusu’na kadar 
geniş bir coğrafyanın motifleri, bizim öz-
gün motif lerimizle birleşerek renkli bir 
yelpaze oluşturmuştur. Mutfak kültürü-
müzden musikimize, edebiyattan giyim 
kuşama kadar her alanda, bizatihi Trakya 
ve Anadolu’nun esintilerini görebilece-
ğiniz gibi, Orta Doğu’nun, Balkanların, 
Afrika’nın, Asya’nın ve tabii ki Avrupa’nın 
da izlerine rastlayacaksınız. Kültürümüze 
ve medeniyetimize yansıyan tüm bu esin-
tileri, tüm bu izleri bizler çok büyük bir 
zenginlik olarak görüyoruz. Türkiye, asır-
lar boyunca, bir arada yaşama kültürünün, 
barışın, sevginin ve hoşgörünün de coğraf-

yası olmuştur. Dünyaca ünlü fikir ve gönül 
insanı Mevlana’nın şu anlamlı sözlerini 
sizlerle paylaşmak isterim: “Altın ne olu-
yor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir? 
Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye 
feda edilmedikten sonra…” İşte, tarihten 
ve bu canlı kültürden aldığımız ilhamla 
Türkiye’yi geleceğe taşıyoruz. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Türkiye, halkı Müslüman olan, ama 
aynı zamanda laik, demokratik, sosyal 
bir hukuk devletidir. Türkiye, Müslüman 
nüfusuyla Avrupa Birliği üyesi olmak için 
köklü reformlar yapan, Avrupa Birliği 
ile katılım müzakerelerini yürüten bir 
ülkedir. Demokratik yapımızla, güçlenen 
ekonomimizle, bölgesel ve küresel barışa 
yaptığımız katkılarla Türkiye’yi bölgenin 
bir istikrar unsuru haline getirmenin 
gayreti içindeyiz. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi üyesi olarak, Medeniyetler 
İttifakı’nın eş başkanlığını yürüterek ba-
rışa önemli katkılar sağlıyoruz. Bölgesel 
anlaşmazlıklarda arabulucu, uzlaştırıcı 
rol üstleniyor, tüm bölgenin istikrar ve 
refaha kavuşması için üzerimize düşen 
sorumluluğu yerine getiriyoruz. Demok-
rasinin, hukukun, toplumsal barışın ha-
kim kılındığı bir süreçte ülkelerin refah 
ve istikrara kavuşacağına dair en güzel 
örnek Türkiye’dir. Nitekim son 6.5 yılda 
kaydettiğimiz ilerleme, bunun en somut 
göstergesidir. 

Bakınız, Türkiye bugün, dünyanın 17., 
Avrupa’nın da 6. büyük ekonomisi konu-
muna gelmiştir. Özellikle son dönemde 
kaydettiğimiz istikrarlı büyüme sayesinde, 
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Türkiye, 6 yıl önce 232 milyar dolar sevi-
yesinde olan gayri safi yurtiçi hasılasını 
2008 sonunda 742 milyar dolara yükseltti. 

Şurası da son derece önemli: Hükümeti-
min işbaşına geldiği 2002 yıl sonundan 
itibaren, yerli ve uluslararası yatırımları 
artırmak için yoğun çaba içinde olduk. Ge-
rekli her türlü düzenlemeyi gerçekleştir-
dik ve yatırım ortamını uluslararası stan-
dartlara kavuşturduk. Türkiye, 2002 yıl 
sonuna kadar yıllık sadece 1 milyar dolar 
uluslararası yatırım çekebiliyordu. 2007 
yılında Türkiye’ye yapılan yatırım miktarı 
tam 22 milyar dolara ulaştı, 2008’de ise, 
küresel finans krizine rağmen 18 milyar 
dolar seviyesini yakaladık. Aynı şekilde 
ihracatımız, 36 milyar dolardan, 6 yıl gibi 
kısa bir süre içinde 132 milyar dolar sevi-
yesine ulaştı. Mücevher sektörünün, bu 
ihracat rakamına 1.5 milyar dolarlık katkı 
sağladığını da hatırlatmak isterim. Zira bu 
topraklarda 5 bin yıldan bu yana altın takı 
üretimi gerçekleştiriliyor. Altın yanında, 
diğer değerli taşlar ve madenler konu-
sunda da Türkiye’de çok büyük birikim 
bulunuyor. Mücevherat sektörümüzün 
mensupları, tarihten aldıkları mirası, ge-
lişen teknoloji, modern tasarım ve çağdaş 
üretim anlayışı ile birleştirmeyi başardılar. 

Türkiye, şu anda dünya kuyumculuk 
sektöründe, Hindistan’dan sonra en fazla 
altın işleme kapasitesine sahip ülkedir. 
Mücevherat sektörümüzün endüstrideki 
sıralaması da ileri seviyelere yükselmiş, 
Türkiye sektördeki lider ülkelerden biri 
haline gelmiştir. Bugün itibariyle çevre-
mizdeki 40’dan fazla ülkenin en önemli 

tedarikçisi konumundayız. Diğer yan-
dan, Türk altın ve mücevherat ürünleri, 
Amerika’dan Japonya’ya, Rusya’dan Suudi 
Arabistan’a kadar toplam 146 ülkede alıcı 
buluyor. Dünyada bu sektörde faaliyet 
gösteren her bir firmanın, Türkiye’deki bu 
gelişmeleri yakından takip ettiğini biliyo-
rum. Türkiye’nin sağladığı fırsatlardan da 
azami şekilde istifade edeceğinize inanıyo-
rum. 

Bakınız, tüm dünya bugünlerde büyük 
bir finansal krizin içinden geçiyor. Güçlü, 
sağlıklı, korunaklı yapısıyla Türkiye eko-
nomisi, son 100 yılın en büyük finansal 
krizine karşı da sağlam bir duruş sergili-
yor. Özellikle bankacılık sektörümüzün 
sağlıklı yapısı, mali politikalarda ve para 
politikalarındaki kararlı duruşumuz sa-
yesinde finansal krizi en az etkiyle atlat-
manın mücadelesi içindeyiz. Aldığımız ek 
tedbirlerle şu ana kadar diğer gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere nazaran etkileri 
sınırlı ölçüde hissettik. Bundan sonra da 
tedbirlerimizi kararlı şekilde uygulayarak 
Türkiye’yi kriz sonrasının yıldız bir ekono-
misi haline getirmek için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 

Şu hususların altını çizmek istiyorum: 
Ülke olarak, ekonomide, iç ve dış politi-
kada yakaladığımız gelişme ve kalkınma 
hızımızı orta ve uzun vadede mutlaka mu-
hafaza edeceğiz. Avrupa Birliği bu noktada 
bizim en önemli hedeflerimizden birisidir. 
2005 yılında başlayan katılım müzakerele-
rini kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüze 
engeller çıksa da, engeller çıkarılsa da, 
biz ev ödevimizi yapıyor, halkımızın, ül-
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kemizin ihtiyaç duyduğu reformları tek 
tek gerçekleştiriyoruz. Bölgesel istikrarın, 
ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini 
biliyoruz. Hem komşu ülkelerle, hem de 
bölge ülkeleriyle barış temelinde ilişkile-
rimizi sürdürüyor ve geliştiriyoruz. Bütün 
bunlara ek olarak, ekonomik programımı-
zı da yine taviz vermeden uyguluyoruz. 
Türkiye, bu rotada, bu doğrultuda yoluna 
devam edecek. Kriz ve krizin etkileri geri-
de kaldığında, istikrarlı ve yüksek büyüme 
eğilimiyle Türkiye dünyanın yatırım ve 
ticaret için en cazip ülkelerinden biri ola-
rak hedeflerine doğru ilerleyecek. Dünya 
mücevherat sektörünün de, Türkiye’nin 
bu potansiyelini en iyi şekilde görüp de-
ğerlendireceğine yürekten inanıyorum. 

Türkiye, mücevher tasarımı, üretimi ve 
dağıtımında dünyanın yeni merkezi olmak 
konusunda tartışmasız en şanslı ülkedir. 
Bizim kapılarımız ardına kadar açık. Bu-
rada yatırım yapmanız için, Türkiye ile ti-
careti geliştirmeniz için her türlü kolaylığı 
göstermeye hazır olduğumuzu bilmenizi 
isterim. Bu noktada, varsa, eksiklikleri gi-
dermeye, sorunları çözmeye de hazırız. 
İmkanlar elverdikçe, sektörün sorunlarını 
çözmek noktasında üzerimize düşeni yeri-
ne getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. 
Uluslararası ölçekte de Türkiye’yi önemli 
merkezlerden biri haline getirmek için ne 
gerekiyorsa, samimiyetle söylüyorum ki 
onu yapacağız. 

5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan böyle 
önemli bir sektörü ihmal etmemiz asla 
söz konusu olamaz. Nitekim sektörün 
temsilcileriyle zaman zaman görüştük, so-

runların çözümü yönünde ortak adımlar 
attık. Bundan sonra da Türk Mücevher-
ciler Birliği ile İhracatçılar Birliklerimiz-
le, diğer temsilci örgütlerimizle tam bir 
işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. 
Ben, bir kez daha, ülkemize ve İstanbul’a 
hoş geldiniz diyorum. Dünya Mücevher 
Kongresi’nin hayırlı olmasını diliyor, yerli 
ve yabancı tüm katılımcılara başarılar di-
liyorum. Başta sayın başkan olmak üzere, 
bu kongrenin İstanbul’da düzenlenmesini 
sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın başkan, Azerbaycan Milli Meclisi’nin 
değerli üyeleri, can kardeşlerim… Azer-
baycan milletinin yüce meclisinde sizlere 
hitap etmekten memnuniyet duyuyorum. 

Burada, kendimi öz evimde, öz mecli-
simde konuşuyormuş gibi hissediyorum. 
Burada yabancı bir ülkede değil, kardeş-

lerim arasında bulunduğumu biliyorum. 
Bakü’ye ayak bastığımız andan itibaren 
bana ve heyetime gösterdiğiniz sıcak ilgi 
ve misafirperverlik bunun ispatıdır. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanı kardeşim İlham 
Aliyev olmak üzere tüm Azeri yetkililere 
ve Azeri halkına bize bahşettikleri candan 
hüsn-ü kabul dolayısıyla yürek dolusu 
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teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de sizlere, 
Türkiye’den 71.5 milyon kardeşinizin yü-
rek dolusu selâm ve sevgilerini getirdik. 
Ankara’dan Bakü’ye, İstanbul’dan Laçin’e, 
Bursa’dan Şirvan’a, İzmir’den Akdaş’a se-
lam olsun. 

Türk ve Azerbaycan halkları arasındaki 
kardeşlik gerçek bir kardeşliktir. Aramız-
daki dayanışma ruhu, iyi günde olduğu 
gibi kötü günde, barışta olduğu gibi savaş-
ta da devam etmiştir. Halklarımız birlikte 
sevinmiş, birlikte üzülmüş ve gerekti-
ğinde birlikte savaşmıştır. Azerbaycan’ın 
istiklali, Azerbaycan’ın hürriyeti, refahı 
ve huzuru bizim kendi istiklalimiz, kendi 
hürriyetimiz, refah ve huzurumuz kadar 
önemlidir. Bizim aramızda sarsılmaz 
bağlar var. Bizim, dilimiz, inançlarımız, 
adetlerimiz, medeniyet tasavvurumuz 
birdir. Biz, tarih boyu hep aynı masalları 
dinledik, aynı manilerle büyüdük. Aynı 
müzikle, aynı ritimlerle duygulandık. Aynı 
oyunları oynayıp, eğlendik. Bu hissiyatımı, 
Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın büyük şair-
lerinin dizeleriyle ifade etmek istiyorum. 
Merhum Bahtiyar Vahapzade ne güzel 
söylemiş: 
 
Dinimiz bir, dilimiz bir

Ayımız bir, yılımız bir

Eşgimiz bir, yolumuz bir

Azerbaycan-Türkiye. 

Bir milletiz, iki devlet

Aynı arzu, aynı niyet

Aynı şekilde, şairimiz Yavuz Bülent Bakiler 
de hissiyatımıza tercüman oluyor: 

Geçen zaman üstüne, dökülen kan üstüne, 

Kılıç kalkan üstüne

Ve ağzı köpüren yeleli atlar üstüne

Benim bir yeminim var

Azerbaycan, yüreğimde bir şahdamar

Ben Yakup gibiyim uzun yıllardır

Onda Yusuf ’umun kokusu var…

Can Azerbaycanlı kardeşlerim…

Bizim siyasi ilişkilerimizin menşei ortak 
hissiyatımızdır. Türkiye, Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin istiklalini tanıyan ilk 
devlettir. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri o 
tarihten bu yana, tarihi ve kültürel kökleri-
miz üzerinde daimi bir gelişme göstermiş-
tir. Bu ilişkilerin dünyada başka iki ülke 
arasındaki ilişkilerle kıyaslanmayacak bir 
yakınlığı ve derinliği olduğunu yalnız biz 
değil, cümle alem biliyor. Azerbaycan ile 
Türkiye’nin yakınlığını, iki ülkenin kader 
birliğini kimsenin, ama kimsenin tartışma 
konusu yapmasına izin veremeyiz. Ulus-
lararası camiada birbirinin hukukunu 
korumak ülkelerimizin en büyük hedefi-
dir. Tarihi yürüyüşümüzü, birbirimizin 
hukukunu koruyarak, evrensel değerlerle 
bütünleşerek sürdüreceğimizden kimse-
nin şüphesi olmasın. 

Bakınız, sadece 2008 yılında iki ülke ara-
sında Cumhurbaşkanı ve Başbakan düze-
yinde 10, çeşitli bakanlar düzeyinde ise 30 
kadar karşılıklı ziyaret yapıldı. Bu gerçek 
dahi iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesi-
nin bir göstergesidir. İktisadi ilişkilerimiz 
de, özellikle son birkaç yıl içinde siyasi 
ilişkilere paralel bir gelişme gösterdi. İkili 
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ticaret hacmimiz son dört yıldır ortalama 
% 40 oranında artarak, Eylül 2008 sonu iti-
bariyle 2 milyar doları aştı. Azerbaycan’ın 
petrol dışı sektörlerine yatırımlarımız 3 
milyar dolar seviyesine ulaştı; Türkiye, 
Azerbaycan’ın petrol dışı sektörlerinde 
en büyük yatırımcı konumuna geldi. Ül-
kelerimiz arasındaki işbirliğinin bir diğer 
önemli ortak hedefi de, bölgemizde barış, 
güvenlik, refah ve istikrara katkıda bulun-
maktır. Onun için, enerji ve ulaştırma ala-
nında kardeş Azerbaycan’la birlikte temel-
lerini attığımız ortak bölgesel projeleri bu 
yönüyle de son derece anlamlı ve önemli 
buluyorum. 

Bildiğiniz gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı Projesi’ni hayata geçirdik. Bakü-
Tiflis- Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı pro-
jesini de bu dönemde gerçekleştirdik. Bu 
çerçevede üzerinde durulmasında yarar 
gördüğüm diğer önemli bir bölgesel işbir-
liği projesi de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
projesidir. Bu projeyle de inşallah tarihi 
“İpek Yolu”nun canlandırılmasını hedefli-
yoruz. İnanıyorum ki, bütün bu projeler, 
her iki ülke halkının refahına katkıda bu-
lunmanın ötesinde, bölgenin istikrara ka-
vuşmasına ve uluslararası planda stratejik 
önem kazanmasına vesile olmuştur. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri… 

Ne yazık ki son dönemlerde spekülatif ve 
yalan haberler üzerinden bu kardeşlik ikli-
mimizin gölgelenmeye çalışılmasına şahit 
olduk. Adeta bir bardak suda fırtınalar 
koparıldı. Bunlara neden olan hadise ise, 
geçtiğimiz Şubat ayı başında bir internet 

sitesinin Ermenice bölümünde yayınla-
nan uydurma bir haberdi. Bu haberde ne 
dediğini hatırlatayım. Haber, Türkiye’nin 
Ermenistan ile ilişkilerini normalleştir-
mek için Karabağ’dan vazgeçtiğini iddia 
ediyordu. O günden bu yana, dost ve düş-
man bütün ülkelerin kamuoylarının tüm 
dikkatleri bu konuya yoğunlaştı. 

Can kardeşlerim…

Türkiye’nin Karabağ’dan vazgeçmesi gibi 
bir keyfiyetin telaffuz edilmesi bile büyük 
bir bühtandır. Bu iftirayı, açıkça bir kez 
daha reddediyorum. Bu yalan haberler 
üzerine bazı açıklamalarda bulunduk. Bu 
açıklamalara rağmen haberler devam etti 
ve neredeyse Türkiye aleyhinde bir kam-
panyaya dönüştü. Diplomaside hepimizin 
bildiği bir kural vardır. Yürütülmekte olan 
müzakereler sonuçlanmadan veya en 
azından belirli bir olgunluğa ulaşmadan, 
kamuoyu ile paylaşım sınırlı düzeyde tutu-
lur. Bundan asla kamuoyundan bir şeyler 
saklandığı sonucu çıkarılmamalıdır. Nite-
kim Azerbaycan-Ermenistan arasında Yu-
karı Karabağ sorununa ilişkin yürütülen 
Minsk sürecinde de görüşmelerin detayı 
kamuoyuna açıklanmadı. Orta Doğu’da, 
Balkanlarda ve dünyanın diğer bölgele-
rindeki ihtilaf çözüm mekanizmalarında 
da benzer politikalar izlenir. Türkiye-
Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi 
bağlamında yürütülen müzakerelerde de 
farklı bir durum yoktur. Bu nedenle, henüz 
zamanı gelmediği için kamuoyuyla bilgi 
paylaşımına gidemedik. Buna rağmen, ka-
muoyundaki yanlış algılamaları bir nebze 
bertaraf edebilmek için, devletimizin en 
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üst düzey yetkilileri tarafından pek çok 
açıklamalar yapıldı. 

Aynı şekilde Azerbaycan Dışişleri Bakan-
lığı tarafından 20 Şubat tarihinde yapı-
lan bir açıklamada, “Türkiye’nin Yukarı 
Karabağ’a ilişkin resmi politikasında bir 
değişiklik olmadığı” vurgulandı. Ben de 
basına verdiğim demeçlerde, Ermenistan 
ile ilişkilerimizde Azerbaycan’ın çıkarları-
na ters düşecek bir politika belirlememi-
zin mümkün olmadığını defalarca ifade 
ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın 
Meclis Başkanımızın da bu çerçevede çok 
kuvvetli ifadeleri oldu. Bugün burada, 
Azerbaycan’ın yüce Milli Meclisi’nin çatısı 
altında, bu konudaki görüşlerimizi bura-
dan değerli milletvekillerimize ve kardeş 
Azerbaycan halkına bir kez daha duyur-
mak istiyorum. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri… 

Kafkasya bölgesi, dünya haritası üzerinde 
kapladığı alanla mukayese edilemeye-
cek bir öneme sahiptir. Bölgede büyük 
ihtilâflar ve çok ciddi sorunlar vardır. Bun-
lar yıllardır bölgeyi meşgul eden ve son 
derece önemli riskleri de içinde barındıran 
sorunlardır. Özellikle geçtiğimiz Ağustos 
ayında Rusya’yla Gürcistan arasında çıkan 
çatışma, çözüm üretilmediği zaman bu 
ihtilâfların nasıl sıcak çatışmalara döne-
bildiğini açıkça göstermiştir. Kafkasya’da 
barış, güvenlik ve istikrarın tam anlamıyla 
tesisi ve sürdürülebilirliğinin temini ba-
kımından önermiş olduğumuz Kafkasya 
İstikrar ve İşbirliği Platformu’nun bu 
çerçevede önem taşıdığını düşünüyoruz. 

Bu barışçı girişime kardeş Azerbaycan’ın 
da kuvvetle destek vermesinden duydu-
ğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek 
istiyorum. 

Türkiye olarak bizim bölgeye ve bölge-
deki sorunlara bakışımız, Azerbaycan’ın 
bakışından farklı değildir. Hedefimiz, 
Güney Kafkasya’da karşılıklı anlayış ve 
iyi komşuluk ilişkilerine dayanan normal 
ilişkilerin tesis edilmesidir. Ancak donmuş 
ihtilaf ların ve sorunların sebep olduğu 
ortam ve güvensizlik hissi, bölge ülkeleri 
arasında iyi ilişkilerin tesis edilmesine 
engel teşkil etmiştir, etmeye de devam 
ediyor. Bu sorunlardan en büyüğü ve en 
önemlisi bize göre Yukarı Karabağ mese-
lesidir. Türkiye’nin Yukarı Karabağ konu-
sundaki politikası açık ve nettir, politika-
larımızda bu güne kadar asla bir sapma 
olmamıştır. Biz, Yukarı Karabağ sorunu-
nun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için-
de barışçı yollardan çözülmesi gerektiğini 
savunuyoruz ve savunmaya devam edece-
ğiz. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki 
en önemli sorun Azerbaycan topraklarının 
fiilen işgal altında olmasıdır. Bu Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla da 
teyit edilen, uluslararası hukuka aykırılığı 
şüphe götürmeyen bir gerçektir. 

Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi 
işgal altındadır ve bir milyon Azeri karde-
şimiz kendi ülkelerinde kaçak ve göçmen 
durumuna düşmüşlerdir. Diğer yandan, 
çözümsüzlük hiç kimsenin menfaatine 
değildir. Bu sorunların çözümü ise gayret 
gerektirir. Biz, Ermenistan ile aramızdaki 
sorunların çözümü için müzakereler sür-
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dürürken işte bu düşünceden hareket et-
tik. Bu süreçte sadece Türkiye-Ermenistan 
arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini değil, 
bu şekilde Azerbaycan ile birlikte tüm 
bölgenin barış, istikrar ve refahına katkıda 
bulunmayı amaçladık. Bir yandan da, Er-
menistan ile yürüttüğümüz müzakerelerin 
çerçevesi hakkında Azerbaycan’a da bilgi 
verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 Eylül 
tarihinde Erivan’a gittikten dört gün sonra 
Azerbaycan’ı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı-
mız, Münih’te Ermenistan tarafı ile yapı-
lan görüşmeler hakkında bilgi vermek için 
9 Şubat günü Ankara’ya dahi uğramadan 
doğru Bakü’ye gelerek, süreç hakkında ilk 
elden bilgi verdi. Diğer pek çok temas ve 
telefon görüşmeleriyle de gelinen aşama 
hakkında Azerbaycan tarafına düzenli 
bilgi aktardık. Ancak, biraz önce de söyle-
diğim sebeplerle, bu konuda kamuoyuyla 
bilgi paylaşımına gidebilmemiz henüz 
mümkün olamadı. 

Geldiğimiz aşama hakkında genel hatları 
ile şu hususları sizlerle paylaşmak isterim. 
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin belli aşa-
malar halinde normalleşmesi konusunda 
bir anlayış birliği söz konusudur. Esasen 
22 Nisan günü Türkiye-Ermenistan ve 
İsviçre Dışişleri Bakanlıkları tarafından 
yapılan açıklama ile amaçlanan da bu 
hususun duyurulmasıdır. Müzakereler 
sürdürülürken, iki ülke arasındaki sorun-
ların bütüncül olarak masaya yatırılması 
ilkesinden hareket edilmiştir. Bu bağlam-
da Türkiye her vesileyle bütün temel so-
runları Ermeni tarafıyla görüşmüştür. Mu-
tabakat, tarih belirtmeden genel hatlarıyla 
yalnızca normalleşmenin aşamalarını ihti-

va etmektedir ve henüz imzalanmamıştır. 
Yasal bir metin haline gelebilmesi için, 
imza, parlamento onayı gibi süreçlerden 
geçmesi gerekiyor. Bunun için de önce 
ilave bazı istişare mekanizmaları devreye 
girecektir. Başka bir deyişle, Türkiye-Er-
menistan arasındaki normalleşme süreci 
henüz sonuçlanmamış olup, hâlâ devam 
etmektedir. Kazanılan bu ivmeden istifade 
ederek, bir yandan da Azerbaycan-Erme-
nistan sorunlarının çözümünde ilerleme 
kaydedilmesi için kapsamlı bir diplomasi 
atağına başladık. Burada da önemli başarı-
lar elde ettiğimizi düşünüyorum. 

Bakınız, görevine yeni başlayan Başkan 
Obama ile Sayın Cumhurbaşkanımızın 
İstanbul’da yaptıkları görüşmede ilk 
gündem maddesi Türkiye-ABD ilişkileri 
değil, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve 
Yukarı Karabağ sorunu oldu. Bu konudaki 
görüşlerimizi muhataplarımıza kapsamlı 
olarak aktardık ve sorunların çözümü için 
destek beklediğimizi vurguladık. Böylece, 
Yukarı Karabağ konusu, ABD’nin de yakın 
dönemdeki dış politika gündemine girmiş 
oldu. Burada bir hususun altını çizmek 
istiyorum: Biz bu süre zarfında hiçbir 
zaman Azerbaycan’ın milli menfaatlerine 
halel getirecek adımlar atmadık, bundan 
sonra da atmayacağız. Biz bu zamana ka-
dar Azerbaycan halkının çıkarlarını ve iyi-
liğini hiçbir şekilde göz ardı etmedik, bun-
dan sonra da etmeyeceğiz. Azerbaycan’ın 
üzüntüsü, bizim üzüntümüz, onun sevinci 
bizim sevincimizdir. Herkes müsterih ol-
sun, Azerbaycan topraklarının işgali sona 
ermeden, bölgede arzu edilen normal 
ilişkilerin tesisisin mümkün olmadığını 
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tüm bölge ülkeleri biliyor. Kaldı ki Yukarı 
Karabağ bağlamında bir ilerleme sağlana-
madığı takdirde Güney Kafkasya’da barış 
ve istikrarın sağlanması da mümkün değil-
dir. Biz bunu bütün muhataplarımıza söy-
ledik, söylüyoruz. Bu konuyu uluslararası 
camianın gündemine dahil edebildiğimiz 
için de ayrıca memnunuz. 

Biraz önce de bahsettim, 22 Nisan’da Dı-
şişleri Bakanlığımız bir açıklama yaptı. 
Bu açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın, 
İsviçre’nin arabuluculuğunda ikili ilişkile-
rini normalleştirmek, bu suretle tüm böl-
gede barış, güvenlik ve istikrarı ileri götür-
mek amacıyla yoğun çaba gösterdiklerini 
vurguladık. Üzerinde mutabık kalınan bu 
zemin, devam eden süreç için olumlu bir 
perspektif sağlamıştır ve bu Azerbaycan’ın 
da lehinedir. Türkiye tarafından, Azer-
baycan ve Ermenistan arasında var olan 
Yukarı Karabağ ihtilafının neden olduğu 
sonuçlar bu süreçte hiçbir zaman göz ardı 
edilmemiştir, edilmeyecektir. Tek gayemiz, 
bir yandan Türkiye’yle Ermenistan arasın-
daki ilişkilerin normalleşmesi yönünde 
ilerleme kaydederken, bir yandan da Yu-
karı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü esasında çözümü için 
uygun şartların oluşturulmasıdır. Bizzat 
tarafımdan ve Hükümetimizce defalarca 
vurgulanan bu hususun artık kamuo-
yunca doğru biçimde algılanacağını ümit 
ediyoruz. Türkiye ile Ermenistan ve Azer-
baycan ile Ermenistan arasındaki sorunlar 
çözüme kavuştuğu takdirde, bu sadece üç 
ülkenin değil, bütün Avrasya bölgesinin 
menfaatine olacaktır. Bakü’den Nahçıvan’a 

ve Türkiye’ye kadar uzanan ulaşım ağla-
rından hepimiz istifade edeceğiz. 

Bölgesel iktisadi kalkınma bütün halkların 
refah seviyesini yükseltecektir. Ancak, tüm 
bunların sağlanabilmesi için Azerbaycan 
topraklarının işgalinin son bulması gerek-
tiğini bir kez daha buradan bütün dünyaya 
hatırlatmak istiyorum. Barış ve istikrarın 
tesisi sadece sözle ve istemekle olmaz, bu-
nun için canla başla çalışmak, çabalamak 
gerekir. Bu çağrım özellikle Azerbaycan-
Ermenistan ihtilafının çözümüne müspet 
katkıları olabilecek ülkeleredir. Uluslara-
rası hukukun itibarını korumak için işgal 
biran önce sona ermelidir. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Konuşmamın sonuna yaklaşırken, pek 
çok yerde kullandığım “kardeş” tabiri üze-
rinde biraz durmak isterim. Bu kardeşlik 
ilişkisini “Bir millet iki devlet” sözüyle en 
iyi bir şekilde rahmetli Haydar Aliyev tarif 
etmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler gerçek 
bir kardeşlik ilişkisidir. Azerbaycan’ın canı 
bizim canımız, onun varlığı bizim varlı-
ğımız, mutluluğu ise bizim mutluluğu-
muzdur. Dikkat edin, “kardeşlik” diye bir 
tabirin uluslararası ilişkilerde yeri yoktur. 
Bu tabir dünyada sadece Türkiye ve Azer-
baycan arasındaki ilişkilerde yerini bulu-
yor. Biz daima isteriz ki, ülkemizin varlığı 
Azeri Türküne güven versin. Bu bağlamda, 
iki kardeş ülke olarak üzerimize düşen 
görev, yakın istişarelerimizi sürdürmek, 
dosta-düşmana karşı birlik olduğumuz 
mesajını güçlü bir şekilde vermek ve ül-
kelerimizi yıpratabilecek faaliyetlere izin 
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vermemektir. Sözlerimi, her iki ülkenin, 
aslında kendi halklarıyla birlikte birbirine 
de hitap eden mili marşlarından bölümler-
le bitirmek istiyorum: 
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal

Ebediyyen, sana yok, ırkıma yok izmihlal

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet

Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal

Sen olasan gülüstan

Sene her an can gurban

Sene min bir mehebbet

Sinemde tutmuş mekan. 

Namusunu hifz etmeye

Bayrağını yükseltmeye

Cümle gençler müştagdır

Şanlı vatan, şanlı vatan

Azerbaycan, Azerbaycan

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
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Gdansk Üniversitesi’nin değerli mensup-
ları, saygıdeğer katılımcılar, hanımefen-
diler, beyefendiler… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Bugün burada, 
Gdansk Üniversitesi’nde sizlere hitap 
etmekten çok büyük bir heyecan ve mem-
nuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 

Türkiye ile Polonya arasındaki ilk diplo-
matik ilişkiler 1414 yılında başlamıştı. 
Yaklaşık 600 yıl boyunca Polonya ile dost-
luk ve barış zemininde bir iletişim ve iş-
birliğimiz oldu. Bugün gerçekleştirdiğim 
ziyaret, inanıyorum ki bu ilişkilerin daha 
fazla ivme kazanmasını sağlayacak, varo-
lan işbirliğimizi daha ileri seviyelere taşı-

Gdansk Üniversitesi’nde 
Türkiye Konferansı

Polonya | 15 Mayıs 2009 



153

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

yacaktır. İstanbul’un mümtaz semtlerin-
den olan Polonezköy, Türkiye’nin kucak 
açtığı ve dostça bağrına bastığı Polonya-
lıların yerleşmeleriyle oluşmuştur. Geç-
mişte İstanbul’un Belediye Başkanlığı’nı 
yapmış biri olarak, Polonya’nın bu önemli 
hatırasını her zaman önemsediğimi ifa-
de etmek isterim. Yine, ünlü Türk şairi 
Nazım Hikmet’in dedesinin bir Polonya 
göçmeni olması ve şairimizin Polonya’da 
çok seviliyor olması da bizim için ayrıca 
bir gurur vesilesidir. Bu ve benzeri ortak 
noktalarımız hiç kuşkusuz bizi geçmişte 
olduğu gibi bugün de birbirimize yak-
laştıran, yakınlaştıran unsurlar. Ancak, 
gelecek noktasında önümüzde çok daha 
fazla imkanlar olduğuna inanıyorum. 
Bu imkanları karşılıklı olarak iyi değer-
lendirdiğimizde, iki müttefik ülke olarak 
bölgenin ve dünyanın refahına daha fazla 
katkı sağlayacağımızı umuyorum. 

Değerli dostlar, değerli katılımcılar…

Türkiye, hızlı bir şekilde kalkınan ve 
büyüyen bir ülke olarak son dönemde 
dünyanın dikkatleri üzerinde toplayan 
bir ülkelerinden biri oldu. Hükümetimiz 
döneminde, her alanda yaptığımız köklü 
reformlarla Türkiye’yi dünya ülkeleri ara-
sında çok farklı bir kulvara taşıdık ve bu 
reformlarımızı da kararlılıkla sürdürüyo-
ruz. Sizlere Türkiye hakkında fikir verebi-
lecek bazı göstergeleri burada aktarmak 
istiyorum: Son 6 yılda, yani Hükümetimiz 
döneminde Türkiye ekonomisi ortalama 
yüzde 7 oranında ekonomik büyüme kay-
detti. 2008 sonu itibariyle 742 milyar do-
larlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştık. Bu 

ekonomik hacmiyle Türkiye, bugün dün-
yanın en büyük 17’inci, Avrupa’nın ise en 
büyük 6’ıncı ekonomisi olma özelliğini ta-
şıyor. Bu süreçte ihracatımız da istikrarlı 
bir büyüme kaydetti. Türkiye’nin toplam 
ihracatı 2002 yılında 36 milyar dolar 
seviyesinde iken, 2008 sonunda 132 mil-
yar dolara ulaştı. Küresel kriz ortamında 
ihracatımızda düşüş olsa da yıl sonunda 
100 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. 

Aynı şekilde Türkiye uluslararası yatırım-
ları çekme noktasında da tarihi bir başarı 
elde etti. Yıllık 1 milyar doları aşamayan 
uluslararası yatırımlar, 2007 yılında 22 
milyar dolar, 2008 yılında da küresel kri-
ze rağmen 18,5 milyar dolar oldu. Kronik 
enflasyon Türkiye için önemli bir sorun-
du. On yıllar boyunca Türkiye iki haneli, 
üç haneli enflasyon oranlarına şahit oldu. 
Ancak hükümetimiz döneminde uygula-
dığımız para politikaları neticesinde enf-
lasyonu tek haneli oranlara kadar çektik. 
En son Nisan ayında enflasyon yüzde 6 
seviyesine kadar geriledi. Borçlanma faiz-
leri noktasında yine önemli ilerleme kay-
dettik. Yüzde 63 seviyesindeki borçlanma 
faizini 6 yılda yüzde 11’ler seviyesine ka-
dar çektik. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 
olmamasına rağmen, 4 Maastricht krite-
rinden 2’sini karşılamaya başladı. Bütçe 
açığının ve kamu net borç stokunun gayri 
safi yurtiçi hasılaya oranlarında Türkiye 
birçok AB ülkesinden daha iyi bir perfor-
mans sergiledi. Küresel finans krizinden, 
tüm dünya ülkeleri olduğu gibi Türkiye 
de etkilendi. Ancak küresel krizi çok sağ-
lam bir ekonomik ve özellikle de finans 
yapısıyla karşıladık. 
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Bankacılık sisteminde yaptığımız reform-
lar ve sıkı denetimler sayesinde finans 
sektöründe hiçbir sıkıntı yaşamadık. 
Çünkü krizin sinyalleri alınır alınmaz 
bankaların likiditesi yükseltildi, açık 
pozisyonda çalışmalarının önüne geçil-
di, bankacılık sistemine şüpheli, zararlı 
ürünlerin girmesine izin verilmedi. Tüm 
dünyada, bankalar için minimum serma-
ye oranı yüzde 8 olarak istenirken bizim 
denetim kurumumuz sermaye yeterliliği-
ni yüzde 12’ye çekti. Böylece süreç içinde 
hiçbir bankamız zorluk yaşamadı. İhracat 
düşüşü, sanayi üretiminde azalma ve 
özellikle işsizlik noktasında sıkıntıları-
mız olmasına rağmen, bu göstergelerde 
de diğer ülkelere göre daha itidalli bir 
noktadayız. Sanayi üretimi Mart ayın-
dan itibaren artıyor, işsizlik noktasında 
da köklü tedbirleri hayata geçiriyoruz. 
İnanıyorum ki, krizin dünya genelinde 
etkisini azaltmaya başlamasıyla birlikte 
Türkiye yeniden atılıma geçecek ve kriz-
den çok daha güçlenmiş olarak çıkacak-
tır. Özellikle dış ticaret ve uluslararası 
yatırımlar konusunda Türkiye’nin yeni 
dönemde çok daha cazip bir ülke olması 
için gereken reformları yapıyoruz. Bu ve-
sileyle, Polonya’yı, Polonyalı işadamlarını 
Türkiye’de daha fazla görmek istediğimi-
zi de ifade etmek isterim. 

Ekonominin yanında Türkiye dış politi-
kada da çok farklı bir konuma yükseldi. 
Türkiye, dünyanın en zorlu coğrafyala-
rından birinde yer alıyor. Orta Doğu’daki 
sorunlar, Balkanlar, Kafkasya, Afrika ve 
Asya’daki sorunlar Türkiye’yi doğrudan 
ya da dolaylı olarak ilgilendiriyor. Bu böl-

gelerde sürüp giden anlaşmazlıkların çö-
züme kavuşturulması, bu bölgelerin refah 
ve istikrara kavuşması Türkiye olarak en 
büyük özlemimiz. Zira küreselleşen dün-
yamızda artık sorunlar da yerel kalmıyor. 
Yanı başınızdaki bir ülkede sorun varsa, 
kriz varsa, çatışma varsa, bu doğrudan 
sizi de etkiliyor. Bu anlayıştan hareketle, 
komşu ülkelerimizle, bölgemizdeki ülke-
lerle hem ilişkilerimizi geliştirmeye, so-
runlarımızı çözmeye, hem de bu ülkelerin 
kendi aralarındaki anlaşmazlıkları gider-
meye yoğun gayret sarfediyoruz. Irak’ın 
barışa, huzura, istikrara kavuşması bizim 
açımızdan son derece önemli. Irak’ın 
yeniden yapılandırılmasına her açıdan 
büyük katkı sağlıyoruz. İstikrara ulaşıl-
ması için her zeminde tecrübelerimizi 
paylaşıyoruz. Suriye-İsrail ve Filistin-İsra-
il sorunlarının çözüme kavuşması için de 
gayretlerimiz oldu ve olmaya devam edi-
yor. Orta Doğu’nun bu köklü meselesinin 
bir an önce çözüme kavuşturulması için 
Türkiye olarak üzerimize düşen sorumlu-
luğu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. 

Yine, Lübnan meselesinde, Gürcistan-
Rusya anlaşmazlığında, Azerbaycan-
Ermenistan, Pakistan- Afganistan gibi 
ülkeler arası sorunlarda uzlaştırıcı, bu-
luşturucu, arabulucu rol üstleniyoruz. 
Tüm bu girişimlerimizi, BM çatısı altında 
iki önemli kurumda yer alarak küresel 
bir ölçeğe de taşıdık. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’ne üye seçildik ve 1 
Ocak’tan itibaren küresel barış için bu 
platformda çaba harcıyoruz. Aynı şekilde, 
BM çatısı altında Medeniyetler İttifakı 
girişimine başlattık ve İspanya ile birlikte 
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medeniyetlerin birbirini anlaması, tanı-
ması ve tanışması için projeler yürütüyo-
ruz. Bu projeyi son derece önemsediğimi 
ifade etmek istiyorum. 

Bakınız, iletişim çağında yaşıyoruz, kitle 
iletişim araçlarıyla tüm dünyanın artık 
küresel bir köye dönüştüğü bir dönemden 
geçiyoruz. Bilgi çok hızlı yayılıyor. Ancak, 
bilgiyle birlikte önyargıların azalması ge-
rekirken, ne yazık ki önyargıların arttığı-
na, farklılıkların öne çıkarıldığına, çatışma 
noktalarının körüklendiğine şahit oluyo-
ruz. Dünyanın doğusu ile batısının birbi-
rini çoğu alanda yanlış tanıdığını ve ko-
numlandırdığını görüyoruz. İşte, tüm bu 
önyargıları yok etmek, toplumlar arasın-
daki ihtilaf noktalarını asgariye indirmek 
için Medeniyetler İttifakı projesini baş-
lattık. Biz, medeniyetlerin uzlaşmasının 
mümkün olduğuna kalpten inanıyoruz. 
Nitekim bizim bu girişimimiz dünyadan 
da büyük ilgi ve destek gördü; çok sayıda 
ülke dostlar grubunda yerini aldı. 

Bu ve benzeri örneklerle ifade etmek is-
tediğim şudur: Türkiye, köklü tarihi ve 
geniş bir coğrafyayla bağları nedeniyle 
küresel barışa katkı sağlayabilecek önem-
li bir ülkedir. Türkiye’nin bu potansiyelini 
açığa çıkarmak için hükümetimiz döne-
minde çok yoğun girişimlerimiz oldu. 
Potansiyelimizi, tecrübemizi, bölgesel 
barışın hizmetine sunmaya başladık ve 
bu yolda önemli mesafe kaydettik. İşte, 
özellikle de bu potansiyeli bağlamında 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hayati 
derecede önemlidir. Türkiye’siz bir Avru-
pa Birliği’nin son derece eksik olduğuna 

inanıyoruz. AB katılım süreci Türkiye açı-
sından da birincil önceliğe sahiptir. 

Bakınız, ekonomi ve dışı politikaya pa-
ralel olarak ülke içinde de çok önemli 
reformlara imzamızı attık. Türkiye’de 
demokrasiyi sağlamlaştırmak, insan 
hak ve özgürlükleri ile hukukun üstün-
lüğünü güçlendirmek için çok kapsamlı 
reformlar gerçekleştirdik. Bu çerçevede, 
Anayasa’nın yaklaşık üçte biri değişti, 
yüzlerce yeni yasa kabul edildi. Sadece 
son birkaç ay içinde önemli adımlar attık: 
Örneğin, 1 Ocak tarihinde 24 saat Kürtçe 
yayın yapan TRT 6 yayına başlamıştır. 
Sayın Egemen Bağış Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci olarak atanmıştır. Meclisi-
mizde “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komis-
yonu” kurulmuştur. Biz, Türkiye olarak, 
Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerek-
li tüm reformlarımızı kararlılıkla yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Ancak, aynı 
kararlılığı Avrupa tarafında görmeme-
nin de açıkçası kırıklığı içindeyiz. Şimdi, 
önümüzdeki Haziran ayında yapılacak 
olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine 
büyük önem veriyoruz. Ama görüyoruz 
ki, meydanlarda Türkiye’nin AB üyeliği 
de bir kez daha tartışma konusu yapılmak 
isteniyor. 

Öncelikle şunu bir kez daha hatırlatmak-
ta fayda görüyorum: Biz Avrupa Birliği’ne 
yük olmaya değil, Avrupa Birliği’nden 
yük almaya geliyoruz. Bu önemli bir 
farktır. Türkiye’nin üyelik sürecinin uzun 
soluklu olduğu ve zaman zaman zor-
luklar içerdiğinin bilincindeyiz. Üyelik 
kıstaslarını karşılamak için azami gayreti 
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gösteriyoruz. Ancak, bu süreç tek taraflı 
üstesinden gelinebilecek bir süreç de-
ğildir. AB ülkelerinin de aynı kararlılığı 
göstermelerini bekliyoruz. Bu bağlamda, 
sürecin doğal mecrasında tutulması için 
önümüze siyasi engeller çıkartılmaması 
gerekiyor. 

Bakınız, son günlerde bir kez daha, baş-
ta Fransa ve Almanya olmak üzere bazı 
liderler tarafından, Türkiye’nin üyelik 
sürecine ilişkin olumsuz açıklamalar ya-
pılmaya başlandı. Bu kampanyalar belli 
dönemlerde yapılıyor, özellikle de seçim 
dönemlerinde Türkiye bir iç politika 
malzemesi haline getirilmek isteniyor. 
Bu tarz söylemler, bu tür açıklamalar, 
maalesef tutarsız bir siyaseti de ortaya 
koyuyor. Şunu açıkça ifade etmek istiyo-
rum: Türkiye’nin iç politika malzemesi 
yapıldığı, Türkiye’nin seçimlerde başarı 
elde etmek için istismara konu edildiği 
bu tarz siyaseti son derece yakışıksız bu-
luyoruz. Bu açıklamalar, Türkiye ile ilgili 
sarfedilen bu sözler, Avrupa’ya, Avrupa 
Birliği’nin geleceğine hiçbir fayda sağla-
maz, tersine zarar verir. Aynı şekilde bu 
açıklamalar, halkımız üzerinde de olum-
suz etkiye neden oluyor ve Türkiye’deki 
Avrupa Birliği desteğinin tartışılmasına 
zemin hazırlıyor. Neticede özel bir ayrıca-
lık istemiyoruz. İstediğimiz sadece eşit ve 
adil muamele, geçmiş taahhütlere bağlı-
lık ve sürece rehberlik eden ana ilkelerde 
ayrımcılık yapılmamasıdır. Verilen sözle-
re sadık kalınmalıdır. Sürecin belirli bir 
aşamasında oyunun kurallarının değiş-
tirilmesi mümkün olmamalıdır. Avrupa 
Birliği’ndeki tüm liderlerden, tüm siya-

setçilerden de bu tutarlılığı, bu sorumlu-
luğu beklemek bizim en doğal hakkımız. 

Değerli konuklar…

Daha modern, demokratik ve zengin bir 
Türkiye herkesin yararına olacaktır ve 
AB’nin dinamizmine ve refahına katkı 
anlamına gelecektir. Bu aynı zamanda ba-
rış, istikrar ve refahın Kıtamız ve ötesine 
yayılması demektir. Türkiye, jeo-stratejik 
konumunun sağladığı bölgesel bağların 
ve tarihi ve kültürel zenginliklerinin üze-
rinde her zaman Batı’nın ve Avrupa’nın 
parçası olmuştur. Ortak çıkarlarımız ve 
hedeflerimiz bu ilişkinin temelini teşkil 
ediyor. Aynı çıkarlar ile barış, demok-
rasi, istikrar ve ortak değerlere bağlılık 
konusundaki aynı arzularımızdan dolayı 
ortak geleceği paylaşmamızın da doğal 
olduğunu düşünüyorum. Konuşmamın 
sonunda, Polonya’nın süreç içinde ver-
diği desteğe de ülkem adına teşekkür 
ediyorum. Gelecekte, bu desteğin artarak 
süreceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle 
sözlerime son veriyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.
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Sayın Başbakan, değerli basın mensup-
ları… Dostumuz ve komşumuz Rusya 
Federasyonu’nun güzel şehri Soçi’de bulun-
maktan büyük mutluluk duymaktayım. 

Sayın Putin ile az önce kapsamlı ve çok 
yararlı görüşmeler gerçekleştirdik. Görüş-

meler sırasında ikili ilişkilerimizde, hemen 
her alanda, “çok boyutlu güçlendirilmiş 
ortaklık” temelinde, önemli gelişmeler kay-
dedildiğini memnuniyetle müşahede ettik. 
Ülkelerimiz arasındaki münasebetler, ma-
lumunuz, 500 yılı aşkın köklü bir geçmişe 
dayanmaktadır. Bugün Rusya ile karşılıklı 

Rusya Federasyonu Başbakanı 
Vladimir Putin ile Ortak Basın 

Açıklaması

Soçi, Rusya | 16 Mayıs 2009 
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anlayış, güven ve ortak çıkarlar temelinde 
gelişen ilişkilerimizin daha da güçlendiril-
mesi dış politikamızın öncelikli hedefleri 
arasında yer almaktadır. Türkiye-Rusya 
ilişkilerinde “itici ve pekiştirici güç” rolü 
oynayan ticari ve ekonomik ilişkilerin son 
yıllardaki gelişiminden büyük memnuni-
yet duyuyoruz. Ticaret hacmimiz 2008 yılı 
sonunda 38 milyar dolara ulaşmıştır. Bu 
rakamı biz yeterli bulmuyoruz ve gelecekte 
karşılıklı ticaretimizi daha da arttıracağı-
mızı umuyoruz. Görüşmelerimiz sırasında, 
ticari ilişkilerimizde mevcut, teknik ma-
hiyetteki bir takım sorunları da ele aldık. 
Bu bağlamda, Türk işadamlarının Rus 
gümrüklerinde karşılaştıkları sorunların 
en kısa sürede, nihai bir çözüme kavuşturu-
lacağına inanıyorum. 

Değerli meslektaşım Sayın Putin ile ele 
aldığımız bir diğer önemli husus, enerji ko-
nusu olmuştur. Enerji meselesi, ülkelerimiz 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en 
ağırlıklı bölümünü teşkil etmektedir. Zira 
bu alandaki işbirliğimiz, stratejik niteliği 
nedeniyle de, özel bir önemi haizdir. Bu 
işbirliğini, önümüzdeki dönemde gerçek-
leştirileceğimiz ortak projelerle daha da 
ileri noktalara taşımayı öngörüyoruz. İkili 
ilişkilerimizin yanı sıra, paylaştığımız coğ-
rafyada, ortak ilgi alanımıza giren, güncel 
bölgesel gelişmeler hakkında da, kapsamlı 
görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel 
ve uluslararası konulara yaklaşımlarımı-
zın büyük ölçüde birbirine yakın olması 
memnuniyet vericidir. Özellikle Kafkasya 
bölgesinde barış ve istikrarın temini için iş-
birliği içinde olmamız gerektiğini karşılıklı 
olarak teyid ettik. Rusya Federasyonu’nu 

ziyaretimde, bizlere gösterilen yakın ilgi 
ve konukseverlik için, değerli meslektaşım 
Başbakan Sayın Putin’e teşekkürlerimi yi-
neliyor, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. 
Teşekkür ederim.
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Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, Türkiye’ye ve 
İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Türkiye 
İşadamları Konfederasyonu’nun (TUS-
KON) düzenlediği ve dünyanın en büyük 
iş zirvelerinden biri olan “Türkiye-Dünya 
Ticaret Köprüsü 2009” programının hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bugün ve bundan sonraki 3 gün boyunca, 
yaklaşık 150 ülkeden 2 bine yakın ithalatçı 
firma, Türkiye’den 3 bin yerli firma burada 
İstanbul’da buluşuyorlar. Bu platform, 120 
bin iş görüşmesine zemin hazırlıyor. Böyle 
büyük bir organizasyonu hem ülkem adına, 
hem de küresel ekonomi adına son derece 
önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bu 
güzel buluşmayı sağladığı için TUSKON’a 

Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 
2009 Açılış Töreni

İstanbul | 2 Haziran 2009 
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ülkem adına, milletim adına en kalbi teşek-
kürlerimi sunuyorum. 150 ülkeden gelen 
misafirlerimizin burada, İstanbul’da çok 
güzel dostluklar kuracağına, ekonomik an-
lamda çok faydalı bağlantılar sağlayacağına 
gönülden inanıyorum. 

Şu ana kadar belki gördünüz, belki daha 
sonra görme fırsatınız olacak: İstanbul’da, 
Boğaziçi’nde iki tane asma köprü bulunu-
yor. Boğaz’ın üzerinde bir gerdanlık gibi 
asılı duran bu köprüler, sadece İstanbul’un 
iki cephesini değil; Avrupa ile Asya’yı, Av-
rupa ile Afrika’yı birbirine kavuşturuyor. 
İstanbul’u gezdiğinizde, aslında yalnızca 
köprülerin değil, bizatihi bu şehrin bir 
buluşma noktası, bir kavuşma ve kesişme 
noktası olduğunu müşahede edeceksiniz. 
İstanbul ve genel anlamda Türkiye, medeni-
yetlerin buluştuğu, kültürlerin kaynaştığı, 
inançların birbirine saygı temelinde özgür-
ce var olduğu, renklerin, dinlerin, dillerin, 
mezheplerin barış ve hoşgörü içinde yaşa-
dığı bir coğrafyadır. 

Bugün buraya yurtdışından katılan mi-
safirlerimizin her birinin İstanbul’da 
kendilerinden, kendi ülkelerinden, kendi 
kültürlerinden bir parça bulabileceğini 
hatırlatmak isterim. Eminim ki burada 
tanıdık yüzler göreceksiniz… Eminim ki 
burada, İstanbul’da, tanıdık sesler duya-
cak, tanıdık müzikler dinleyecek, size hiç 
yabancı olmayan lezzetleri tadacaksınız. 
Burada, Avrupa’nın, Asya’nın, Afrika’nın, 
Amerika’nın ve Avustralya’nın ortak nok-
talarının bir pota içinde birleştirilip sizlere 
sunulduğunu hissedeceksiniz. Bir süre bu 
güzide şehrin Belediye Başkanlığını yap-

mış, şu anda da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olarak, sizleri burada ağırla-
maktan dolayı çok büyük bir memnuniyet 
duyduğumu ifade ediyor, bir kez daha hoş 
geldiniz diyorum. 

Değerli misafirler, saygıdeğer katılımcılar…

İstanbul, ekonomik anlamda da dünyanın 
önemli bir buluşma noktası olmak yolunda 
çok önemli mesafeler kat etti. Tarih boyun-
ca bir ticaret merkezi konumunda olan bu 
şehir, Hong Kong’tan Londra’ya kadar çok 
geniş bir coğrafyadaki tüccarların uğrak 
yeri olmuştur. İstanbul, küreselleşme çağı-
na ayak uydurarak, tarih boyunca olduğu 
gibi bugün de ticaretin ve finansın yıldız 
şehirlerinden biri olma özelliğini koruyor. 
Özellikle Hükümetimiz döneminde ekono-
mide sağladığımız iyileşme, İstanbul’un, 
New York, Londra, Frankfurt gibi bir finans 
merkezine dönüşmesine zemin hazırladı. 

Dünyanın büyük bankaları, büyük finans 
kuruluşları, en büyük markaları İstan-
bul’daki yerlerini aldılar ve almaya da de-
vam ediyorlar. Merkezi Ankara’da bulunan 
uluslararası çapta büyüklüğe sahip kamu 
bankalarımızı ve Merkez Bankamızı da 
İstanbul’a taşıma hazırlıklarımız devam 
ediyor. Bu taşıma işlemleri de tamamlan-
dığında, İstanbul dünyanın büyük finans 
şehirleriyle rekabet edebilir bir konuma 
yükselecek. 

Elbette Türkiye ekonomisinin tek göster-
gesi İstanbul’daki bu hızlı değişim değil. 
Türkiye ekonomisi, son yıllarda ortaya ko-
nan rasyonel makroekonomik politikalar, 
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yapısal reformlar ve mali disipline bağlılık 
neticesinde bir güven ve istikrar ekonomi-
sine dönüştü. Bankacılık sistemimizdeki 
düzenlemeler, uluslararası yatırımı teşvik 
noktasında aldığımız kararlar, özelleştirme-
lerde atılan kararlı adımlar, sosyal güvenlik 
ve kamu yönetimi gibi tarihi reformlarla 
Türkiye, bir yatırım ve cazibe merkezi ha-
line geldi. Türkiye, bugün dünyanın 17’nci, 
Avrupa’nın ise 6’ncı en büyük ekonomisi 
konumuna yükseldi. 

Bu süreçte ekonomiyi sağlam bir zemin 
üzerinde yükseltmekle birlikte, özellikle 
Avrupa Birliği katılım sürecinin gerektirdi-
ği reformları ciddiyetle uygulayarak hukuk 
ve demokrasi zeminini de güçlendirdik. 
2002 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’sı 230 milyar dolar seviyesinde idi; 
2008 sonunda 742 milyar dolara ulaştı. 
Bu dönemde toplam yatırımlar 59 milyar 
TL’den, 6 yıl gibi kısa bir süre zarfında 193 
milyar TL’ye çıkmış, daha da önemlisi bu 
yatırımlar, çok büyük oranda özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 2003 yılına 
kadar Türkiye, yıllık ortalama 1 milyar do-
lar uluslararası yatırım çekebiliyordu, 2007 
yılında 22 milyar dolar, 2008’de ise, krize 
rağmen 18.5 milyar dolar yatırım çekmeyi 
başardık. 

Bu dönemde dış ticarete büyük önem ver-
dik, yatırım, üretim ve istihdamın artması 
için ihracatın çok önemli bir kalem oldu-
ğunun bilincinde hareket ettik. İş adamla-
rımızla, oda, dernek ve konfederasyonla-
rımızla işbirliği içerisinde hareket ederek, 
üreticilerimizin başarısını tüm dünyaya ta-
şıdık. Gittiğimiz her yerde, görüştüğümüz 

kişiler bize Türkiye ile iş yapmaktan, Türk 
üreticilerin dürüstlüğünden, yaptıkları iş-
lerin kalitesinden övgüyle bahsettiler, bah-
sediyorlar. Türkiye ile, Türk iş adamlarıyla 
iş yapanlar, büyük memnuniyet duyuyor, 
işbirliğini artırmanın, kalıcı hale getirme-
nin yollarını arıyorlar. 

Dış ticaret, son yıllarda ekonomik büyüme-
mizin en önemli itici güçlerinden biri oldu. 
2002 yılı sonunda 36 milyar dolar ihracat 
yapan Türkiye, 2008 yılı sonunda 132 mil-
yar dolar seviyesinde bir ihracat hacmine 
ulaştı. Öyle ki, OECD ülkeleri arasında en 
hızlı ihracat artışı sağlayan ülkelerden biri 
olduk. 2023 yılında, yani Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde 
500 milyar dolarlık ihracat yapmayı he-
defliyor, bu hedef doğrultusunda rasyonel, 
gerçekçi adımlar atmaya devam ediyoruz. 
İhracatın nicelik olarak artmasından daha 
önemli olan husus, niteliğinin de artması-
dır. Dış ticaretimiz, sektörel açıdan ciddi bir 
yapısal dönüşüm süreci içerisinde bulunu-
yor. 2002’de 5 milyar dolar üzerinde ihra-
cat gerçekleştirilen alt sektör sayısı 2 iken, 
2008’de bu rakam 9’a çıkmıştır. Tekstil-
konfeksiyon ve deri gibi temel ihraç ürün-
lerimizin ihracattaki payı bugün yüzde 18’e 
kadar çekilmiş durumdadır. Diğer taraftan, 
taşıt araçları, makine ve elektrik-elektronik 
ürünlerinin payı bugün yüzde 33’e kadar 
ulaşmıştır. 

Şuraya da dikkatlerinizi çekmek isterim: 
Çimento ihracatında Avrupa birincisiyiz. 
Ham çelik alanında Avrupa’nın ikinci 
büyük üreticisiyiz. Demir-çelikte Çin’den 
sonra üretimini en fazla artıran ülke olduk. 
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Seramik sağlık gereçlerinde Avrupa’nın en 
büyük üreticisi ve ihracatçısıyız. Düz cam, 
seramik kaplama, gazbeton, doğaltaş ve 
mücevherat üretiminde dünya sıralamasın-
da ilk 10’dayız. Ürün çeşitliliğini artırdığı-
mız gibi, ülke ve bölge bazında da dış ticaret 
ilişkilerimizi önemli oranda artırdık. 2008 
sonu itibariyle, 1 milyar doların üzerinde 
ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 29’a 
ulaştı. 5 milyar doların üzerinde ihracat 
yaptığımız ülke sayısı 2008’de 6 olmuştur. 
Türkiye bugün, dünyanın 200’den fazla 
ülkesine mal satan, neredeyse dünyanın 
tamamıyla ticaret ilişkisi içinde olan bir 
ihracatçı, girişimci ülke konumuna yüksel-
miştir. 

Değerli misafirler, değerli katılımcılar…

Sizlerin de yakından hissettiği gibi tarihin 
en büyük küresel finans krizlerinden birini 
yaşıyoruz. Krizin etkisiyle tüm dünyada 
finansal darlık yaşanıyor, kredi kanalları 
tıkanıyor, dolayısıyla ekonomide bir daral-
ma, işsizlikte bir artma yaşanıyor. Son aylar-
da birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
ihracat rakamlarında düşüş kaydedilirken, 
işsizlikte de büyük artışlar olduğunu göz-
lemliyoruz. Ancak şunu da burada özellikle 
ifade etmek istiyorum: Türkiye ekonomisi, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerle 
kıyaslandığında, krizin etkilerini çok daha 
minimum seviyede hisseden bir ekonomi 
olmuştur. Bunu, öncelikle sağlam finans 
yapımıza borçluyuz. 

Finans alanında son yıllarda gerçekleştirdi-
ğimiz reformlar, Türkiye’nin küresel krizi 
bir anlamda hazırlıklı şekilde karşılaması-

nı sağladı. Nitekim kriz süresince ABD ve 
Avrupa ülkelerinde bir çok banka, finans 
kuruluşu, sigorta şirketi zorluk yaşarken, 
iflas ederken ya da çok ucuza el değiştirir-
ken, bizde bunların hiç biri gerçekleşmedi. 
Bankacılık sektörümüzün etkin şekilde 
denetlenmesi de yine bu sağlam yapının 
muhafaza edilmesini sağladı. Krizin etkile-
rini hissetmeye başladığımız andan itiba-
ren de tedbirlerimizi uygulamaya başladık. 
60’tan fazla tedbiri uygulamaya koyduk, bu 
tedbirlerin önemli bir kısmını ihracatçımızı 
korumaya, ihracatçımızın kredi sıkıntısını 
çözmeye yönelik olarak hazırladık. 

Yılın ilk çeyreği tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de sıkıntılı geçti. Ancak Nisan 
ayından itibaren ekonomimizde sevindiri-
ci bir toparlanma gözlüyoruz ve özellikle 
büyüme noktasında çok olumlu sinyaller 
alıyoruz. Sanayi üretimi, kapasite kullanım 
oranları, üretici ve tüketici güven endeksle-
rinde olumlu gelişmeler var. Turizm rakam-
larında geçen seneki seviyenin sadece çok 
az bir miktar altındayız. Konut satışlarında 
yılın ilk üç ayında 2008’in son üç ayına göre 
yüzde 17.6 oranında bir artış var. Otomobil 
satışlarında yılın ilk dört ayında geçen sene-
ki rakamları yakaladık. Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerde Almanya dışında bütün ülkelerde 
otomobil satışlarının azaldığı düşünülürse, 
ulaştığımız başarı daha iyi anlaşılır. 

Bunun yanında, ekonomi için son derece 
önemli gördüğümüz moralin yükseldiğini, 
beklentilerin olumluya döndüğünü de sevi-
nerek müşahede ediyoruz. İnanıyorum ki, 
yaz aylarından itibaren Türkiye ekonomisi 
yeniden büyüme sürecine girecek, krizin et-
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kilerini üzerinden atarak istikrarlı büyüme 
sürecine devam edecektir. 

Burada şu noktayı da vurgulamak istiyo-
rum: Kriz süreci elbette ülkeler için, işlet-
meler için, özellikle de ihracatçılar için 
zor bir süreç oldu. Ancak, biz bu sürecin 
iyi yönetilebildiği takdirde, kriz sonrası 
için bir fırsat teşkil edeceğine inanıyoruz. 
Nitekim yatırımcılarımızı, girişimcilerimi-
zi, ihracatçılarımızı destekliyor, yatırım, 
üretim, özellikle de istihdamın korunması 
noktasında tedbirlerimizi almaya devam 
ediyoruz. Yarın, Ankara’dan yeni bir teşvik 
paketini ve istihdamı destekleyecek yeni 
tedbirleri açıklayacağım. Bu yeni destekler-
le Türkiye’nin krizin etkilerinden çok daha 
hızlı sıyrılabileceğine, geleceğe odaklanaca-
ğına, yatırım ve istihdam sürecini artırarak 
devam ettireceğine inanıyorum. 

Değerli dostlarım…

Türkiye, krizi en erken atlatan, kriz sonrası 
büyüme trendine ilk önce giren ülkelerden 
biri olarak yoluna devam edecektir. Bu ne-
denle, bu dönemde Türkiye’ye yatırım ya-
pan, Türkiye ile ticaret yapanlar da bir adım 
öne çıkacaktır. Bu dönemde ihracatın da 
yeniden yükselişe geçeceğini, Türk firmala-
rıyla uzun vadeli ilişkisi olan firmaların bu 
süreçten kârlı çıkacağını belirtmek isterim. 
Bizler, geleneksel misafirperverliğimizle, 
bizimle iş yapmak isteyen, ülkemizde ya-
tırım yapmak isteyen, ülkemizden ihracat 
yapmak isteyen herkese kapımızı ardına 
kadar açıyoruz. Kaliteli markalarımızla, 
yaygın ürün yelpazemizle, markalarımızın 
arkasına koyduğumuz güvenilir ve dürüst 

iş anlayışımızla dünyanın her ülkesiyle, her 
firmasıyla işbirliğine hazırız. 

Hükümet olarak bu noktada 6.5 yıl boyunca 
çok sevindirici gelişmelere imza attık. Yap-
tığımız reformlarla, çıkardığımız yasalarla, 
teşviklerle, desteklerle uluslararası ticareti 
destekledik, desteklemeye de devam ediyo-
ruz. Ancak iş sadece hükümette bitmiyor. 
Bu noktada sivil toplum örgütlerimizin de 
inisiyatif alması gerekiyor ki, işte TUSKON 
gibi örgütlerimiz de bunu ziyadesiyle ba-
şarıyor, göğsümüzü kabartıyor. TUSKON 
küresel krizin yaşandığı bir ortamda, umut-
suzluğa kapılmak, karamsarlık bulutlarına 
teslim olmak yerine proje geliştirmeyi, 
adım atmayı tercih etmiştir. Bu nedenle, bu 
gibi toplantıları çok önemli bulduğumu bir 
kere daha ifade etmek isterim. Zira küre-
sel krizden küresel işbirliğiyle çıkabiliriz. 
TUSKON’a bu kıymetli organizasyonu dü-
zenlediği için bir kere daha teşekkür ediyor, 
bu gibi çalışmaların devamını beklediğimi 
belirtmek istiyorum. Türkiye-Dünya Tica-
ret Köprüsü’nün, yeni dostlukların, yeni iş-
birliklerinin kurulacağı bir zemin olmasını 
temenni ediyorum. Geldiğiniz, katıldığınız, 
misafirimiz olduğunuz için hepinize teşek-
kür ediyorum. Bir kez daha yurtiçinden, 
yurtdışından tüm katılımcılara hoş geldiniz 
diyor, başarı dileklerimi iletiyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli devlet ve hükümet başkanları, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri, 
şahsım ve heyetim adına saygıyla selamlı-
yor, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği 
Süreci zirvesine başarılar diliyorum. 

Kişinev Zirvesi, küresel mali kriz ve ener-
ji sorunlarının dünya gündeminde daha 

ağırlıklı olarak yer aldığı bir dönemde 
gerçekleşiyor. Bu nedenle, Kişinev Zirve-
si, küresel meselelere karşı Güneydoğu 
Avrupa ülkeleri olarak birlikte yapabile-
ceklerimizi değerlendirmemize de imkan 
veriyor. Zirve’nin bizim açımızdan diğer 
bir özelliği ise Dönem Başkanlığı’nın 
Türkiye’ye geçiyor olması. Güney Doğu 

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Süreci (GDAÜ)  

Devlet ve Hükümet  
Başkanları Zirvesi

Kısınev, Moldova | 5 Haziran 2009 
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Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dönem 
Başkanlığı’nı ülkem adına devralmaktan 
büyük memnuniyet duyacağımı bu vesile 
ile ifade etmek istiyorum. 

Değerli katılımcılar…

Güneydoğu Avrupa coğrafyası, Türki-
ye için özel bir öneme sahiptir. Coğrafi 
sınırımız olmasa bile ortak bir kaderi 
paylaştığımız bölge ülkeleriyle komşuluk 
ilişkisi mahiyetinde sıcak ve çok boyutlu 
münasebetlere sahibiz. Bölge ülkeleri-
nin de bu görüşümüzü paylaşmasından 
büyük memnuniyet duyuyor, bölgenin 
olduğu kadar ülkelerimizin geleceğini 
de birlikte şekillendireceğimize tüm sa-
mimiyetimle inanıyorum. Bölge ülkeleri 
arasında ortak bir tarihi geçmişe ve ortak 
değerlere dayanan bir hissiyat mevcuttur. 
Katılımcı ülkelerin yöneticileri olarak, 
bu hissiyatı, halklarımızın ve bölgenin 
barışına, istikrarına ve refahına katkı 
sağlayacak bir istikamete yönlendirmekle 
görevliyiz. 

Son dönemde bölge ülkeleri arasındaki 
ikili ilişkilerde ve bölgesel işbirliğinde 
tanıklık ettiğimiz gelişmeler, geleceğe 
daha güvenle bakmamıza imkan veriyor. 
Bu bölgede yerleşik Türk ve akraba toplu-
luklar ile aynı şekilde Türkiye’de yaşayan 
çok sayıda Balkan kökenli vatandaşı-
mızın mevcudiyeti, bizi Balkanlar’a her 
daim yakın ilgi göstermeye sevk ediyor. 
Bu ilgi çıkar odaklı değil, insan odaklı-
dır. Biz Balkan halkları ile birlikte mutlu 
oluyor, Balkan halklarının acılarını da 
her zaman yüreğimizin derinliklerinde 

hissediyoruz. Türkiye, bir dış politika ön-
celiği olarak Balkanlar’da barışın ve istik-
rarın tesis ve idamesine her zaman büyük 
önem atfetmiştir. Bize göre Balkanlar’ın 
istikrarı, Avrupa’nın huzur ve güvenliği 
için de vazgeçilmez bir koşuldur. Dolayı-
sıyla, bölge ülkeleri arasında dostluk ve 
işbirliği ortamını kalıcı surette tesis etme 
ve barışı tümüyle hâkim kılma hedefini 
kuvveden fiile geçirmek durumundayız. 

Bu açıdan baktığımızda, Güneydoğu 
Avrupa ülkelerinin tümünün Avrupa ve 
Avrupa-Atlantik yapılarla entegrasyonu-
nun kilit önemi haiz olduğunu görüyoruz. 
Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 
ve çoğulcu demokrasiyi hep birlikte böl-
gemizde hakim kılmalıyız. Avrupa enteg-
rasyon sürecinin istisnasız tüm ülkeler 
bakımından bölgenin öncelikli istikameti 
haline geldiğini memnuniyetle müşahede 
ediyor, bu süreci yürekten destekliyoruz. 

Türkiye coğrafi olarak Avrupa ve Asya’nın 
buluştuğu noktada yer alıyor. Doğu ve 
Batı’nın Kuzey ile Güney’in kesiştiği kav-
şakta bulunmak ülkemize hem stratejik 
bir konum kazandırıyor, hem de büyük 
bir sorumluluk yüklüyor. Balkanlarda 
tesis edeceğimiz güçlü bir entegras-
yon ve dayanışma ortamı ile bölgemizi 
Avrasya’nın merkezi haline getirebilece-
ğimize inanıyoruz. Bunu başarırsak hem 
bölgesel hem de küresel ilişkilere büyük 
katkı sağlarız. Ülkelerimizin tarihi, insani 
ve kültürel birikimi belki dünyanın başka 
hiçbir bölgesi ile kıyaslanmayacak şekilde 
geniş ve derindir. Ayrıca, AB ve NATO’nun 
kapılarını tüm Balkan ülkelerine açık 
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tutmayı sürdürmesi, özellikle genişleme 
bağlamında teşvik edici mesajlar vermesi 
büyük önem arz ediyor. Bilhassa AB üye-
lerinden, bölge ülkelerinin Birliğe katılım 
yönünde şevklerini kıracak söylem ve 
eylemlerden özenle kaçınmalarını bekli-
yoruz. 

Değerli katılımcılar…

Bölgemizde son dönemde karşı karşıya 
kaldığımız bazı gelişmelere değinmek 
istiyorum. Yakın tarihte büyük çatışmalar 
ve büyük acılar yaşadık. Gereken dersleri 
çıkararak bunları bir an evvel unutmak 
için hepimizin işbirliği ve dayanışma 
içerisinde olmamız gerekiyor. Kosova’nın 
bağımsızlığı bölgemizdeki bir belirsizliği 
kaldırmıştır. Kosova’nın uluslararası top-
lum ile bütünleşmesi bölgedeki istikrarın 
perçinleşmesi için önemlidir. Türkiye’nin 
Kosova konusundaki politikası açıktır. 
Fakat şunu da samimiyetle belirtmek iste-
rim ki, Sırbistan ile ilişkilerimiz de bizim 
için ayrı bir öneme sahiptir. Sırbistan’ın 
Kosova konusunda diplomasiye öncelik 
veren politikasını takdirle takip ediyoruz. 
Sırbistan ile ilişkilerimizin son dönemde 
kazandığı ivmeyi bu vesile ile sizlere ha-
tırlatmak isterim. 

Bosna-Hersek’teki gelişmeleri dikkatle 
izliyor, bu ülkede uluslararası toplumun 
katkısı ile sağlanan barış ortamının 
süreklilik kazanmasına, ülkenin AB ve 
NATO ile ilişkilerinin gelişmesine önem 
veriyoruz. Bosna-Hersek’te mevcut koşul-
larda sadece barışın sağlanması yeterli 
değildir. Bu ülkenin yakın geçmişte yaşa-

nan tüm acılara rağmen işlevsel bir devlet 
yapılanmasına kavuşturulması uluslara-
rası toplumun bir görevidir. Bu manada, 
katılımcı ülkeler olarak sorumlulukla-
rımız daha da fazladır. Bosna-Hersek’te 
kalıcı istikrarın sağlanmasına, kalkınma 
ve refah üretecek bir yapılanma kurul-
masına destek vermek, öncelikle bizlerin 
manevi yükümlülüğüdür. 

Arnavutluk ve Hırvatistan’ın NATO’ya 
üyelikleri, bu ülkelerin Avrupa ile bü-
tünleşmesi ve bölgesel güvenlik açısın-
dan çok önemlidir. NATO’ya üyelik için 
tüm yükümlülüklerini yerine getiren 
Makedonya’nın başta NATO olmak üzere 
Avrupa kurumları ile bütünleşmesinin de 
daha fazla gecikmeden gerçekleşmesini 
diliyorum. Güneydoğu Avrupa İşbirliği 
Süreci, tüm bu hedefleri gerçekleştirmek 
noktasında önemli bir boşluğu dolduru-
yor. Sürecin operasyonel kolu niteliğinde-
ki Bölgesel İşbirliği Konseyi’ne de, selefi 
İstikrar Paktı’na olduğu gibi, aynı çerçe-
vede elimizden gelen desteği sağlıyoruz, 
sağlayacağız. 

Hido Bişçeviç’in önderliğindeki Bölgesel 
İşbirliği Konseyi’nin bir yıllık faaliyet-
leri bizleri umutlandırmış ve memnun 
etmiştir. Bölgesel İşbirliği Konseyi Yıllık 
Raporu’nu ve 2009-2010 Stratejik Çalış-
ma Programı’nı övgüye şayan buluyoruz. 
Bununla birlikte, Konsey’in yıllık toplan-
tısında mevcut düzenlemelere rağmen 
Kosova heyetinin temsil edilmesinin 
engellenmiş olmasından üzüntü duyduk. 
Bunun kapsamlı işbirliği anlayışını da 
gölgelediğini düşünmekteyiz. 
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Bölgemizde sorunlu ve acılı geçen uzun 
yılları geride bıraktık ve artık nihayet ve-
rimli ve çatışmasız bir dönem yaşıyoruz. 
Bu imkanı iyi değerlendirmeli, işbirli-
ğimizden daha fazlasını, daha hızlı elde 
etmeyi hedeflemeliyiz. Bu hedef, Güney-
doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin 
sunduğu imkanlardan en iyi şekilde 
yararlanmamızı icap ettiriyor. Bu yolda, 
kurucu belgemiz Bükreş Şartı’nın sağla-
dığı mekanizmaları tam olarak hayata ge-
çirmeli ve Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin 
imkan ve kabiliyetlerinden azami fayda 
sağlamalıyız. Bugün kabul edeceğimiz 
Deklarasyon ve Ortak Açıklama da bu 
kapsamdaki müşterek gayretlerimize ışık 
tutacaktır. 

Değerli dostlarım…

Bugünden i t ibaren Güneydoğu Av-
rupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dönem 
Başkanlığı’nı üstleniyor olmaktan büyük 
bir memnuniyet duyduğumuzu bir kere 
daha ifade etmek isterim. Moldova Dönem 
Başkanlığı’na, sürecin başarısı için göster-
diği samimi gayretler ve etkin çalışmaları 
için şükranlarımı sunuyorum. Moldova, 
son olarak bu güzel Zirve organizasyonu 
ile Dönem Başkanlığı’nı taçlandırmış 
ve hepimizin takdirlerini kazanmıştır. 
Biz de Dönem Başkanlığımız sırasında, 
hem bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri 
güçlendirmeye, hem de bölgenin Avrupa 
ile bütünleşmesine ivme kazandırmaya 
gayret edeceğiz. AB bütünleşmesi hedefi, 
Dönem Başkanlığı faaliyetlerimizin odak 
noktasını oluşturacaktır. Mutat Zirve, 
Meclis Başkanları ve Dışişleri Bakanları 

toplantılarının yanı sıra, İstanbul, An-
kara, İzmir, Antalya gibi şehirlerimizde 
sektörler bazında, bakanlar ve uzmanlar 
düzeyinde muhtelif toplantı ve benzeri 
etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikler, 
ekonomi, dış ticaret, enerji, ulaştırma, 
kültür, güvenlik ve doğal afetlerle müca-
dele gibi çok çeşitli alanları kapsayacak. 

Dönem Başkanlığımızda yapacağımız faa-
liyetlerle bir taraftan Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci’nin kurumsal 
altyapısını güçlendirmeye, diğer taraftan 
güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri 
öne çıkarmaya gayret edeceğiz. Etkin-
liklerimizi, Bölgesel İşbirliği Konseyi ve 
AB ile yakın temas ve işbirliği içerisinde 
organize edeceğiz. Dönem Başkanlığımız 
süresince hedefimiz, dayanışma ruhunu 
güçlendirerek hem bölgesel hem küresel 
sorunlara ve sınamalara karşı daha güçlü 
olabileceğimizi göstermek olacaktır. Bu 
vesileyle, siz, çok kıymetli Devlet ve Hü-
kümet Başkanlarını da 2010 yaz başında 
yapmayı öngördüğümüz Güneydoğu Av-
rupa İşbirliği Süreci Zirvesi’ne şimdiden 
davet ediyor, sizleri ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyacağımızı vurgulamak is-
tiyorum. Zirve’ye bir kez daha başarılar 
diliyor, Dönem Başkanlığı’nı devreden 
Moldova’ya şükranlarımı sunuyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli büyükelçiler, sevgili ko-
nuklar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyor, 
Sizlerle bu yemek vesileyle yeniden bir 
araya gelmekten duyduğum memnuni-
yeti dile getirmek istiyorum. 1 Temmuz 
itibariyle Dönem Başkanlığı’nı devre-
decek olan Çek Cumhuriyeti’ne, Sayın 
Büyükelçi’nin nezdinde, Türkiye-AB 
ilişkileri açısından sergilediği yapıcı 
katkılar için teşekkür etmek istiyorum. 
Yine, Çek Cumhuriyeti’nden sonra Dö-

nem Başkanlığı’nı devralacak olan İsveç’e 
ve değerli İsveç Büyükelçisi’ne de başarı 
dileklerimi iletiyorum. İsveç’in de, Tür-
kiye açısından son derece yoğun geçe-
ceği anlaşılan 2009’un ikinci yarısında, 
Türkiye-AB ilişkilerini ileriye götürmek 
için elinden geleni yapacağından şüphe 
duymuyorum. 

Bildiğiniz gibi, 2009 yılındaki ilk ziyareti-
mi Brüksel’e gerçekleştirerek, Türkiye’nin 
AB üyeliği konusundaki kararlılığını 

AB Üyesi ve Aday Ülkelerin 
Büyükelçileri ile Öğle Yemeği

Ankara | 22 Haziran 2009 
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vurguladım. Brüksel’deki temaslarım-
da, ülkemizin AB ile ilişkilerindeki tek 
amacının tam üyelik olduğunu, bu yolda 
kararlılıkla yolumuza devam edeceği-
mizi anlattım. Bu hafta içerisinde de, 
Perşembe ve Cuma günü, Crans Montana 
Forumu’na katılmak üzere Brüksel’e yine 
bir ziyarette bulunacağım. Burada yapa-
cağım temasların da hem kat ettiğimiz 
yolun görülmesi, hem de yol haritamızın 
anlatılması noktasında önemli olduğuna 
inanıyorum. 

Esasen, Türkiye tarafı olarak müzakerele-
ri tam bir kararlılıkla yürütmenin gayreti 
içindeyiz. 2004’te müzakerelere başlama 
tarihi aldığımızda ve 2005’te müzakere-
ler başladığında ülke olarak tarihimizin 
önemli bir saf hasına girmenin heyeca-
nını yaşadık. Bu vesileyle şu hususu bir 
kez daha belirtmekte fayda görüyorum: 
Avrupa Birliği’ne üyelik, Türkiye’de top-
lumun çok geniş bir kesiminin üzerinde 
mutabakat sağladığı bir hedeftir. İşte bu 
geniş mutabakatın somut bir göstergesi 
olarak, katılım müzakerelerine büyük bir 
heyecanla, büyük bir motivasyonla başla-
dık. Aradan geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte 
çok önemli mesafeler aldık, tarihi nitelik-
te reformlar gerçekleştirdik, Türkiye’yi 
Avrupa Birliği’ne her gün bir adım daha 
yaklaştırdık. Bakanlar Kurulu toplantıla-
rımızın gündemin bir maddesi her zaman 
Avrupa Birliği reformları oldu. Biz, Tür-
kiye tarafı olarak, katılım müzakereleri-
nin doğurduğu heyecanı her zaman diri 
tutmak, toplumsal mutabakatı muhafaza 
etmek, reformları hız kesmeden sürdür-
mek noktasında tam bir hassasiyet içinde 

olduk. Evet, zaman zaman eleştiriler oldu, 
hız kestiğimiz iddia edildi, heyecanımızın 
kaybolduğu söylendi, Avrupa Birliği ko-
nusunun gündemin arka sıralarına kaydı-
ğı iddia edildi. 

Şunu çok açık ve samimi şekilde söyle-
mek isterim ki, Türkiye’nin ne hızında, 
ne de gayretlerinde en küçük bir eksilme 
olmamıştır. Ancak, Avrupa Birliği tara-
fından yapılan kimi açıklamalar, bazı 
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ortaya 
konan kimi tavırlar, toplumsal heyecan 
ve toplumsal mutabakat noktasında cid-
di bir erozyona zemin hazırlamıştır. İşte 
bunun en son örneğini Avrupa Parlamen-
tosu seçimlerinde yaşadık. Öyle tahmin 
ediyorum ki, bazı ülkelerde yapılacak 
seçimler nedeniyle Türkiye’ye yönelik 
olumsuz yaklaşımlara önümüzdeki gün-
lerde de şahit olabiliriz. 

Bu vesileyle sizlerin huzurunda bir kez 
daha vurgulamakta fayda görüyorum: 
Türkiye üzerinden, Türkiye’nin üyelik 
meselesi üzerinden iç politika yapmak, 
hiçbir ülkeye fayda sağlamaz. Kısa vadede 
partiler bundan fayda sağladıklarını dü-
şünebilirler… Ancak orta ve uzun vadede 
bu tür popülist söylemlerin hem Avrupa 
Birliği’ne, hem de Türkiye Avrupa Birliği 
ilişkilerine zarar vereceği de görülmeli-
dir. Ben, Türkiye’nin ve Türkiye’nin üye-
lik meselesinin bazı ülkelerde istismar 
aracı yapılmasının son derece yanlış oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Biz, Avrupa Birliği’nin, insan hakları, hu-
kukun üstünlüğü ve demokrasi gibi ortak 
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değerler etrafında birbirine kenetlendiği-
ne inanıyoruz. Bu ortak değerleri hayatta 
tuttuğumuz sürece, farklı mülahazaların 
hiçbir önemi yoktur, olmamalıdır. Avrupa 
Birliği, Türkiye’ye verilen sözleri tutma-
lıdır. Türkiye’nin dahil olduğu tüm süreç 
ve belgelerde, “katılım” kelimesi ifade 
edilmiştir. Yani Türkiye’nin AB ile üyelik 
sürecinin hedefinde tam üyelik olduğu 
bütün Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 
oybirliğiyle kabul edilmiştir. Üzerimize 
düşen sorumlulukları yerine getirirken, 
üyelik sürecimize yönelik kararlı bir siya-
si irade gösterirken, verilen taahhütlerin 
yerine getirilmesi de en tabii beklenti-
mizdir. Süreç içinde Türkiye’nin statüsü-
nün sürekli tartışma konusu yapılması, 
Türkiye’nin üyelik statüsünün değiştiril-
mek istenmesi ahde vefa ile maalesef bağ-
daşmıyor. 

Diğer taraftan, kimi ülkelerde Türkiye 
üzerinden yürütülen propagandanın ve 
Türkiye ile ilgili sarf edilen sözlerin, ül-
kemize ne şekilde yansıdığını da eminim 
sizler çok yakından takip ediyorsunuz-
dur. Dolayısıyla, Türkiye’de heyecanın 
kaybolduğunu, Türkiye’nin hızının kesil-
diğini iddia edenler, 2005’de müzakerele-
rin başladığı günden itibaren Türkiye’ye 
karşı nasıl bir tavır sergilendiğini de gör-
mek ve buna göre özeleştiri yapmak duru-
mundadır. Gerek şahsım, gerek arkadaş-
larım defalarca ifade ettik: Bizim gayemiz 
Türkiye’nin standartlarını yükseltmek. 
Bizim gayemiz Türkiye’de her alanda çağ-
daş seviyeleri yakalayabilmek. İşte bunun 
için tüm reformları tam bir samimiyet 
içinde ele alıyor ve kararlılıkla reform-

larımızı gerçekleştiriyoruz. Biz, kendi 
yol haritamızı çizdik, kendi takvimimizi 
belirledik ve bu takvim çerçevesinde ça-
lışmalarımızı yapıyoruz. Bu gayretimizin 
Avrupa Birliği tarafından görülmesi ve 
Türkiye’nin daha fazla teşvik edilmesi 
elbette en büyük arzumuz. Olumsuz ta-
vırlara kulak asmadık, bundan sonra da 
asmayacağız. Ama olumlu yaklaşımların 
bizi daha fazla motive edeceğini de bir 
kez daha hatırlatmak isterim. 

Değerli büyükelçiler, saygıdeğer konuk-
lar…

Türkiye’nin, özellikle son 6.5 yıllık sü-
reçte çok köklü bir değişim sürecinin 
içinden geçti, geçiyor. Bugün itibariyle 
Türkiye, 742 milyar dolarlık Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla’sıyla, dünyanın en büyük 
17’inci ve Avrupa’nın da en büyük 6’ıncı 
ekonomisi olma özelliğine sahip. Eko-
nomideki kronik meselelerimizi tek tek 
çözüm yoluna koyuyoruz. Son yaşanan 
küresel finans krizinde Türkiye, sağlam 
finans yapısı, sağlam bankacılık yapısı ve 
aldığı tedbirlerle ABD ve Avrupa ülkeleri-
ne nazaran krizi çok daha az etkiyle atla-
tıyor. İhracatımızdan Uluslararası doğru-
dan yatırımlara kadar her alanda tarihi 
rekorlar elde ettik. Türkiye’yi yatırımlar 
için bir cazibe merkezine dönüştürdük 
ve bu gayretlerimiz sürüyor. Öte yandan, 
dış politikada Türkiye çok daha fazla ak-
tif bir rol üstlenmeye başladı ve küresel 
barışa önemli katkılar sağladı, sağlıyor. 1 
Haziran itibariyle Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin dönem Başkanlığını 
üstlendik. Medeniyetler İttifakı projesine 
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İspanya ile birlikte eş-başkanlık yapıyo-
ruz. 

Türkiye, son dönemde gerçekleşen enerji 
projeleriyle Avrupa’nın enerji arz ve gü-
venliğinin kilit noktalarından biri haline 
geliyor. Yine, Ortadoğu’da, Kafkaslar’da, 
Balkanlar’da ve Afganistan gibi uzağımız-
da bulunan kriz bölgeleriyle tam bir ileti-
şim içindeyiz ve buralarda da istikrar için 
mücadele veriyoruz. Suriye’nin İsrail ile 
diyalogunda, Filistin-İsrail diyalogunda, 
Gürcistan krizinde, Kosova meselesinde, 
Afganistan-Pakistan görüşmelerinde ve 
benzeri birçok meselede Türkiye arabulu-
cu, uzlaştırıcı rol oynadı ve oynamaya da 
devam ediyor. Ekonomide ve iç politikada 
kaydettiğimiz mesafeye paralel olarak 
demokratikleşme ve insan hakları nokta-
sında da çok önemli açılımlarımız oldu. 
Demokrasimizin standartlarını yükselt-
tik, ülke olarak yıllardır tartışma konusu 
yapılan meseleleri hal yoluna koyduk, 
toplumsal uzlaşma ve huzur noktasında 
önemli yol kat ettik. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Geçtiğimiz 
haftalarda benim genel başkanı olduğum 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne yönelik 
bazı kirli senaryoları ihtiva eden bir belge 
ortaya çıktı. Belgenin sahte mi, gerçek mi 
olduğunu hem yargı makamları, hem de 
kurumlarımız araştırıyorlar. Ancak, bura-
da son derece çarpıcı olan, bu belgedeki 
senaryolar karşısında ülkenin hemen 
tamamının ittifak halinde demokrasiyi 
savunmaları olmuştur. Medyadan sivil 
topluma, siyasi partilerden kurumları-
mıza kadar ilgili her kesim, demokrasiyi 

sahiplenmiş, milli iradeyi sahiplenmiş, 
çağdaş bir tutum sergilemiştir. Avrupa’da 
kimi yayın organlarında iddia edildiği 
gibi, Türkiye’de bu belgeden dolayı bir 
gerilim oluşmamıştır. Bu belgeden dolayı, 
demokrasiye yönelik bir tartışma başla-
mamış, bir ayrışma, kurumlar arasında 
bir çatışma söz konusu olmamıştır. De-
mokrasimizin olgunlaştığı, çağdaş stan-
dartlara ulaştığı son olayda bir kez daha 
net olarak görülmüştür. 

Türkiye, özellikle demokrasi noktasında, 
hukukun ve milli iradenin egemenliği 
noktasında, reformlar noktasında geri 
dönülemez bir yola girmiştir. Türkiye’yi 
demokrasi ve ilerleme rayından çıkar-
mak, bu yarıştan koparmak asla mümkün 
olamaz ve buna da hiç kimsenin gücü yet-
mez. Türkiye’de bir gerilim varmış gibi, 
bir ayrışma varmış gibi bir atmosferin 
oluşmasını son derece yanlış bulduğumu 
ifade etmek istiyorum. Tam tersine, Tür-
kiye yasadışı, hukuk dışı, demokrasi dışı 
senaryolara karşı tek yürek, yek vücut 
olduğunu bu belge vesilesiyle gösterme 
fırsatı bulmuştur. Bu tür olaylar, partimi-
ze ve hükümetimize yönelik bu tür giri-
şimler, bizi, demokratikleşme ve reform-
lar konusunda daha fazla teşvik ediyor. 
Gelecek nesillere standardı çok yüksek, 
standardı Avrupa Birliği standartlarına 
erişmiş bir demokrasi emanet etmek is-
tiyoruz ve bunun için de mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 
demokrasi dışı, hukuk dışı, çete, mafya 
örgütlenmeleri karşısında da Türkiye bü-
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yük bir mücadele veriyor. Türkiye, şeffaf 
bir ülke, aydınlık bir ülke olma yolunda 
emin adımlarla yürüyor. Ancak, ulusla-
rarası boyutu olan bazı terör eylemleri 
karşısında sıkıntı yaşadığımızı ve bugün 
de kısmen yaşamaya devam ettiğimizi 
de burada ifade etmek isterim. Irak’ın 
Kuzeyinde kendisine yaşama ve var olma 
imkanı bulabilen, buradan Türkiye’nin 
huzuruna ve istikrarına kasteden terör 
örgütü, ne yazık ki bugün bile hala bazı 
Avrupa ülkelerinden kendisine destek ve 
destekçi bulabiliyor. Her türlü uyarımıza 
rağmen, terör örgütünün finans kaynak-
larının kesilmesi, propaganda zeminin 
yok edilmesi, zanlıların iadesi gibi husus-
larda bazı ülkelerden beklediğimiz deste-
ği alamıyoruz. 

Her zaman söylüyorum: Terör, bugünün 
dünyasında artık yerelde sıkışıp kalmı-
yor. Küreselleşme çağında terör de hızla 
küreselleşiyor ve tüm dünyayı etkisi altı-
na almanın gayretini gösteriyor. Bugün, 
herhangi bir terör örgütüne karşı kayıtsız 
kalanlar, ilgisiz kalanlar, duyarsız kalan-
lar, bir müddet sonra bu terörün kendile-
rine de yönelebileceği ihtimalini göz ardı 
etmemelidir. Terör karşısında Avrupa’nın 
ortak hareket etmesini ve gereken tavrı 
ortak bir şekilde göstermesini arzu edi-
yoruz. 

Değerli dostlarım, çok değerli büyükelçi-
ler…

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, Av-
rupa Birliği’ne tam üyelik noktasında 
yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. 

Malumunuz olduğu üzere Ocak ayında, 
müzakere sürecini daha etkin bir şekilde 
sürdürebilmek amacıyla, Sayın Egemen 
Bağış’ı Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
olarak atamıştık. Kendisi bu süreçle bir-
likte yoğun bir tempo içerisinde çalışma-
larına devam ediyor. Ulusal Programımız, 
Kürtçe TRT 6 kanalı, Parlamentomuz 
bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu’nun kurulması bu yıl içeri-
sinde gerçekleştirdiğimiz reformlardan 
sadece bazıları. Öte yandan, Gelir Vergisi 
Kanunu, Türk Vatandaşlığı Kanunu gibi 
reform sürecimiz açısından son derece 
önemli kanunları Parlamentomuzda ka-
bul ettik. İhracatçılar Meclisimizle ilgili 
kanun da birkaç gün önce Parlamento-
muzdan geçti. Yine Gümrük Kanunu’na 
ilişkin kanun tasarısı da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde kabul edildi. Reform 
süreci ile ilgili çalışmaları hızlandırmak 
için Meclisimizin mesaisini de arttırmış 
bulunuyoruz, yaz tatilini kısaltmak da bu 
kapsamda gündemimizde. 

Bu toplantı vesilesiyle önemli bir adımı 
daha sizlerle paylaşmak isterim: Bildiği-
niz gibi, Hükümet olarak ilk ve ortaöğre-
timdeki öğrencilerimize her ders yılında 
ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtıyo-
ruz. Şimdi bunun kapsamını genişletiyor, 
azınlık okullarımızdaki öğrencilerimize 
de bu imkanı sağlamaya başlıyoruz. Şim-
di, daha önce ilerleme raporlarında da 
zikredildiği üzere, Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği’nin kurumsal yapısı ile ilgili 
bir düzenlemeye gidiyor ve kurumu daha 
esnek bir yapıya kavuşturuyoruz. Düzen-
lemeye ilişkin tasarının gerek AB Uyum, 
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gerek Dışişleri Komisyonu’ndan oybirliği 
ile geçmiş olması, muhalefetimizin de 
sürece yapıcı katkılarını göstermesi bakı-
mından bizleri ayrıca memnun etmiştir. 

Diğer taraftan, müzakere sürecine ilişkin 
olarak da tüm kurumlarımız yoğun bir 
mesai içindeler. AB Komisyonu ve Çek 
Dönem Başkanlığı ile işbirliği halinde 
yürüttüğümüz yoğun çalışmalar netice-
sinde “Vergilendirme” faslını açılmaya 
hazır duruma getirmiş bulunuyoruz. Bu 
çerçevede, söz konusu faslı Çek Dönem 
Başkanlığı sona ermeden müzakerelere 
açmayı öngörüyoruz. “Çevre” ve “Reka-
bet” fasıllarının İsveç Dönem Başkanlığı 
sırasında açılması için, Komisyon’la da 
istişare halinde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. 

Amacımız her Dönem Başkanlığı’nda 
mümkün olan en fazla sayıda fasıl açmak 
suretiyle müzakere sürecimize ivme ka-
zandırmaktır. Bununla birlikte, teknik 
nedenlere dayanmayan ve müktesebatla 
ilgisi olmayan siyasi engellemelerden 
dolayı önemli sayıda fasıl bloke olmuş du-
rumdadır. Bu fasılların önünün açılması 
için de gerekli desteği vermenizi bekliyo-
ruz. Yine altını çizmek istediğim bir başka 
husus da: Kıbrıs sorununun çözümü, tüm 
tarafların yararına olacaktır, biz buna ina-
nıyoruz. Türkiye olarak kapsamlı çözümü 
güçlü şekilde destekliyoruz. Bu itibarla, 
2009 yılının çözümün gerçekleştirilebi-
leceği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. 
Ancak, yeni süreçte de Rum tarafının 
devam eden müzakerelere ilişkin samimi-
yeti konusunda endişeye neden olan bazı 

girişimlerde bulunduğunu maalesef göz-
lemliyoruz. Bu bağlamda, Avrupalı dost-
larımızdan beklentimiz, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin çözümün geciktirilme-
sine veya engellenmesine yönelik tutum 
ve davranışlar içine girmesini engelleme-
leridir. Bunun için güçlü ve samimi bir 
şekilde kapsamlı çözüme odaklanmalı ve 
onun gereğini yapmalıyız. 

Değerli büyükelçiler…

Ben, Türkiye’nin kaydettiği değişimi ül-
kelerinize aktarmak konusunda şu ana 
kadar olan katkılarınıza teşekkür ediyor, 
desteğinizin artarak devam etmesini dili-
yorum. İnanıyorum ki Türkiye’nin reform 
sürecinde kaydettiği gelişmelerin yanın-
da, sizlerin bunları ülkelerinize taşıma-
nız, bu gelişmeleri Avrupalı yetkililerle 
paylaşmanız aynı derecede önemlidir. Bu 
duygu ve düşüncelerle sözlerime son ve-
riyor, şahsınızda tüm Büyükelçilerimizi 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun. 
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Değerli dostlarım Sayın Başbakan Berişa, 
çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, bugün hep birlikte 
açılışını yaptığımız bu yolun ülkelerimiz 
ve halklarımız için hayırlı olmasını dili-
yorum. Kosova’yı Arnavutluk’un Durres 
Limanı’na bağlayacak olan Reşen-Kali-
maş Otoyolu’nun açılışında bulunmaktan 
çok büyük bir memnuniyet ve heyecan 
duyduğumu da ifade etmek istiyorum. 
Yolun, Bechtel firmasıyla birlikte, bir Tür-

kiye firması olan ENKA tarafından inşa 
edilmiş olması, heyecanımı ve gururumu 
bir kat daha artırıyor. Emeği geçen herke-
si; işçisinden mühendisine, firma yöneti-
cilerinden devlet görevlilerine kadar tüm 
katkı sağlayanları tebrik ediyorum. 

Bu yol, sadece ülkeleri, sadece şehirleri 
birbirine bağlamakla kalmayacak… Öyle 
inanıyorum ki bu yol, gönüllerimizi de 
bağlayacak ve bizleri birbirimize daha 
da yakınlaştıracak. Ayrıca bu otoyolun, 

Reşen-Kalimaş Otoyolu Açılış 
Töreni

Arnavutluk | 25 Haziran 2009 
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Arnavutluk’la birlikte, bağımsız bir ülke 
olarak aramıza katılmasından memnuni-
yet duyduğumuz Kosova’nın kalkınma-
sına da ivme kazandıracağına yürekten 
inanıyorum. 

Saygıdeğer Başbakan, değerli dostlarım…

Hepinizin çok iyi bildiği gibi, Balkan 
kelimesi, sarp ve ormanlık sıradağ anla-
mına geliyor. Ülkelerimiz ve halklarımız 
arasında, çetin, sarp, aşılmaz sıradağ-
lar olsa bile, bizler, tarih boyunca bu 
dağları aşmayı, birbirimizle tanışmayı, 
birbirimizle kaynaşmayı ve birbirimizle 
kardeşlik hukuku içinde ortak idealler 
geliştirmeyi başardık. Aradaki engelleri 
kaldırdık, yüksek dağlarla birlikte etnik, 
dini, mezhepsel farklılıklarımızı da aştık 
ve birbirimize tarih boyunca hep hoşgörü 
içinde muamele ettik. 

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Ülkemde, Balkan kökenli tüm vatandaş-
larımızı bizi zenginleştiren asli unsurlar 
olarak gördük ve görüyoruz. Arnavut, 
Boşnak, Kosova kökenli vatandaşlarımızı, 
diğer tüm unsurlarla birlikte, aramızda 
ayrı-gayrının bulunmadığı kardeşleri-
miz olarak benimsedik. Aynı şekilde, 
Kosova’da ve Arnavutluk’ta yaşayan Türk-
leri, buradaki soydaşlarımızı da ülkele-
rimiz arasında bir gönül köprüsü olarak 
değerlendiriyoruz. 

Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyo-
rum: Arnavutluk’un sevinci bizim se-
vincimizdir. Kosova’nın sevinci bizim 
sevincimizdir. Arnavutluk ve Kosova’nın, 

bağımsız, özgür, demokratik ülkeler ola-
rak kalkınmasından, ilerlemesinden en 
büyük memnuniyeti duyacak olan ülke 
Türkiye’dir. İşte bugün açılışını yaptı-
ğımız bu otoyol, bunun en müşahhas 
göstergesidir. Bu yolun, hem bir Türkiye 
firmasının ortaklığı ile inşa edilmiş olma-
sından dolayı mutluyuz, hem de, Kosova 
ve Arnavutluk’u birbirine bağlayacak 
olmasından dolayı sevinçliyiz. Bu eserin, 
dost, kardeş ve müttefik Arnavutluk’la 
somut işbirliği içinde, bu denli çetin bir 
coğrafyada, büyük bir başarıyla ortaya 
çıkarılmış olması hepimiz için gurur ve-
ricidir. 

Arnavutluk’un, kalkınma ve dış dünyayla 
bütünleşme yönünde kararlı atılımlar 
içinde olduğunu memnuniyetle izliyoruz. 
Şundan eminiz ki, Arnavutluk ekonomisi 
önümüzdeki dönemde bölgede ağırlığını 
hissettirmeye başlayacaktır. Türkiye ola-
rak bu noktada bugüne kadar her türlü 
katkıyı sağladık, bundan sonra da sağla-
maya devam edeceğiz. Ülkelerimiz arasın-
daki ticaret hacmi son altı yılda yaklaşık 
dört kat artarak geçen yıl 247 milyon avro 
olarak gerçekleşti. 

Dikkat ediniz, 6.5 yıl önce, 2002’de 25 
milyon avro civarında seyreden Arna-
vutluk’taki yatırımlarımız, bugün 577 
milyon avroyu aşmış durumda. Biz bu 
seviyeleri de yeterli görmüyoruz. Hem 
ticaretimizi, hem de yatırımlarımızı kar-
şılıklı artırmak noktasında son derece 
kararlıyız ve bu kararlılığı Sayın Berişa 
ve diğer Arnavut yetkililerde görmenin 
de memnuniyeti içindeyiz. Evet, şu anda 
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Arnavutluk’ta üçüncü en büyük yatırımcı 
konumundayız. Ancak biz, girişimcile-
rimizi Arnavutluk’ta yatırım için teşvik 
etmeye devam ediyoruz ve inanıyorum 
ki önümüzdeki dönemde yatırımların 
miktarı önemli ölçüde artış gösterecektir. 
Türk girişimciler Arnavutluk’ta özellikle 
inşaat, bankacılık, telekomünikasyon, 
akaryakıt dağıtımı, sağlık, demir-çelik ve 
madencilik sektörlerine yatırım yapıyor, 
enerji sektörüne ilgi gösteriyorlar. Önü-
müzdeki dönemlerde bu ilginin daha ge-
niş alanları ve özellikle turizm sektörünü 
kapsaması ümidindeyiz. 

Şunu da belirtmekte fayda görüyorum: 
Bizim arzumuz, ticaretin ve yatırımların 
karşılıklı olmasıdır. Biz, Arnavut işadam-
larını da ülkemizde ağırlamak, Türkiye’de 
daha fazla Arnavut yatırımını görmek 
arzusundayız. Arnavut işadamlarına, 
tüccarlara, tüm Arnavut kardeşlerimize 
kapıların her zaman ardına kadar açık ol-
duğunu bir kez daha ifade etmek isterim. 

Sayın Başbakan, değerli dostlarım…

Bugün, ülkelerimiz arasındaki işbirliği-
nin çok somut bir eserini birlikte hizmete 
açıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki engelle-
ri tek tek kaldırıyor, manen olduğu gibi, 
işte bu yol örneğinde görüldüğü üzere, 
fiziken de ülkelerimizi, halklarımızı bir-
biriyle buluşturuyoruz. Ben, bu ortaklık-
ların her alanda azami düzeyde devam 
edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. 
Hem Arnavutluk’a, hem de Kosova’ya, 
demokrasi, istikrar ve kalkınma yolunda 
elimizden gelen her türlü katkıyı sağla-

maya devam edeceğiz. Ben, bir kez daha, 
bu otoyolun inşasında emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. Bechtel firması 
yetkililerine, ENKA firması yetkililerine, 
işçilerimize, mühendislerimize emekle-
rinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Aynı şekilde, Arnavutluk ve Kosovalı yet-
kilileri de bu büyük projeyi hayata geçir-
dikleri için kutluyorum. Reşen-Kalimaş 
Otoyolu’nun, Arnavutluk için, Kosova 
için, başta Türkiye olmak üzere tüm bölge 
ülkeleri için hayırlı olmasını diliyor, sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



177

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Saygıdeğer katılımcılar, değerli dostla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyor; ko-
nuşmamın hemen başında bu buluşmayı 
sağladıkları için Crans Montana Forumu 
yetkililerine teşekkür ediyorum. 

“Avrupa’nın Uluslararası Plandaki Rolü” 
başlıklı kapsamlı ve zorlu bir konu üç gün 
boyunca forumda tartışılacak. İnanıyo-
rum ki, süre kısıtlı da olsa, bu üç gün için-
de Avrupa’nın vizyonuna, geleceğine ve 
önünde bulunan sorunlara ilişkin fevka-

Crans Montana Forumu 
“Türkiye’nin Avrupa Geleceği” 

Oturumu

Brüksel, Belçika | 26 Haziran 2009 
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lade fikirler de üretilecek. Ortaya çıkacak 
fikirlerin Avrupa ve Avrupa halkları için 
hayırlı olmasını temenni ediyor, foruma 
başarılar diliyorum. 

Türkiye’nin de içinde yer aldığı bir 
Avrupa’nın özellikle bugünlerde bir kez 
daha gündemi meşgul ettiğini biliyorum. 
Gerek Avrupa Parlamentosu seçimleri, 
gerek bazı ülkelerde yaklaşan ulusal se-
çimler, maalesef istemediğimiz tarzda, 
Türkiye’yi bir tartışma konusu olarak 
Avrupa’nın gündemine taşıyor. 

Öncelikle bu hususta bazı görüşlerimi siz-
lerle paylaşmak isterim… Bakınız, Türki-
ye çok partili sisteme 1946 yılında geçti. 
Süreç içerisinde bazı badireler atlatmış 
olsak da, demokrasimiz gelişti, olgunlaştı 
ve standartlarını Avrupa standartlarına 
yaklaştırdı. Kimi Avrupa ülkelerine kı-
yasla, 63 yıllık bir demokrasi deneyimi 
az görünebilir. Ama özellikle yeni üye 
olmuş bazı ülkelerle kıyaslandığında, 
Türkiye’nin demokrasi deneyiminin daha 
uzun ve çok daha fazla birikim sahibi ol-
duğu görülecektir. 

Şu samimi özeleştiriyi sizlerle paylaşmak 
isterim: 63 yıllık demokrasi tarihimizde 
ülke olarak en fazla popülizmden çektik 
ve popülizm uğruna iç politikadan dış 
politikaya, ekonomiden sosyal yaşama ka-
dar çok ağır bedeller ödedik. Son 6.5 yılda 
ise, popülist siyaset anlayışını elimizin 
tersiyle ittik. Ortaya net hedefler koyduk, 
ulaşabileceğimiz sözler verdik, istismar 
zeminlerini yok ettik ve tüm gelişmeleri 
halkımızla net ve şeffaf şekilde paylaştık. 

Türkiye’nin, Türk halkının artık prim ver-
mediği ve siyasi yaşamımızdan izleri sili-
nen popülizmin, bazı Avrupa ülkelerinde 
hala bir oy toplama aracı olarak kullanıl-
masını açıkçası şaşkınlıkla izliyoruz. 

Dikkat ediniz, aylar boyunca hiç gündeme 
gelmeyen, ya da olumlu şekilde gündem-
de yer alan Türkiye, seçim sürecine girilir 
girilmez üyeliği tartışılan, sorgulanan bir 
ülke konumuna geliyor. Bazı Avrupa ülke-
lerinde yaşanan bu gelgitlerin, bu tutarsız 
siyasetin, Avrupa’da sorgulanmasını ar-
zuluyoruz. Ayrıca bu gelgitlerin Türkiye 
üzerinde, Avrupa Birliği katılım süreci 
üzerinde heyecan kırıcı bir rol oynadığını 
da belirtmek istiyorum. Biz, Avrupa’dan, 
bize verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. 
Oyun devam ederken kurallar değişmez. 
Bu hafta başında Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin büyükelçileriyle bir toplantı 
gerçekleştirdim. Yine bu ziyaretim vesile-
siyle Brüksel’de çeşitli temaslarım olacak. 
Tüm bu görüşmelerde, Türkiye’nin artık 
Avrupa’dan olumlu mesajlar beklediğini 
ilettim. Umuyor ve inanıyorum ki, Av-
rupa bu yakındığımız türden popülist 
politikalara karşı, Türkiye üzerinden yü-
rütülen istismar siyasetine karşı objektif 
mesajlar verecek ve bizi teşvik edecektir. 

Değerli dostlarım… 

Türkiye, geleneksel olarak değişime, 
yeniliğe ve çok kültürlülüğe açık bir top-
lumdur. Türk halkının demokratikleşme, 
hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına 
saygı alanındaki beklentileri AB top-
lumlarından farklı değildir. İşte bundan 
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dolayıdır ki, AB sürecinde yaptığımız ve 
yapmakta olduğumuz tüm reformları 
inanarak, benimseyerek ve toplumsal bir 
mutabakat zemininde gerçekleştiriyoruz. 
Reform sürecimizi daha da ileri götür-
mekte kararlıyız. Bu konuda en büyük 
desteği halkımızdan alıyoruz. 

Son dönemde Türkiye’de AB reform 
sürecinde yavaşlama olduğu şeklinde-
ki görüşlere en iyi cevap, son bir yıllık 
süre içerisinde kaydedilen gelişmelerdir. 
2008’in son günü, önümüzdeki 4 yıl 
içinde gerçekleştireceğimiz reformların 
bir yol haritasını oluşturan Ulusal Prog-
ramımızı kabul ettik. 2009’un ilk günle-
rinde de yeni bir Başmüzakereci atadım. 
Brüksel’de çoğunuzun yakından tanıdığı 
ve bugün de aramızda bulunan değerli 
Bakanımız Egemen Bağış’ın Başmüza-
kereci görevini başarıyla sürdüreceğine 
inanıyorum. 24 saat Kürtçe yayın yapan 
devlet televizyon kanalının kurulmasın-
dan, Meclis’te Kadın ve Erkekler arasında 
Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun faaliyete 
geçmesine kadar farklı alanlarda başa-
rılı çalışmalara imza attık. TCK’nın 301. 
maddesinin değiştirilmesi; yeni Vakıf-
lar Kanunu ve GAP Eylem Planı’nı gibi 
Türkiye’nin görünümünü ve standartla-
rını olumlu yönde değiştiren çok sayıda 
düzenlememiz oldu. 

AB’ye katılım yönünde yürüttüğümüz 
çalışmaların siyasi reformlara ilave ola-
rak bir de müktesebata uyumla ilgili 
kısımları bulunuyor. Müktesebata uyum 
ve teknik bakımdan şu ana kadar 33 fasıl-
dan 10’u müzakereye açıldı. Her Dönem 

Başkanlığı’nda daha çok sayıda fasıl açma 
hedefimizi ve buna yönelik çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. 

Şu an açılmaya hazır olan bazı fasıllar 
olmasına rağmen, bunları farklı siya-
si gerekçelerle, farklı üyelerin farklı 
engellemeleri sebebiyle, müzakereye 
açamıyoruz. Bu konuda da Türkiye, ma-
alesef haksız bazı uygulamalara maruz 
kalıyor ve şunu söylemeliyim ki, Avru-
pa, Türkiye’nin reform hızına maalesef 
yetişemiyor.  Bu noktada da Avrupa 
Birliği’nden, süreci hızlandıracak girişim-
ler beklediğimizi ifade etmek isterim. 

Değerli dostlarım…

Türkiye’de son 6.5 yılda gerçekleştirdiği-
miz bir başka önemli ilerleme ekonomide 
yaşandı. Türkiye, son dönemde kay-
dettiği ilerleme ile dünyanın 17’inci ve 
Avrupa’nın 6’ıncı büyük ekonomisi konu-
muna ulaştı. İhracat büyüklüğünde dün-
yanın 22’inci ekonomisiyiz. Doğrudan 
uluslararası yatırımlar noktasında yine 
dünyanın önde gelen cazip ülkeleri ara-
sındayız. Küresel krizin getirdiği olumsuz 
şartlara rağmen, 2008 sonu itibariyle 
ülkemize 18.5 milyar dolarlık dış yatırım 
geldi. Bütçe açıkları devamlı olarak olum-
lu yönde ilerliyor. 2005 yılından beri, bu 
oranı yüzde 3 sınırının altında tutmayı 
başarıyoruz ve bu başarının sonucu ola-
rak Maastricht Kriterleri’ni yakalamış 
durumdayız. Aynı şekilde kamunun borç 
yükü noktasında da Maastricht kriterini 
yakaladık. Dikkat ediniz, bir çok Avrupa 
Ülkesi bu kriterlerin çok çok üzerinde bir 
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yerde bulunurken, katılım sürecindeki 
Türkiye 4 kriterden ikisini yakalamış du-
rumda. 

Türkiye’nin AB’ye üyeliği, sayılarla ölçü-
lebilen artı değerlerin de ötesinde, birleş-
tirici gücüyle pek çok halka önemli bir 
ilham kaynağı olacaktır. Farklı kültürler 
ve dinler arası anlayış eksikliği günümüz-
de giderek daha da derinleşti. Bu olumsuz 
eğilimler karşısında, diyalogun gelişti-
rilmesi amacıyla son dönemde birçok 
girişim başlatıldı. Bu yöndeki önde gelen 
çabalardan biri, BM şemsiyesi altında 
İspanyol meslektaşım Sayın Zapatero ile 
birlikte eş-başkanlığını üstlendiğim Me-
deniyetler İttifakı girişimidir. Madrid’de 
d ü z e n l e n e n  i l k  f o r u m u n  a rd ı n d a n 
İttifak’ın 3 ay önce gerçekleştirilen 2’inci 
Yıllık Forum’una Türkiye olarak ev sahip-
liği yaptık. Uluslararası toplumun tüm 
üyelerini, uygulama aşamasına katılarak 
Medeniyetler İttifakı girişimini destekle-
meye çağırıyoruz. 

Büyük çoğunluğu Müslüman bir nüfusa 
sahip, serbest pazar ekonomisini dina-
mik bir biçimde uygulayan, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak 
Türkiye’nin AB’yle katılım müzakereleri 
yürütmesi medeniyetler çatışması tez-
lerine karşı başlı başına bir cevap teşkil 
ediyor. İşte bu çerçevede, Türkiye’nin 
AB üyelik sürecini Orta Asya’dan, Orta 
Doğu’ya, Balkanlar’dan Afrika’ya çok 
geniş bir coğrafyada yakından izleniyor. 
Türkiye’nin müzakere sürecinin başla-
masından sonra, Kuzey Afrika’da, Orta 
Doğu’da, Kaf kaslar’da ve Orta Asya’da 

AB’nin algılanmasının daha da olumlu 
yöne doğru seyrettiği bir gerçektir. Bütün 
bu bölge halkları Avrupa Birliği’ni ken-
dilerine bir adım daha yaklaşmış olarak 
gördüler. Bu bağlamda, Afrika Birliği’nin 
stratejik ortağı olan Türkiye’nin AB üye-
liğine tam destek vermesi bizi ziyadesiyle 
mutlu ediyor. Afrikalı dostlarımıza teşek-
kür ederiz. 

Değerli konuklar…

AB üyesi olmanın sorumluluğu, AB’nin 
sadece teknik mevzuatını değil, uzlaşı 
kültürünü de benimsemekte yatıyor. Bu 
sorumluluğu nasıl büyük bir ciddiyetle 
taşıdığımızın ve taşıyacağımızın herhal-
de en iyi göstergelerinden biri, Kıbrıs 
konusunda izlediğimiz yapıcı tutum ol-
muştur. Kıbrıs sorununun çözümü, tüm 
taraf ların yararına olacaktır. Türkiye 
olarak kapsamlı çözümü güçlü şekilde 
destekliyoruz. 2009 yılı çözümün gerçek-
leştirilebileceği bir yıl olabilir. Türkiye bu 
konuda gerekli siyasi iradeyi kazan-kazan 
ve bir adım önde olma anlayışıyla Annan 
Planı döneminde de açık ve tartışılmaz 
bir şekilde ortaya koymuştur. Yeni süreçte 
de Rum tarafının devam eden müzakere-
lere ilişkin samimiyeti konusunda endişe 
oluşturan bazı girişimlerde bulunduğu-
nu görüyoruz. Avrupalı dostlarımızdan 
beklentimiz, Rum kesiminin çözümün 
geciktirilmesine veya imkansızlaştırılma-
sına yönelik tutum ve davranışlar içine 
girmesini engellemeleridir. Rum kesimi 
çözümü gerçekten istiyorsa, müzakereler-
de BM’nin rolünün daha fazla artırılması 
gereğini kavraması ve sürecin belirli bir 
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disiplin altına alınmasını kabul etmesi 
gerekmektedir. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye, binlerce yıllık tarihi, zengin kül-
türü, dünyada ilgi uyandıran siyasi açı-
lımları, güçlü ve sürekli büyüyen ekono-
misi, renkli sosyal yapısı ve jeo-stratejik 
konumu ile Avrupa’ya çok büyük zengin-
lik katacak bir ülkedir. Ülkemiz, basit ön-
yargılarla ele alınmayı hak etmiyor. Evet, 
Türkiye olarak, Türk halkı olarak Avrupa 
Birliği noktasında heyecanımızı muhafa-
za ediyoruz. Yolumuzda kararlılıkla iler-
liyoruz. Ancak başta da belirttiğim gibi, 
haklı olarak, bu heyecanı Avrupa tara-
fında da görmeyi arzu ediyoruz. Türkiye 
ve AB, Türkiye’nin AB’ne üyeliğine giden 
yolda zaman kaybını durdurmak, zamanı 
çok daha iyi şekilde kullanmak durumun-
dadırlar. Türkiye bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da üzerine düşeni yap-
maya devam edecektir. AB’den istediği-
miz esasen bundan fazlası değildir. Ancak 
daha azı ile yetinmemizi de kimse bekle-
memelidir. Ben bu noktada sözlerime son 
verip, sorularınızı yanıtlamak isterim. Bir 
kez daha bu fırsatı sağladıkları için Crans 
Montana Forumu yetkililerine teşekkür 
ediyor, katılımınız ve katkılarınız için de 
sizlere şükranlarımı sunuyorum.
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Sayın başkan, sayın genel sekreter, değerli 
dışişleri bakanları, sevgili konuklar… He-
pinizi en kalbi duygularla selamlıyor, sizle-
ri ülkemizde ve İstanbul’da ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
ediyor, hoş geldiniz diyorum. 

Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ülkelerle 
tarihi ve kültürel bir ortak paydada bulu-
şuyoruz. Bizler, birbirimizin dostu ve kom-
şusu olmanın ötesinde, ortak paydalarımız 
sayesinde tarih boyunca birbirine kardeş 
olmuş ülkeleriz. Bölgemizdeki ülkeler ve 
halklar adına her birimiz ortak hedefleri, 
ortak idealleri ve ortak duyguları paylaşı-
yoruz. Bölgenin huzur, refah, emniyet ve 
istikrarını her birimiz gönülden arzuluyor 
ve bunu tesis etmek için mücadele veri-
yoruz. Açıkçası, ortak ideallerimize ve he-
deflerimize ulaşmak noktasında çok daha 
fazla dayanışma içinde olmamız gerektiği-
ne, işbirliğini daha da artırmamız, iletişim 
kanallarını daha da yoğunlaştırmamız 
gerektiğine inanıyorum. 

Burada sizlere bir Arap atasözünü hatır-
latmak isterim: “Söz kalpten çıkarsa kalbe 

kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz.” 
İşte biz birbirimize hep bu duyguyla yak-
laştık. Kalpten konuştuk, samimi olduk, 
birbirimize bütün kalbimizle hitap ettik. 
İnanıyorum ki bundan sonra da birbiri-
mizle bu şekilde konuşmaya devam ede-
cek, aramızdaki gönül köprülerini daha da 
sağlam bir hale getireceğiz. 

Şunu da yine bütün samimiyetimle ve 
açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum: 
Türkiye olarak, bölgemizin kalkınması, 
huzura, emniyete, istikrara kavuşması; 
bölgemizdeki çatışmaların, savaşların, te-
rörün ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi 
için yoğun bir gayret içindeyiz. Amacımız, 
asla ve asla kendimize yapay roller biçmek, 
öne çıkmak, popülizm yapmak olmamıştır, 
bundan sonra da olmayacaktır. Biz, yine 
ifade ediyorum, sadece ve sadece bölge-
mizin huzuruna, barışına katkı sağlamak 
istiyor ve bu manada imkanlarımızı azami 
derecede seferber ediyoruz. Terör gibi 
küresel ölçekli tehdide maruz kalan bir 
ülke olarak, bölgesel barışın dayanışma 
ve işbirliğinden geçtiğini çok iyi biliyoruz. 
Bakınız; Irak’a, Filistin’e; İran, Afganistan, 

Körfez İşbirliği Konseyi Dışişleri 
Bakanları ile Öğle Yemeği

İstanbul | 8 Temmuz 2009 
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Pakistan’a ilişkin meseleleri bizlerin, lokal 
meseleler olarak görme lüksümüz bulun-
muyor. 

Tüm bu ve benzeri sorunlar, bu ülkeleri ve 
halkları ilgilendirdiği kadar her yönden 
bizleri de yakından ilgilendiriyor. Aynı 
şekilde, Türkiye’ye yönelik terör tehdidini 
kişisel bir mesele olarak görmek de son 
derece yanıltıcı bir tablo ortaya koyuyor 
ve bölgesel istikrarın tesisini geciktiriyor. 
Onun için diyorum ki: Tüm meseleleri-
mizi açık yüreklilikle konuşalım, istişare 
edelim… Tüm sorunlara ortak çözümler 
üretelim… Bölgemizi ve ülkelerimizi ilgi-
lendiren her konuda dayanışma ve işbirli-
ği içinde olalım… Ancak bu şekilde mevcut 
sorunları aşabilir; ancak bu şekilde böl-
gemizi huzura, refaha, istikrar ve güven 
zeminine ulaştırabiliriz. 

Saygıdeğer misafirler… 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi bu-
gün tüm dünya ülkeleri küresel finans 
krizinin etkilerini az ya da çok hissediyor, 
bu krizin ortaya çıkardığı sorunlarla baş 
etmeye çalışıyor. Türkiye olarak, küresel 
krizi aşma noktasında da dayanışma ve 
işbirliğinin şart olduğunu vurguladık, bu 
amaca matuf olarak G-20 zirvesinde gö-
rüşlerimizi ifade ettik ve alınan kararların 
uygulanmasını da dikkatle izliyoruz. Eko-
nomide daralma, işsizlikte artış ve ihracat-
ta azalma gibi, hemen her ülkede görülen 
etkiler, ülkemiz ekonomisinde de az ya da 
çok görüldü. Finans yapımızın son derece 
sağlam olması sayesinde krizin etkilerini 
diğer ülkelere nazaran sınırlı ölçekte hisse-

diyoruz ve iyileşmeye dönük sinyalleri de 
almaya başladık. 

Son 6.5 yıldır gerçekleştirdiğimiz köklü 
reformlar sayesinde Türkiye’de yatırım 
ortamını iyileştirdik. Bu çerçevede, Kon-
sey ülkelerindeki işadamı kardeşlerimizi 
Türkiye’deki bu cazip yatırım fırsatlarını 
değerlendirmeye davet ediyorum. Körfez 
İşbirliği Konseyi ülkeleriyle ticaret hacmi-
miz 2002 yılında 2 milyar dolar seviyesin-
deyken, geçen yıl 17 milyar dolar düzeyine 
yaklaştı. Diğer bir deyişle, ticaret hacmi-
miz 6 yılda 8 kattan fazla artış gösterdi. Bu-
nunla birlikte, müzakereleri devam eden 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an önce 
sonuçlandırılmasıyla ticaret hacmimizin 
gerçek potansiyeline çok daha hızlı bir şe-
kilde ulaşılacağına inanıyorum. Türk mü-
teahhitlik şirketlerimiz de Konsey üyesi 
ülkelerde sadece şu son yedi yıllık dönem-
de 16 milyar dolardan fazla iş üstlendiler. 
Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi 
öngörülen büyük çaplı imar ve kalkınma 
projelerinde Türk müteahhitlerinin daha 
fazla pay almaları için desteğinizi bekledi-
ğimizi de ifade etmek istiyorum. 

Değerli dostlarım… 

Son dönemde Körfez İşbirliği Konseyi 
ülkeleriyle birçok kez karşılıklı üst düzey 
ziyaret gerçekleştirdik. Kardeş Körfez ül-
kelerinin her birine 2003 yılından bu yana 
bizzat ben muhtelif ziyaretlerde bulun-
dum. Bu ziyaretlerde, ilişkilerimizin daha 
da geliştirilmesi için gerekli ortak siyasi 
iradenin varlığını memnuniyetle müşahe-
de ettim. Bugün gerçekleştirilen Yüksek 
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Düzeyli Stratejik Diyalog Toplantısı’yla 
birlikte, işbirliğimizin daha da derinleş-
tirilmesi doğrultusunda önemli bir adım 
daha atılıyor. Bu diyalogun gelecek yıllar-
da daha da güçlenerek işbirliğimize yeni 
hareket alanları sağlayacağına olan inan-
cımı yinelemek isterim. Bölgemizin ve 
insanlarımızın refahı, güvenliği ve huzuru 
için bu zamana kadar başardıklarımıza, bu 
toplantı vesilesiyle daha fazlasını ekleyece-
ğimizi ümit ediyorum. 

Bu arada biliyorsunuz, önceki gün Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başken-
ti Urumçi’de meydana gelen olaylarda 
140’tan fazla insan hayatını kaybetti, 
800’den fazla kişi de yaralandı. Doğrusu 
günlerdir devam eden olayları, büyük bir 
kaygıyla, endişe ve üzüntüyle takip edi-
yoruz. Basına yansıyan görüntüler sadece 
bizlerin vicdanını sızlatmıyor, inanıyorum 
ki bunları izleyen herkesi hayret ve dehşe-
te düşürüyor. Türkiye’de yaşayan Uygur 
kardeşlerimizin ve bu acıyı yüreğinin 
derinliklerinde hisseden halkımızın da 
haklı olarak bu olaylara tepki verdiğini, 
büyük bir endişe içinde olduğunu görüyo-
ruz. Biz her zaman için tarihi ve kültürel 
bağlarımız olan Uygurlu kardeşlerimizi 
iyi ilişkiler içinde olduğumuz Çin’le ara-
mızda bir dostluk ve işbirliği köprüsü 
olarak kabul ettik. Beklentimiz, vahşet bo-
yutlarına ulaşan bu olayların ivedi olarak 
son bulması, sağduyunun hakim olması, 
sorumluların hesap vermesi ve gereken 
tedbirlerin evrensel insan hakları çerçeve-
sinde bir an önce alınmasıdır. Çinli yetki-
lilerin olayın sorumlularını tespit etmesi 

ve adalet mekanizmasını tüm insanlığın 
vicdanını rahatlatacak şekilde işletmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle bir 
kez daha Urumçi’de hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil 
şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşünce-
lerle sözlerimi noktalarken, bir kez daha 
Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Saygıdeğer katılımcılar, değerli dostlar… 
Sizleri saygıyla selamlıyor, G-8 Zirvesi 
kapsamında siz değerli meslektaşlarımla 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade ederek sözlerime baş-
lamak istiyorum. Zirve vesilesiyle, dünya 
ekonomisinin içinden geçmekte olduğu 
kriz ortamında, küresel sorunların bir 

bütün olarak tartışılıyor olmasının son 
derece önemli olduğuna inanıyorum. 

Yine, Zirve’de tartışılan, iklim değişikli-
ğinin önlenmesi ve küresel gıda güvenliği 
gibi konular da dünyamızın geleceğini 
çok yakından ilgilendiren, aynı zamanda 
işbirliğini kaçınılmaz kılan konular. Bu 

G8 Zirvesi Avrupa Liderler 
Toplantısı

Laquıla, İtalya | 9 Temmuz 2009 



Recep Tayyip ERDOĞAN

186

bakımdan, söz konusu sorunların geniş 
bir platformda görüşülmesinin, sonuca 
yönelik adımlar atılması bakımından 
önem taşıdığını düşünüyorum. 

Değerli dostlar…

Küresel ekonomi olağanüstü bir dönem-
den geçiyor. Yaşamakta olduğumuz kriz 
sürecinin aşılabilmesi, ancak ulusal 
politikaların, etkin bir uluslararası işbir-
liği çerçevesinde uygulanması ile müm-
kündür. Bu süreçte G-20’nin oynadığı 
kilit rolün önemini ayrıca vurgulamak 
istiyorum. Washington ve Londra’da ya-
pılan G-20 Zirveleri’nde alınan kararların 
takibi ve bu kararların pekiştirilmesi 
bakımından G-8 Zirvesi bir fırsat teşkil 
ederken, çalışmalarımıza da yeni bir ivme 
katacaktır. İnanıyorum ki, ortak konular 
üzerinde çalışan G-8 ile G-20 arasında-
ki eşgüdümün güçlendirilmesi, dünya 
ekonomisinin canlandırılmasına yönelik 
ulusal ve uluslararası tedbirlerin de daha 
kısa sürede sonuç verebilmesine imkan 
sağlayacaktır. 

Küresel kriz nedeniyle özellikle yükselen 
ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler, 
sadece dış finansman değil, aynı zamanda 
dış talep şoku ile de karşı karşıya kalmış-
lardır. Sonuç itibarı ile gerek finansman, 
gerek talep tarafında yaşanan sıkıntılar, 
dünya ticaretinde önemli daralmalara yol 
açmıştır. Ticaretteki bu daralma önlene-
mediği müddetçe de, küresel ekonomide-
ki toparlanma ve iyileşme gecikecektir. 
Diğer taraftan, üzülerek müşahade ediyo-
ruz ki, dünya ticaretindeki daralma, koru-

macılık eğilimlerinin ve önlemlerinin de 
artmasına yol açmıştır. Hatta bazı ülkeler, 
geleneksel ticari korumacılığa ek olarak 
finansal yönden de korumacılık yolunu 
seçiyorlar. 

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: Türkiye, 
küresel kriz sonrasında korumacılık 
önlemlerine başvurmayan birkaç G-20 
ülkesinden birisidir. Ben, uluslararası 
serbest ticareti bozucu, serbest ticaret 
akışını engelleyici bu tür girişimlere karşı 
önlem alınmasının gereğine inanıyorum. 
Diğer taraftan, Avrupa Birliği ile üyelik 
müzakerelerine başlamış bir ülke olarak, 
küresel krizle mücadele bağlamında AB 
tarafından uygulamaya konan ekonomi-
yi canlandırma programlarını yakından 
takip ediyoruz. Biz de benzeri program-
ları Türkiye’de uygulamaya koyduk ve 
önümüzdeki aylarda bunların olumlu so-
nuçlarını almayı bekliyoruz. Türkiye’nin 
2008 sonunda dış ticaret hacmi 334 mil-
yar dolara ulaşmıştır. Bu miktarın yüzde 
50’den fazlası AB ülkeleriyle yapılan dış 
ticaretten oluşuyor. Yani AB ile Türkiye 
ekonomisi arasında tam bir entegrasyon 
mevcuttur. Bu nedenle AB ülkelerindeki 
ekonomik daralmanın Türkiye ekonomi-
sine önemli yansımaları olmuştur. 

AB ile Türkiye ekonomisi arasındaki 
yakın ilişkiler, küresel krizle ilgili çalış-
malarda da ortak bir tutum içerisinde 
olunması ihtiyacını doğuruyor. Esasen 
bu çerçevede G-20 platformunda birçok 
AB üyesi ülke ile işbirliği içerisinde çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Küresel iklim 
değişikliğinin önlenmesine yönelik ortak 
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mücadele kapsamında, düşük karbonlu 
ekonomilere geçilmesi yönündeki giri-
şimleri de memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak düşük karbon ekonomilerine 
geçişin, gelişmekte olan ve az gelişmiş 
ülkelere ciddi bir mali külfet getireceğini 
dikkate almak gerekiyor. Bu ülkelerin ge-
rek kurumsal kapasite, gerek yatırımlar 
bakımından bu süreçte desteklenmesine 
ihtiyaç duyuluyor. 

Değerli dostlarım…

2005 yılında başladığımız AB ile üyelik 
müzakerelerine de aynı heyecan ve ivme 
ile devam ediyoruz. Ülkemizin AB’yle 
ilişkilerindeki tek ve alternatifsiz amacın 
tam üyelik olduğunu, bu yolda kararlı-
lıkla yürümeye devam edeceğimizi her 
fırsatta ifade ediyorum. Kopenhag Siyasi 
ve Ekonomik Kriterleri’ne uyum açısın-
dan ciddi adımlar atmış, üç buçuk yıldır 
müzakere sürecinde olan, AB ile Gümrük 
Birliği’ni başarıyla yürüten Türkiye’nin, 
Avrupa’nın bir parçasını teşkil etmediğini 
söylemek imkansızdır. Şunu hep söylüyo-
rum: Türkiye, AB’ye asla yük olmaya de-
ğil, yük almaya gelmektedir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliği tartışmasız şekilde 
Avrupa’nın her yönden geleceğine olumlu 
katkılar sağlayacaktır. Türkiye’nin şevki-
ni kıracak, Türk kamuoyunun heyecanını 
söndürecek açıklama ve girişimlerden 
sakınılması bu bağlamda son derece 
önemlidir. 

Türkiye’nin üyeliğinin, kimi ülkelerde iç 
politika mevzusu yapılıyor olmasından 
dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu bu 

vesileyle ifade etmek isterim. Son dö-
nemde hükümet olarak Avrupa Birliği 
müktesebatına uyum için tarihi nitelikte 
reformlar gerçekleştirdik. Bu reformla-
rımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. 
Avrupa’dan gelen olumsuz açıklamalar, 
Türkiye’nin reformlardaki kararlılığını 
da zedeliyor ve statükocu kesimlere daha 
fazla gerekçe sağlıyor. Kimi ülkelerde 
seçim süreçlerinde yapılan popülist 
açıklamaların nerelere varacağı ve hangi 
olumsuz neticelere sebep olacağı kestiril-
melidir. 

Değerli dostlar…

Yaşamakta olduğumuz kriz karşısında 
gerek ülkemizin, gerek uluslararası cami-
anın atmış olduğu kararlı adımlar ve ser-
gilenen işbirliği, önümüzdeki dönemde 
küresel ekonomik aktivitenin canlanma-
sını sağlayacaktır. Türkiye, güçlü ekono-
mik temelleri, genç nüfusu ve her alan-
daki yüksek potansiyeli ile kriz sonrası 
dönemin de öncü ekonomilerinden birisi 
olacaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son 
veriyor, G-8 Zirvesi’ne basarılar diliyor, 
sizleri de saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın devlet ve hükümet başkanları, 
değerli katılımcılar… Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Küresel gıda güvencesinin sağlanabil-
mesi, devam eden finansal ve ekonomik 
krizle birlikte daha karmaşık ve önemli 
bir hal almıştır. Temel gıda ürünlerinde-
ki fiyat artışı ve dalgalanmalar, sorunu 
daha da derinleştirmiştir. Tarımsal ürün-
ler, gübre ve petrol fiyatlarındaki dalga-
lanmalar yüzünden, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerdeki çiftçiler, üretim yapıp 
yapmama konusunda karar vermekte 
zorlanmaya başladılar. Öte yandan nispe-
ten olumlu olarak değerlendirebileceği-
miz gelişmeler de mevcuttur. Kanaatim-
ce bu gelişmelerden en önemlisi, yüksek 
tarımsal potansiyele sahip geri kalmış 
ve gelişmekte olan ülkelerin, gıda krizi 
ile birlikte bu potansiyellerini kullanma 
şanslarını yakalayabilmesidir. Ancak, bu 
fırsatın değerlendirilmesinde, uluslara-
rası toplumun ortak çaba içerisinde ol-

G8 Zirvesi Gıda Güvenliği 
Toplantısı

Laquıla, İtalya | 10 Temmuz 2009 
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ması büyük önem arz ediyor. Bu nedenle 
mevcut tedbirlerin gözden geçirilerek 
ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
tedbir ve politikaların geliştirilmesine 
ihtiyaç vardır. Gıda güvencesi konusun-
da hazırlanmış olan ve bu toplantının 
gündeminde yer alan bildiriyi destek-
liyoruz. Diğer yandan, ABD’nin sundu-
ğu eylem ve yol planını Afrika’da gıda 
güvenliğinin tesisi ve sürdürülebilirliği 
bakımından bir başlangıç olarak uygun 
bulduğumu belirtmek istiyorum. 

Değerli dostlar…

2030 yılında dünyada tahıl ihtiyacının 
iki katına çıkacağı hesaplandığında, dün-
ya nüfusunu besleyebilmek için tarımda 
verimliliğin arttırılmasının zorunlu ol-
duğu anlaşılıyor. Küçük ölçekli çiftçileri 
ve kırsal kalkınmayı hedefleyen yatırım-
ların teşvik edilmesi de tarımı kârlı bir 
sektör haline dönüştürürken yoksulluğu 
da azaltacaktır. Küçük çiftçilerin gübre, 
tohum, hayvan yemi gibi girdileri makul 
fiyatlarla temin etmelerini sağlamamız 
gerekiyor. Buna ilaveten verimliliği 
arttırmayı hedef leyen tarımsal araştır-
maların hükümetler tarafından daha 
fazla teşvik edilmesi de sorunun çözü-
müne önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 
Tarımda verimliliği arttırırken bunun 
çevre üzerindeki etkileri de iyi analiz 
edilmeli ve günübirlik çözümler yerine 
uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler 
benimsenmelidir. Aksi takdirde daha bü-
yük sorunlarla karşılaşmamız kuvvetle 
muhtemeldir. 

Değerli katılımcılar… 

Sizlere konumuzla ilgili olarak Türk tarı-
mı hakkında da kısa bilgiler vermek isti-
yorum. Türkiye, temel tarımsal ürünler 
açısından büyük ölçüde kendi kendine 
yetebilen bir ülke konumuna yükselmiş-
tir. Ülkem, üretim çeşitliliği bakımından 
da dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır 
Şu anda Türkiye’de 150 kadar ürünün 
kültürü yapılırken, biyo-çeşitliliğimiz 
daha fazlasının da kültüre alınmasına 
imkan veriyor. Yıllık 58 milyar ABD 
dolarlık üretimle de dünyanın önemli 
üreticileri arasında yer alıyoruz. Ekilen 
alanlarda ve tarımda çalışan nüfusta cid-
di artışlar olmamasına karşın, aldığımız 
tedbirlerle, tarımsal üretim yıllara göre 
artış gösteriyor. Hedefimiz bu üretim 
ve verimlilik artışını sürdürülebilir kıl-
maktır. Bunu teminen, iklim değişikliği, 
gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi 
yakın dönemdeki zorluklarla mücadele 
etmek amacıyla bir dizi yasal düzenleme 
ve politikayı uygulamaya koyduk. Böl-
gesel kalkınma programları vasıtasıyla 
da kırsal kalkınmayı ve gıda üretimini 
arttırmayı hedefliyoruz. 

Gıda güvencesinin önemli bileşenlerin-
den olan kırsal kalkınmanın sağlanması 
amacıyla entegre bazı büyük projeler 
uyguluyoruz. Bunlardan Güneydoğu 
Anadolu Projesi en önemlisi ve en bü-
yüğüdür. Dünyada tarımın ilk kez yapıl-
dığı toprakları, bu bölgedeki iki önemli 
nehrin sularıyla buluşturuyor, çok daha 
geniş bir araziyi verimli hale getiriyoruz. 
Dünyanın da en büyük tarım ve gıda pro-
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jelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu 
Projesi’ne hükümet olarak hız verdik ve 
2012 sonunda tamamlamayı planlıyo-
ruz. Benzer şekilde Konya Ovası Projesi 
ve Doğu Anadolu Projesi ile de yine daha 
önce kuru tarım yapılan alanlarda sulu 
tarım yapılmaya başlanacak. 

Sevgili dostlar…

Türkiye olarak küresel ölçekte de gıda 
güvencesine önemli katkılarda bulunu-
yoruz. Uluslararası kuruluşlar ve Türk 
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğımız vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ülkelere 
gıda yardımı yapıyoruz. Ayrıca, 2006 yı-
lında Ankara’da açılışını yaptığımız Gıda 
ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi 
vasıtasıyla da, Ofisin görev alanına giren 
ülkelerde uygulanacak gıda güvenliği 
projeleri için önemli bir kaynak ayırdık. 
Bunun dışında Türk İşbirliği ve Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığımızın katkılarıyla 
Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkele-
rinden gelen teknik uzmanlara Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığımıza bağlı araştırma 
enstitülerinde çeşitli konularda eği-
timler veriyoruz. Sonuç olarak Türkiye 
tarım ve gıda anlamında kendine yeten 
bir ülke konumuyla küresel ölçekte de 
meselelere yapıcı yaklaşım gösteriyor. 
Ben, gıda güvencesi konusundaki ulus-
lararası çabalara verdiğimiz bu desteği 
sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. 
Bu duygu ve düşüncelerle, sizlere hitap 
etmekten ve görüşlerimi paylaşmaktan 
duyduğum memnuniyeti bir kez daha 
ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın devlet ve hükümet başkanları, sayın 
bakanlar, değerli katılımcılar, hanıme-
fendiler, beyefendiler… Hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyor, ülkemize ve baş-
kentimiz Ankara’ya hoş geldiniz diyorum. 
Sizleri ve heyet üyelerinizi, “NABUCCO 
Hükümetlerarası Anlaşması’nın İmza 
Töreni ve Zirve Toplantısı” vesilesiyle 

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

Bugün tarihi bir anı hep birlikte yaşı-
yoruz… NABUCCO projesi bundan 7 
yıl önce, 2002 yılında Avusturya’nın 
OMV ve Türkiye’nin BOTAŞ şirketleri-
nin işbirliğiyle başlatıldı. Daha sonra 

NABUCCO Hükümetlerarası 
Anlaşması İmza Töreni ve Zirve 

Toplantısı

Ankara | 13 Temmuz 2009 
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Macaristan’ın MOL, Romanya’nın Trans-
gaz ve Bulgaristan’ın Bulgargaz şirketle-
rinin katılımlarıyla proje yeni bir ivme 
ve heyecan kazandı. Son olarak da 2007 
yılında Alman şirketi RWE projeye iştirak 
etti. Bugün geldiğimiz noktada, işte bu 
tarihi anı simgeleyen törenle, projede çok 
ciddi bir aşama kaydediliyor. Hep birlikte 
imzalarını atacağımız anlaşmayla birlikte 
NABUCCO projesini fiiliyata geçiriyor 
ve Proje’nin hukuki altyapısını oluşturu-
yoruz. Ülkelerimiz için, dostluk ve barış 
için, gelecek nesillerin refahı için bugün 
burada çok önemli bir adım atıyoruz. Proje 
tamamlanıp gaz sevkiyatı başladığında, 
inanıyorum ki tüm bu coğrafya her açıdan 
farklı bir konuma yükselmiş olacaktır. Bu 
tarihi ana sizlerle birlikte şahit olmaktan, 
bu tarihi imza törenine ev sahipliği yapı-
yor olmaktan büyük gurur ve bahtiyarlık 
duyduğumu ifade ediyor, anlaşmanın ül-
kelerimiz, halklarımız için hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli misafirler, saygıdeğer katılımcı-
lar…

Türkiye, başta Orta Doğu ve Hazar Havzası 
olmak üzere, dünyanın ispatlanmış doğal-
gaz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisinin 
bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Ülke-
miz, kaynak ülkeler ile tüketici pazarları 
arasında tabii bir köprü, bir geçiş noktası 
konumunda bulunuyor. Son dönemde, 
Orta Doğu ve Hazar enerji kaynaklarının 
dünya pazarlarına ulaştırılması noktasın-
da büyük projeleri tamamladık. Kerkük-
Yumurtalık ile Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol 
boru hatlarını uygulamaya koyduk. Rus 

doğalgazını taşıyan Batı Hattı, İran-Türki-
ye, Mavi Akım, Bakü-Tiflis-Erzurum do-
ğalgaz boru hatları ile Türkiye-Yunanistan 
Doğalgaz Enterkonnektörü projeleri de 
yine Türkiye’nin önemini sadece bölgesel 
bazda değil, küresel ölçekte de teyit eden 
projeler oldu. Samsun-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’na yönelik çalışmalarımız da devam 
ediyor. Türkmen doğalgazının Türkiye’ye 
nakli ve Irak doğalgazının Kerkük-Yumur-
talık Hattı’na paralel bir boru hattı vasıta-
sıyla ülkemize sevki, devam eden diğer iki 
önemli projemiz. 

Tamamladığımız ve devam etmekte olan 
tüm bu projeler, enerji güvenliği nokta-
sında Türkiye’yi önemli bir konuma yük-
seltiyor. Doğalgazda Avrupa’nın dördüncü 
ana arteri olmak esas hedeflerimiz arasın-
dadır. Türkiye-Yunanistan Doğalgaz En-
terkonnektörü ile atılan ilk somut adımın 
ardından, NABUCCO projesinin hayata 
geçmesiyle inanıyorum ki bu hedefimiz 
işlerlik kazanacaktır. Projeyle birlikte, ül-
kemiz doğalgaz altyapısı Avrupa’nınkiyle 
birleşecek ve muhtemel kriz dönemlerin-
de karşılıklı dayanışma mümkün olacak-
tır. Proje ayrıca, Avrupa Birliği ile enerji 
alanındaki ilişkilerimizin gelişmesine ve 
derinleşmesine de zemin hazırlayacaktır. 
Türkiye, şu an itibariyle, Avrupa Birliği’nin 
enerji politikasında önemli bir ortaktır. 
Katılım müzakereleri sürecinde, enerji pi-
yasasını Avrupa Birliği’nin iç pazar kural-
ları ile uyumlu hale getirmek konusunda 
büyük mesafe kat ettiğimizi de hatırlat-
mak isterim. Esasen, sadece enerji nok-
tasından bakıldığında bile, Türkiye’nin, 
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Avrupa Birliği’nin üyesi olması gerektiği 
net bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

Değerli dostlar…

Hepinizin bildiği gibi, bugün bu Anlaşma-
yı imzalamakla işimiz bitmiyor, tam tersi-
ne, işimiz daha yeni başlıyor. Önümüzde, 
gerek taraf devletler, gerek NABUCCO 
Uluslararası Şirketi tarafından ciddi çalış-
maların yapılmasını gerektirecek bir süreç 
bulunuyor. Türkiye’nin bu sürece ilişkin 
sorumluluklarının bilincinde olduğunu 
vurgulamak isterim. Ben NABUCCO pro-
jesinin hayata geçirilmesinin, diğer proje-
lere de hız kazandıracağına inanıyorum. 
Bu çerçevede, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Irak ve Mısır başta olmak üzere, Hazar ve 
Orta Doğu bölgelerinde bulunan kayda 
değer doğalgaz üreticisi ülkelerin, Avrupa 
enerji güvenliği denklemine katılmaları 
samimi temennimizdir. 

Şartlar elverdiğinde, İran gazının da NA-
BUCCO Boru Hattı üzerinden Avrupa’ya 
ihraç edilmesini arzu ediyoruz. Aynı şekil-
de Rus gazının da bir gün NABUCCO vası-
tasıyla Avrupa piyasalarına sunulmasının 
mümkün olacağına inanıyoruz. Esasen 
Katar’ın da, ülkemizde tesis edilecek bir sı-
vılaştırılmış doğalgaz terminali vasıtasıyla 
NABUCCO projesinde ciddi bir rol üstlene-
bilmesi mümkündür. Böylelikle, isimlerini 
zikrettiğim bu ülkeler, NABUCCO boru 
hattı vasıtasıyla Türkiye üzerinden Avrupa 
ile organik bir bağ da tesis etmiş olacaklar-
dır. O nedenle NABUCCO projesini sadece 
birkaç ülkenin katılımı ile gerçekleşecek 
bir enerji projesi olarak görmemek gerekir. 

Şu noktaya da dikkatinizi çekiyorum: Sa-
dece şehirlerimizi ve insanlarımızı aydın-
latacak, ısıtacak, bizlere enerji verecek bir 
projeden söz etmiyoruz. Ülkelerimiz ara-
sında var olan dostluk ve işbirliği, bu proje 
ile daha da sağlam bir yapıya kavuşacak, 
güçlenecek ve derinleşecektir. Bu proje, 
sadece ülkelerimizi birbirine yakınlaştır-
makla, sadece ülkelerimizin refahına katkı 
sağlamakla kalmayacak, tüm bölgenin 
refah, huzur ve istikrara kavuşmasına da 
sağlam bir zemin hazırlayacaktır. 

Sevgili dostlar… 

Bazı çevreler NABUCCO projesini bir 
rüya olarak adlandırmaya devam ediyor-
lar. Ancak unutmayalım ki, zamanında 
Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi de rüya olarak 
yorumlanmıştı. Oysa bugün bu boru hattı 
başarıyla işlemekle kalmıyor, hattın kapa-
sitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 
da başlatılmış bulunuyor. İnanıyorum ki, 
NABUCCO projesi de bu olumsuz yorum-
ları boşa çıkaracak ve bir başarı hikayesi 
olarak ülkelerimizin hizmetine planlandı-
ğı zamanda sunulacaktır. Ben bugün bura-
da, ülkem ve milletim adına çok büyük bir 
gururu ve mutluluğu yaşıyorum. Eminim 
siz değerli misafirlerimiz de kendi ülkele-
riniz, halklarınız ve ortak coğrafyamız adı-
na bu heyecanı benimle paylaşıyorsunuz. 

Bir kez daha sizleri Türkiye’de, Başkent 
Ankara’da ağırlamaktan duyduğum mem-
nuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu tarihi 
buluşmayı sağlayan, bu tarihi dönüm nok-
tasına şahitlik eden herkese şükranlarımı 
sunuyorum. NABUCCO Hükümetlerarası 
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Anlaşması’nın neticelendirilmesine im-
kan tanıyan NABUCCO taraf devletlerine, 
teknik görüşmelerde yer alan heyetlere, 
NABUCCO Uluslararası Şirketi’ne ve kon-
sorsiyum üyelerine, projeye siyasi destek 
veren Avrupa Birliği ile ABD’ye, ayrıca 
projeye finansman vaadinde bulunmuş 
olan Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa 
Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası’na bu 
vesileyle teşekkür ediyorum. Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, kürsüyü Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Sayın Saakashvili’ye 
bırakıyorum.
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Başbakan Sayın Putin… Başbakan Sayın 
Berlusconi… değerli basın mensupları… 

Dostumuz ve komşumuz Rusya Fede-
rasyonu’nun Başbakanı Sayın Putin’i ve 
değerli dostum İtalya Başbakanı Sayın 
Berlusconi’yi ülkemizde ağırlamaktan 

mutluluk duyuyorum. Başbakan Putin ile 
az önce kapsamlı ve yararlı temaslarda 
bulunduk. Toplantımız geçtiğimiz Mayıs 
ayında Sayın Putin’in ev sahipliğinde 
Soçi’de yaptığımız görüşmenin bir deva-
mı niteliğinde oldu. İkili ilişkilerimizin 
hemen her alanda önemli gelişmeler kay-

Rusya Federasyonu Başbakanı 
Vladimir Putin ve İtalya 

Başbakanı Silvio Berlusconi ile 
Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 6 Ağustos 2009 
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dettiğini memnuniyetle not ettik. İlişkile-
rimizi daha da geliştirmek ve daha ileri 
hedeflere ulaştırma arzumuzun örtüştü-
ğünü bir kez daha teyit ettik.

Rusya ile karşılıklı anlayış, güven ve or-
tak çıkarlar temelinde günden güne ge-
lişen ilişkilerimizin daha da güçlendiril-
mesi dış politikamızın öncelikli hedefleri 
arasındadır. İlişkilerin bugün ulaştığı bu 
memnuniyet verici düzeyin yakalanma-
sında iki binli yılların başından itibaren 
en üst düzeyde sürdürülen temaslarımız 
önemli rol oynamıştır. 

Türkiye-Rusya münasebetlerinde hiç 
kuşkusuz itici güç rolü oynayan ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin böylesine geliş-
miş olmasından ziyadesiyle memnunuz. 
İkili ticaret hacmimiz 2008 yılı sonunda 
38 milyar dolar gibi bir rakama ulaş-
mıştır. Bugün Rusya Türkiye’nin birinci, 
Türkiye ise Rusya’nın yedinci ticari ortağı 
konumundadır. Öte yandan, karşılıklı ya-
tırımlarda kaydedilen artış ve turizm ala-
nında ulaşılan yüksek seviye, ekonomik 
ilişkilerimizin hızlı gelişiminin önemli 
göstergeleridir. Rusya’da müteahhitleri-
miz tarafından bugüne kadar üstlenilen 
işlerin toplam bedeli 30 milyar dolara 
ulaşmıştır. Temaslarımız sırasında ikili 
ticari ilişkilerimizde mevcut bir takım 
teknik mahiyetteki problemleri da ele 
alma fırsatı bulduk. Dün gerçekleştirilen 
KEK toplantısı ve bugünkü kapsamlı 
temaslarımız neticesinde, Türk işadamla-
rının Rus gümrüklerinde karşılaştıkları 
sorunların en kısa sürede çözüme kavuş-
turulacağına inanıyorum. 

Görüşmelerimizdeki bir diğer önemli 
konu başlığı ise enerji alanındaki işbirliği-
miz olmuştur. Enerji konusu, ülkelerimiz 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 
en önemli ve en somut bileşenlerinden 
birini teşkil etmektedir. Bu alandaki işbir-
liğimizin ikili ekonomik ilişkilerin yanı 
sıra stratejik niteliği nedeniyle de özel 
bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Enerji 
alanında ilişkilerimizin karşılıklı anlayış 
ve güven temelinde sürdürülmesini arzu-
luyoruz. Bu işbirliğinin gelecekte gerçek-
leştirilecek projelerle daha da ileriye gö-
türülmesini öngörüyoruz. Bu bağlamda 
gaz, petrol ve nükleer enerji olmak üzere 
3 ayrı başlık altında iki ülke arasındaki 
işbirliğini geliştirmeye yönelik protokol-
leri az önce imzalamış olduğumuzu bura-
da, huzurlarınızda açıklamaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

İmzaladığımız Gaz Protokolü Rusya’dan 
doğal gaz alımımıza imkan sağlayan ve 
süresi 2011 yılında son bulacak olan 
doğal gaz alım sözleşmesinin süresinin 
uzatılmasını da öngörmektedir. Ayrıca, 
yine aynı Protokol çerçevesinde Güney 
Akım Boru Hattı’nın Karadeniz’de ülke-
miz münhasır ekonomik bölgesinden 
geçmesi için gerekli araştırma çalışma-
larının yapılmasına yönelik olarak Rus 
tarafınca talep edilen izin de, Rusya ile 
dostluk ve işbirliğine dayalı ilişkilerimi-
zin ruhuna uygun şekilde, Türkiye tara-
fından verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, 
enerji alanında, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu ile Rus karşıtı Rosatom arasında 
ilki “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla 
Kullanımına” ilişkin, ikincisi “Nükleer 
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Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Te-
sisler Hakkında” olmak üzere iki anlaşma 
daha imzalanmıştır.

Sayın Putin’in ziyareti, söz konusu enerji 
anlaşmalarının imzalanmasının yanı sıra, 
dokuzuncu KEK toplantısının gerçekleş-
tirilmesine ve ülkelerimiz arasında diğer 
bazı yeni belgelerin daha imzalanmasına 
vesile teşkil etmiştir. Bu meyanda, Türki-
ye-Rusya Federasyonu 9. KEK Protokolü 
ve ekonomik içerikli 4 belgenin (Standar-
dizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi 
Alanlarında İşbirliğine İlişkin Memoran-
dum; İthal ve İhraç Edilen Su Ürünlerinin 
Gıda Güvenliği Konusunda İşbirliğine 
İlişkin Memorandum; Gümrük İşlemle-
rine İlişkin Mutabakat Zaptı ile Sermaye 
Piyasaları Kuruluşları arasında Memo-
randum) yanısıra, TÜBİTAK ile Rus kar-
şıtı Rusya Federal Uzay Ajansı arasında 
“Dış Uzayın Keşfi ve Barışçı Amaçlarla 
Kullanımı Alanında İşbirliğine İlişkin” bir 
Mutabakat Zaptı imzalanmış; ayrıca, bir 
de Kültürel Değişim Programı aktedilmiş-
tir. Yukarıda sözünü ettiğim, Hükümetler 
arasındaki 12 belgenin yanı sıra, Başba-
kan Sayın Putin’in ziyareti vesilesiyle, 
TÜPRAŞ, TETAŞ, TPAO, Aksa Enerji, Ost 
Olgun Dış Ticaret ve Çalık Holding gibi 
şirketlerimiz Rus ortaklarıyla sekiz adet 
belge daha imzalamış olup, Sayın Putin’in 
ülkemizi ziyareti çerçevesinde toplam 20 
belge aktedilmiş olmaktadır. 

Sayın Putin ile görüşmemizde, paylaştığı-
mız coğrafyada ortak ilgi alanımıza giren 
güncel, bölgesel gelişmeler hakkında da 
kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. 

Bölgesel ve uluslararası konulara yakla-
şımlarımızın geneli itibariyle birbirine 
yakın olması elbette memnuniyet verici-
dir. 

Değerli basın mensupları…

Başbakan Sayın Putin ile gerçekleştirdi-
ğimiz kapsamlı görüşmelerin ardından, 
İtalya Başbakanı Sayın Berlusconi’nin 
de katılımıyla üçlü bir görüşme gerçek-
leştirdik. İtalya, enerji alanında yoğun 
işbirliğinde bulunduğumuz bir diğer dost 
ülkedir. Şirketlerimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan 
ham petrol boru hattı projesinin hayata 
geçirilmesinde önemli rol oynamışlardır. 
Öte yandan, Türkiye-Yunanistan-İtalya 
doğal gaz boru hattı projesinin de zama-
nında tamamlanarak devreye girmesi 
için çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Ayrıca, Rusya, Türkiye ve İtalya olarak 
Mavi Akım projesinin gerçekleştirilme-
sinde de mükemmel olarak adlandırabi-
leceğim bir işbirliği sergiledik. İtalya ile 
üzerinde çalışmakta olduğumuz Samsun 
- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı projesi-
ne Rusya’nın da katılım kararı alması ve 
boru hattına petrol taahhüdünde bulun-
ması ile ülkelerimiz bu defa da güzergâh 
çeşitlendirmesinin yanı sıra Türk Boğaz-
ları üzerindeki yükü hafifletecek bu son 
derece önemli projede işbirliğinde bulun-
maya hazırlanmaktadırlar. 

Sayın Putin’i ve Sayın Berlusconi’yi ülke-
mizde ağırlamaktan duyduğum memnu-
niyeti huzurlarınızda bir kez daha ifade 
etmek istiyor, hepinizi içtenlikle selamlı-
yorum.
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Değerli kardeşim, sevgili Hamad… Sizi 
ülkemizde ağırlamaktan büyük memnu-
niyet duyuyoruz, hoş geldiniz. 

Katar ’ın Türkiye için özel bir önemi 
vardır. Kültürel ve tarihi bağlara sahip 
olduğumuz dost ve kardeş ülke Katar’la 
ilişiklerimizin her geçen gün daha ileri 
gittiğini görmekten mutluyuz. Son yıllar-
da gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler 
ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmış-
tır. İkili ilişkilerimizin yanı sıra, bölgesel 
meselelerde de yakın bir işbirliği gösteri-
yoruz. Filistin, Lübnan, Darfur, Irak mese-
lelerinde bu işbirliğini verimli bir şekilde 
tesis ettik. Öte yandan, Filistin-İsrail ihti-
lafında tüm taraflarla diyalog politikamız 
devam ediyor. Suriye yönetimiyle, başta 
bazı çevrelerin itirazlarına rağmen, ka-
rarlı bir şekilde izlediğimiz politika sonuç 
vermiştir. 

Biz sonuç olarak, Körfez bölgesinin 
güvenliğine büyük önem atfediyoruz. 
Bölgemizde barış, istikrar ve güvenliğin 
korunması ve sürdürülmesi ortak he-
defimizdir. Bu nedenle, yakın işbirliği 

ve istişare içinde olmamız büyük önem 
taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayı başında 
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek 
Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Ba-
kanları Birinci Toplantısı’na ev sahipliği 
yaptık. Bu vesileyle ilişkilerimizi ve bölge-
mizi ilgilendiren çeşitli meseleleri gözden 
geçirme fırsatını bulduk. Toplantının, ge-
rek Konsey ile, gerekse başta Katar olmak 
üzere tüm Konsey ülkeleriyle ikili ilişki-
lerimizi daha ileri boyutlara taşımasına 
vesile olduğuna inanıyorum. Katar’ın, bu 
sürece güçlü desteğinin devam edeceğine 
olan inancımız tamdır. 

Değerli kardeşim…

İkili ilişkilerimizin hukuki çerçevesinin 
tamamlanması, özellikle işbirliğimizi 
ilerletmek ve istediğimiz alanlarda daha 
hızlı ve somut sonuçlar alabilmemiz için 
önem arz ediyor. Bu bağlamda, Katar’ın 
Ankara Büyükelçiliği’ne askeri ataşe ata-
ma kararı almış olmanızdan memnuniyet 
duyuyoruz. Diğer taraftan, Askeri İşbirliği 
Çerçeve Anlaşması’nın, tarafınızca onay 
sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. 

Katar Emiri Şeyh Hamad ile 
Görüşme

Bodrum, Muğla | 18 Ağustos 2009 
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Kültür, sağlık, işgücü, adli yardımlaşma, 
arşivler arası işbirliği, ehliyetlerin kar-
şılıklı tanınması ve vize kolaylıklarıyla 
ilgili anlaşmaların da bir an önce imza-
lanmasının yararlı olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle ekonomik ve ticari ilişkileri-
mize yönelik değerlendirmelerimi de pay-
laşmak istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki 
ticaret hacmi 2008 yılında 1.2 milyar do-
lara çıkmıştır. (İhracatımız: 1.074 milyar 
dolar, İthalatımız: 159 milyon dolar) Bu 
rakamın ileriki yıllarda daha da artırıl-
ması için işbirliğini sürdürmek istiyoruz. 
Türk müteahhitlik şirketlerinin Katar’da 
aldığı ihalelerin toplam değeri ise, sizle-
rin de desteğiyle 8 milyar dolara ulaşmış-
tır; bu desteğinizin devamını bekliyoruz. 
Katar’ın da Türkiye’deki yatırımlarının 
artmasını, Katarlı şirket ve işadamlarının 
ülkemizin potansiyelinden, geniş pazar 
ve yatırım imkanlarından daha fazla isti-
fade etmelerini arzularız. 

Esasen, enerji alanında da işbirliğimizi 
geliştirebileceğimize inanıyorum. Yılda 2 
milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) 
satın almamızı öngören uzun vadeli bir 
sözleşme imzalanmasına ilişkin öneri-
miz halen geçerliliğini koruyor. Bununla 
birlikte, Katar’la enerji alanında işbirliği 
imkanlarını ele almak ve görüş alışveri-
şinde bulunmak üzere yılda iki kez top-
lanacak bir İkili Enerji Komitesi teşkil et-
meyi öneriyoruz. Öte yandan, Türkiye ile 
Körfez İşbirliği Konseyi arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın biran önce imza-
lanması konusunda da Katar’ın desteğine 
güveniyoruz. Malumunuz olduğu üzere, 

Anlaşma müzakerelerinin dördüncü turu 
22-24 Nisan 2009 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir. Genel olarak olumlu 
bir havada cereyan eden görüşmelerde 
tarafların Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
bir an evvel akdedilmesi hususunda kar-
şılıklı niyet beyanında bulunmalarını 
memnuniyetle karşıladık. Görüşmeler 
sonunda mutabık kalındığı üzere, beşinci 
tur müzakereleri 28-30 Eylül 2009 tarih-
lerinde Riyad’da gerçekleştirilecektir.

Bakınız, Körfez ülkeleriyle ticaretimiz, 
2002 yılından bu yana 8 katına çıkarak 
2008 yılında 16 milyar dolara ulaş-
mıştır. İnanıyorum ki Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın sonuçlandırılması, Körfez 
ülkeleriyle ekonomik ve ticari anlamda 
kaydedilen bu ivmeyi daha ileri boyutlara 
taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 
sözlerimi noktalıyor, sizi ülkemizde ağır-
lamaktan duyduğum memnuniyeti bir 
kez daha ifade etmek istiyorum.
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NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Ras-
mussen ile Ankara Rixos Oteli’ndeki 
iftarda bir araya gelen Erdoğan, iftarda 
yaptığı konuşmada, “milli birlik projesi” 
aldı altında hazırlıklarını yaptıkları, “de-
mokratik açılım” süreciyle Türkiye’nin 
kronikleşen bir sorunu daha geride bıra-
karak, aydınlık bir gelecek yolculuğuna 
her zamankinden daha güçlü devam ede-
ceğini söylüyordu.

“Bunun adı terör sorunu. Türkiye’nin son 
25 yılına, en önemlisi de çok sayıda can 
kaybına neden olan bu terör sorunu, ge-
niş bir toplumsal mutabakatın desteğiyle 
köklü ve kalıcı bir çözümün eşiğine gel-
miş durumdadır. Her zaman söylüyorum; 
bedeli ne olursa olsun, biz bu süreçten 
geri adım atmayacağız. Partimiz oy kay-
bedebilir, siyaset risktir, ekonomi risktir, 
daha ileri gidiyorum, yaşam risktir. Biz 

NATO Genel Sekreteri Anders 
Fogh Rasmussen ile İftar Yemeği

Ankara | 27 Ağustos 2009 



201

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

bu riski üstlenerek yola çıktık ve gereği-
ni yapacağız. Çünkü biz, kardeşliğimizi 
pekiştirecek, ülkemizin huzuru, refahı, 
ortak idealleri için bir kez daha sımsıkı 
kenetlenmeyi sağlayacak yeni bir adımı 
atıyoruz.”

Ramazan’ın, rahmet, bereket, sevgi ve 
barış ayı olduğunu söyleyen Erdoğan, 
“Ramazan’ın bereket ve dayanışma ikli-
minde milli birlik ve bütünlüğün eskisin-
den çok daha güçlü şekilde aydınlık gele-
ceğe kapı aralayacağını umduğunu” dile 
getiriyordu. Erdoğan sözlerini şu şekilde 
sürdürüyordu:

“Bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün 
siyasi partilerin, akademisyenlerin, tüm 
yazılı ve görsel medyanın, ‘benim de söy-
leyecek bir şeylerim var’ diyen herkesin, 
tüm iş dünyasının, hep birlikte bu sürece, 
bir Başbakan olarak katkı vermesini isti-
yorum, bir Parti Lideri olarak değil, bir 
Başbakan olarak. Bu ülkede bu mesuliyeti 
üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
olarak bunu istiyorum. Milletim adına 
istiyorum, 71.5 milyonun, barış, kar-
deşlik, huzur içinde yaşaması için bunu 
istiyoruz, bunu yapmamız lazım. Burada 
‘ben’ yok, burada ‘biz’ var. Bunu beraber 
yapmamız lazım.”

Erdoğan, Rasmussen ile ikili  görüş-
mesinde de “değerli  dostum” dediği 
Rasmussen’e “Terör konusunda des-
teğinize, yardımınıza ihtiyacımız var” 
dediğini aktarıyordu. Rasmussen’in, 
direkt NATO Genel Sekreteri olmadığını, 
Danimarka’da 3 kez seçim kazanarak 

başbakanlık yaptığını hatırlatan Erdoğan, 
Rasmussen ile Avrupa Birliğini (AB) ve 
ülkelerini de iyi tanıyan bir genel sekreter 
olması nedeniyle teröre yönelik NATO’da 
beraber yapacakları çok şey bulunduğu-
nu belirterek şöyle konuşuyordu:

“Onun için kendilerinden ayrıca bu konu-
da desteklerini, yardımlarını istedim ve 
kendileri de sağ olsun, bu konuda ‘ellerin-
den gelen desteği vereceklerini’ söyledi-
ler. Yeni süreçte teröre yönelik uluslarara-
sı yaklaşımların da tartışmaya açılmasını, 
terör örgütüne karşı destekleyici ya da 
tarafsız kalan ülkelerin kendilerini ciddi 
şekilde sorgulayarak bu tavırlarını değiş-
tirmelerini hassaten arzu ediyoruz. Barış, 
huzur, güven ve istikrar içinde büyüyen 
bir Türkiye, kendisi, bölgesi için olduğu 
kadar Avrupa için de önemli bir refah ve 
barış aktörü olacaktır.”

Erdoğan, Rasmussen’in Türkiye’yi gayet 
iyi tanıdığını, Türkiye ile ilgili bu dene-
yim ve bilgi birikiminin NATO Genel 
Sekreterliği görevi süresince yararlı bir 
zemin teşkil edeceğini düşündüğünü dile 
getiriyordu. 60. yılını dolduran NATO’nun 
Avrupa-Atlantik coğrafyasında barış ve 
istikrarın en etkin garantörü olma nite-
liğini sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, 
“Hatta, soğuk savaşın sona ermesinden 
yaklaşık 20 yıl sonra dahi NATO’ya duyu-
lan ihtiyaç azalmamış, bilakis artmıştır. 
Bu durum NATO’nun üstlendiği yeni 
sorumluluklardan ve ittifaka üye olmayı 
bekleyen ülkelerin varlığından açıkça gö-
rülüyor” diyordu.
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Rasmussen’e de seslenen Başbakan Er-
doğan, “NATO Genel Sekreteri olarak, 
NATO’nun gündeminde zor konuların yer 
aldığı böylesine kritik bir dönemde ifa 
edeceğiniz görev ve sorumluklarınızda, 
şahsım, milletim adına sizlere başarılar 
diliyorum, bunları içtenlikle ifade ediyo-
rum. İnanıyorum ki sizin başarınız, ittifa-
kın başarısı olacaktır” diyordu.

Başbakan Erdoğan, Doğu ile Batı’nın, 
Kuzey ile Güney’in ön yargılar olmadan, 
aradaki yapay perdeleri kaldırarak, ta-
rihten gelen yanlış anlamaları bir kenara 
koyarak ortak bir noktada buluşabilece-
ğine, birbirini anlamak için gayret gös-
terebileceğine her zaman inandığını dile 
getiriyordu. İspanya Başbakanı Jose Luis 
Rodriguez Zapatero ile başlattıkları “Me-
deniyetler İttifakı Projesi’nin” dünyada 
gördüğü ilginin bu inancının boş olma-
dığının en güzel ispatını oluşturduğunu 
ifade eden Erdoğan, şunları söylüyordu:

“Bu çabalar, medeniyetler arası çatışmala-
rın beklendiği bir süreci tersine çevirecek 
ve medeniyetler ittifakına, hoşgörüsüne 
zemin hazırlayacaktır. Türkiye olarak, 
bu ideale inanıyoruz. Türkiye ifade edil-
diği gibi Batı’nın en Doğu’su, Doğu’nun 
en Batısı ’dır.  Bu tanımlama sadece 
Türkiye’nin coğrafi konumunu değil, aynı 
zamanda medeniyetler arsında, kültürler 
arasında, din ve diller arasında bir köprü 
olduğunu ifade ediyor. Türkiye’nin potan-
siyelini kullanabilmek için son yıllarda 
her alanda yoğun bir reform programı 
ortaya koyuyoruz, özellikle demokratik-
leşme ve insan hakları konusunda bugün 

7 sene öncesiyle kıyaslanamayacak bir 
düzeyde bir ülke konumuna yükselmiştir. 
AB’ye katılım sürecine giden yolu açmış-
tır. Ve bugün de bu konuda reformlarımı-
zı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin AB üyesi 
ülkeler arasında tartışma konusu haline 
getirilmesinin, “siyasi istismar” aracı ola-
rak kullanılmasının son derece yanlış ol-
duğunu vurgulayarak, bunu “tarih önün-
de hesabı verilemeyecek ciddi bir hata” 
olarak nitelendiriyordu. Batı Dünyası ile 
İslam Dünyası arasındaki ön yargıların 
provokatif bir biçimde sıkça gündeme 
taşınmasının kimseye hizmet etmeyece-
ğini dile getiren Erdoğan, bu tür tahrik 
girişimlerinin uzlaşmadan çok çatışmaya, 
barıştan çok savaşa, birbirini anlamaktan 
çok dışlamaya hizmet edeceğini söylüyor-
du.

İslam’ın sözlükte “barış” anlamına geldi-
ğine işaret eden Erdoğan, hiçbir zaman 
teröre sıfat olarak kullanılamayacağını 
söylüyordu. “(İslami terör) gibi bir yakış-
tırmayı kimse bizim dinimize yapamaz. 
Çünkü dinimiz bunu kökünden yok farz 
etmiştir. Asla kabul etmemiştir” diyen 
Erdoğan, şöyle devam ediyordu: Hıristi-
yanlığın, Museviliğin ve diğer tüm dinle-
rin de insanın yaşama hakkını her şeyin 
üzerinde tuttuğunu hatırlatan Erdoğan, 
Müslümanların inançlarının gereği ola-
rak bütün peygamberlere iman ettiklerini 
hatırlatıyordu.

Başbakan Erdoğan, “münferit olaylardan 
yola çıkılarak tüm bir dini ve onun men-
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suplarını potansiyel bir terörist olarak 
görmenin ve bu algıyı yerleştirmenin, hoş 
görmenin bir insanlık suçu olduğunu” 
vurguluyordu. Bu anlayışı tersine çevir-
menin mümkün olduğunu belirten Er-
doğan, medeniyetler ittifakı çabalarının 
bunu gerçekleştirmeye çalıştığını söylü-
yordu. Erdoğan, dünyada barışın ve huzu-
run tesis edilmesi konusunda NATO’nun 
da yoğun çaba gösterdiğini hatırlatarak, 
Türkiye’nin bu çabalara geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de destek vereceğini bildiri-
yordu. İnsanlığın kronikleşen sorunlarını 
aşmak için cesur adımlar atılması gerekti-
ğini dile getiren Erdoğan, barış ve adaleti 
savunmanın, savaşmaktan daha güçlü bir 
yürek istediğini söylüyordu.
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Saygıdeğer büyükelçiler… çok değerli 
misafirler… Sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyor, bu yıl üçüncüsünü gerçekleş-
tirdiğimiz geleneksel iftar buluşmamıza 
katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, 
hoş geldiniz diyorum. Bu güzel iftar akşa-
mının manevi atmosferini sizlerle birlikte 
teneffüs etmekten, bu anlamlı sofrayı 
sizlerle paylaşmaktan çok büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Zira Ramazan ve Oruç, ihtiva ettiği birçok 
anlamın ötesinde, paylaşmadır, dayanış-
madır, kendisini, başkasının yerine koy-
ma, başkasının hissiyatını anlama deneyi-
midir. Ramazan, açlıkla birlikte, yokluğu, 
yoksulluğu, yalnızlığı, kimsesizliği hisset-
me; kendisini yoksullarla, kimsesizlerle, 
ihtiyaç sahipleriyle özdeşleştirip, onların 
hissiyatını anlama çabasıdır. Ramazan, 
kelime olarak “ateşi yutan” anlamına gelir. 
Ramazan, öfke, hiddet, hırs, açgözlülük, 

Büyükelçilerle İftar Yemeği
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oburluk, hoşgörüsüzlük, şiddet gibi birçok 
hastalığı da yutar ve açığa çıkmasına engel 
olur. Ramazan, en çok da merhametin ve 
hoşgörünün ayıdır. 

Yüce Yaratıcımızın rahman isminin teza-
hürü rahmet ve merhamet, inansın veya 
inanmasın tüm insanlar, tüm canlılar 
üzerinde tecelli eder. Allah’ın merhameti 
ayrım gözetmez, kimseyi dışarıda bırak-
maz, Allah nimetlerini tüm insanlara ay-
rım gözetmeksizin bahşeder. Biz insanlar 
da rahmeti, merhameti, affetmeyi, iyilik 
etmeyi birbirimizden esirgememeliyiz. 
Sadece Müslümanlar arasında değil, bir 
arada yaşayan her etnik grubun, her dilin, 
her dinin, her mezhebin kaynaşması, ko-
nuşması, tanışması, yardımlaşması ve da-
yanışması Ramazan’ın daha yoğun şekilde 
ortaya çıkardığı güzel bir manzaradır.

Bugün, Türkiye’nin hangi iline, ilçesine 
giderseniz gidiniz, Ramazan heyecanıyla 
birlikte, yardımlaşma, dayanışma, birbiri-
ni anlama çabasının doruk noktasına ulaş-
tığını da çok somut olarak görürsünüz. 
Açıkçası, bu yardımlaşma ve dayanışma, 
sadece belli dini gruplar, belli mezhepler 
arasında da cereyan etmez. Gerek Rama-
zan ayı içinde, gerek diğer aylarda, bu 
topraklar üzerindeki Müslümanlar yemek-
lerini her zaman Hıristiyanlarla, Musevi-
lerle paylaştılar. Aynı şekilde Musevilerin, 
Hıristiyanların da sofralarını Müslüman-
larla paylaştığına bu toprakların uzun tari-
hi boyunca her zaman şahit olduk.

Ben, ülkemin birçok vasfıyla övünüyo-
rum, ülkemin birçok farklı yanıyla gurur 

duyuyorum… Ancak, yüzyıllar, bin yıllar 
boyunca, bu ülke üzerinde, farklılıkların 
bir ve bütün olarak hoşgörü içinde yaşa-
mış olmalarından çok daha ayrı bir gurur 
duyduğumu da ifade etmek istiyorum. 
Zaman zaman küçük anlaşmazlıklar ol-
muştur, küçük çaplı tartışmalar tatsızlık-
lar yaşanmıştır. Tahrikler olmuş, birlik ve 
bütünlüğü bozmaya dönük girişimler orta-
ya çıkmıştır. Ancak, çok şükür, binlerce yıl 
boyunca oluşmuş, şekillenmiş, güçlenmiş 
dostluğumuzu yok edecek, bu topraklar 
üzerindeki hoşgörü iklimini zedeleyecek 
bir hoşgörüsüzlük, bir tahammülsüzlük 
ortamı asla oluşmamıştır.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Be-
nim ülkemin her bir vatandaşı, dili, dini, 
mezhebi, etnik kökeni, rengi, düşüncesi 
her ne olursa olsun, devlet karşısında 
kendisini birinci sınıf vatandaş olarak his-
setmek durumundadır, bunu tüm boyut-
larıyla sağlamanın mücadelesini verdik, 
veriyoruz. Biz tüm insanları “yaradılanı 
Yaradan’dan ötürü sevme” anlayışıyla sev-
diğimiz gibi, tüm vatandaşlarımızı da aynı 
samimiyetle kucaklamanın gayreti içinde-
yiz. AK Parti iktidarı, kendisine oy versin 
veya vermesin 71.5 milyon vatandaşımı-
zın tamamının hükümeti olma şuuruyla 
hareket etmekte, herkese aynı azimle hiz-
met götürmekte, hiç kimseyi öteki, diğeri 
olarak dışlamamaktadır. Demokrasinin, 
evrensel insan hak ve özgürlüklerinin, 
adaletin, hukukun, ülkemdeki her vatan-
daşa tek tek ulaşmasını, aynı hızda, aynı 
kalitede ulaşmasını istiyor, tam 7 yıldır 
bunun özverili gayretini gösteriyoruz. 
Tarih boyunca, bir arada yaşama kültürü-
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nün canlı ve somut mekanı olan Türkiye 
topraklarını, bugün de demokrasi, insan 
hakları ve hukuk noktasında bölgesinin 
örnek bir devleti haline getirmek için ça-
balıyoruz.

Siz değerli büyükelçilerin, bizim bu çaba-
larımıza en yakından şahit olduğunuzu 
biliyorum. Bakınız, son dönemde hukuk 
dışı örgütlenmelere karşı yürütülen karar-
lı mücadele, demokrasi ve hukuk idealin-
de ortaya koyduğumuz samimiyetin açık 
tezahürüdür. Demokratik bir ülkeye, bir 
hukuk devletine yakışmayan, ülkeyi, top-
lumu, istikbalimizi adeta içten içe kemiren 
tüm mafya tarzı örgütlenmelere, tüm hu-
kuk dışı yapılanmalara, tüm çeteleşmelere 
ve karanlık güç odaklarına karşı sarsılmaz 
bir duruş sergiledik, altını çizerek ifade 
ediyorum, hukuk çerçevesi içinde kararlı 
bir mücadele ortaya koyduk ve koyuyoruz.

Avrupa’da çeşitli ülkelerin tarih içinde ya-
şadıkları deneyimi biz bugün yaşıyoruz ve 
süreci nihayete erdirerek Türkiye’yi yük-
sek standartlı, şeffaf bir demokratik hukuk 
devleti yapısına kavuşturmak konusunda 
son derece kararlıyız. Demokratikleşme 
ve hukukun üstünlüğü için yaptığımız 
reformlara paralel olarak, ülke genelinde 
huzurun, istikrarın, refahın kalıcı olarak 
tesisi amacıyla, bugünlerde tarihi önemde 
bir girişimde bulunduğumuzu sizler de 
biliyorsunuz. Bir süre önce başlattığımız, 
Milli Birlik Projesi adı altındaki demokra-
tik açılım sürecimiz kararlı bir şekilde iler-
liyor. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 
yaklaşık 25 yıldır devam eden, enerjimizin 
ve kaynaklarımızın önemli bir kısmını tü-

keten problemi, demokrasi, hukuk, insan 
hakları çerçevesinde kalıcı olarak çözmeyi 
hedefliyoruz.

Esasen, iktidarda bulunduğumuz 7 yıl bo-
yunca bu alanda önemli reformlar gerçek-
leştirdik. Bölgeler arasındaki gelişmişlik 
farkını azaltmak, ekonomik olarak geride 
kalmış il ve bölgelerimizi ekonomiye ka-
zandırmak, demokratik talepleri karşıla-
mak noktasında son derece samimi bir du-
ruş sergiledik ve bu samimiyetin gereğini 
de yerine getirdik. Şimdi ise, uzlaşma ile, 
konuşarak, tartışarak, görüş alışverişinde 
bulunarak, herkesi ve her kesimi dinleye-
rek yeni, köklü ve kalıcı bir çözüm sürecini 
başlatmış bulunuyoruz. İçişleri Bakanım 
yaklaşık bir aydır görüşmeler yapıyor, öne-
rileri, görüşleri dinliyor, not ediyor… 

Çok önemli mesafeler kat ettiğimizi bura-
da ifade etmek isterim… Zira şu son bir 
ay içinde Türkiye’nin bu meseleyi bütün 
samimiyetiyle, bütün açık yürekliliğiyle 
tartışıyor olması, konuşuyor olması bile, 
geldiğimiz noktanın ne kadar umut verici 
olduğunu gösteriyor. Elbette bu sürecin 
karşısında duracak olanlar vardır, nitekim 
var… Elbette önümüze engeller çıkacaktır, 
nitekim çıkıyor da… Ancak, biz, siyaseten 
bize, yani AK Parti’ye bedeli her ne olursa 
olsun, bu demokratik açılım sürecini, bu 
Milli Birlik Projesi’ni tamama erdirmek 
konusunda son derece kararlıyız, geri 
adım atmayacağız, taviz vermeyeceğiz. 
Çünkü gözü yaşlı annelerin feryadı bizim 
için her şeyden daha önemlidir. Çünkü 
akan kanın durması, bizim için her şeyden 
daha kıymetlidir. Çünkü ülkemizin huzur 
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ve güvenliği, insanımızın birlik ve bütün-
lüğü bizim siyasetimizin varlık sebebidir.

Bu noktada sizlerle önemli bir hususu da 
paylaşmak arzusundayım. Türkiye’nin, bu 
demokratik açılım sürecini tamamlaması, 
paralel olarak terörün ülke gündeminden 
çıkması, hiç kuşkusuz Türkiye ile birlikte 
başta bölgeleri olmak üzere tüm dünyayı 
yakından ilgilendirmektedir. Huzurunu, 
istikrar ve güven ortamını tam anlamıyla 
tesis etmiş, güçlü ekonomisiyle, barışçı dış 
politikasıyla, demokratik parlamenter sis-
temiyle Türkiye, sadece kendisi için değil, 
hiç kuşkusuz tüm bölge için, tüm dünya 
için bir kazanç olacak, bir denge unsuru, 
bir istikrar unsuru olacaktır. Açık söylüyo-
rum: Irak kazanacaktır, tüm Ortadoğu ka-
zanacaktır, Kafkasya kazanacak, Balkanlar 
kazanacaktır… İran, Suriye, Filistin, İsrail, 
Lübnan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan 
kazanacak, bölgesel barış noktasında yeni 
bir süreç de başlamış olacaktır. Aynı za-
manda Avrupa Birliği kazanacak, tek tek 
Avrupa ülkeleri kazanacaktır.

B e n ,  b a ş l a t t ı ğ ı m ı z  b u  M i l l i  B i r l i k 
Projesi’nin, lokal etkisi olan, sadece 
Türkiye’nin bir bölgesini, bazı illerini ilgi-
lendiren bir reform süreci olduğuna asla 
inanmıyorum, tam tersine, bu süreç, bölge-
sel meselelerin çözümüne katkı sağlayacak 
son derece önemli bir süreçtir. Sorunları 
zamana bırakmak, sorunları çözümsüz 
bırakmak, çözümsüzlüğü bir çözüm gibi 
sunmak, artık bu yeni dönemde bir siya-
set tarzı olamaz, olmamalıdır. Ebediyen 
Ortadoğu’daki sorunlarla yaşayamayız… 
Ebediyen, istikrarsız, güvensiz, huzursuz 

çatışma alanlarıyla, çatışma bölgeleriyle 
yaşayamayız.

Ben, hemen her uluslar arası toplantıda 
dile getiriyorum: Bugün bazı lokal me-
seleler, bazı bölgesel meseleler bir takım 
ülkelerin çok uzağındaymış gibi algılana-
bilir. Ancak, gün gelir, hesap döner ve bu 
sorunlar tüm dünyayla birlikte o ülkeleri 
de olumsuz etkilemeye başlar. Diğer bir 
deyişle, “bana yönelik terör kötüdür, ona 
yönelik terör iyidir” şeklindeki son derece 
tehlikeli bakış açısının terk edilme zamanı 
çoktan geçmiştir. Bu noktada son dönem-
de uluslar arası arenada olumlu gelişmeler 
yaşandığını gördük. Ancak çok daha fazla-
sını beklediğimizi, terörle mücadelemizde 
çok daha destekleyici bir tutumun sergi-
lenmesi gerektiğini de hatırlatmak duru-
mundayım. Bakınız, başlattığımız demok-
ratik açılım sürecini sekteye uğratmak, 
toplumsal barışı tahrik etmek, zihinleri 
bulandırmak için her türlü gayret göste-
riliyor. Son iki hafta içinde tam 11 askeri-
miz terörle mücadele ederken hayatlarını 
kaybettiler. Sorumluluk taşıması gereken 
kesimler, süreci baltalayacak açıklama-
lar yapıyorlar. Statükonun devamından, 
mevcut durumun devamından çıkar sağla-
maya alışmış kesimler, demokratik açılım 
sürecinin başlatılmasına karşı çıkıyor ve 
engellemek için her yola başvuruyor.

Son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. 
Ancak, altını çizerek ifade ediyorum, çö-
züme her zamankinden yakınız, çözüme 
yönelik umutlarımız her zamankinden 
fazla ve biz bu işi mutlaka çözeceğiz. Yine 
söylüyorum: Bedeli her ne olursa olsun, 
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benim partim bundan ne yönde etkilenirse 
etkilensin, bu süreci nihayete erdireceğiz. 
Son derece samimi hislerle yola çıktık. Ka-
nayan bir yarayı tedavi etmek, akan kanı 
durdurmak, gözyaşını dindirmek için yola 
çıktık. Bu proje, milli bir projedir, siyaset 
üstü bir projedir, herkesi kucaklayan, 
herkesi sarıp sarmalayan bir projedir. Bu 
büyük kardeşlik projesine, komşu ülkeler 
başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinin, 
tüm büyükelçilerimizin destek vermeleri-
ni arzu ettiğimizi de bu vesileyle belirtmek 
isterim.

Bu bölgedeki her bir ülkenin istikrarı, 
refahı, kalkınması, tüm bölgenin istikra-
rına, refahına, kalkınmasına katkı sağlar. 
Türkiye’nin terör sorunundan tamamen 
kurtulması, demokratik açılımlarını ger-
çekleştirerek huzur ve refahı kalıcı olarak 
sağlaması, biraz önce de ifade ettim, tüm 
bölgeye yarar sağlayacaktır. 

Saygıdeğer büyükelçiler… değerli misa-
firler…

Dünyamız zor ve çalkantılı bir dönemden 
geçiyor. Terörizmle mücadele, kitle imha 
silahlarının yayılmasının önlenmesi, Orta 
Doğu, Kafkasya ve Afrika’nın çeşitli yerle-
rindeki çatışma ve ihtilaflar uzun yıllardır 
dünya gündemini meşgul eden meseleler. 
Şimdi, bu meselelerin yanısıra, iklim deği-
şikliği enerji, gıda ve su güvenliği, salgın 
hastalıklar, yabancı düşmanlığı, hoşgörü-
süzlük ve ırkçılık gibi yeni meseleler de 
dünya gündeminde yer almaya başladı. 
Böylesine yoğun bir gündem içinde temel 
ihtiyaç, hiç kuşkusuz kapsamlı, etkin bir 

diyalog ve iletişim ortamıdır. Özellikle, son 
dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan 
küresel ekonomik kriz birlikte çalışmanın, 
ortak hareket etmenin, ortak çözümler 
üretmenin ne derece hayati öneme haiz 
olduğunu ortaya koydu. Küresel planda 
sonuçlar doğuran son mali kriz karşısında 
özellikle G-20 bünyesinde yürütülen çalış-
malar bunun mümkün olabileceğini gös-
terdi. Önümüzdeki günlerde Pittsburgh’da 
düzenlenecek ve benim de bizzat katılma-
yı planladığım G-20 zirvesi ve Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu umuyorum ki bu 
noktada yeni açılımların gerçekleşmesine 
zemin hazırlayacaktır.

Ekonomik krizin artık bir iyileşme süre-
cine girdiği yönünde dünyadan olumlu 
sinyaller ve iyimser açıklamalar almaya 
başladık. Krizin etkilerini yakından his-
seden ABD ve Avrupa ülkeleri, temkinli 
davranmakla birlikte artık “en kötü”nün 
bittiği yönünde iyimser beklentileri dile 
getiriyorlar. Biliyorsunuz Türkiye, 742 
milyar dolara ulaşan gayri safi yurtiçi ha-
sılasıyla dünyanın 17’inci, Avrupa’nın da 
6’ıncı büyük ekonomisi olma vasfını taşı-
yor. Şüphesiz ülke olarak küresel finans 
krizinden etkilendik. Ancak, son 7 yılda 
yaptığımız köklü reformlar ve aldığımız 
tedbirler sayesinde, diğer ülkelere nazaran 
krizin etkilerini sınırlı tutmayı da başar-
dık. 2009 yılının ilk çeyreğinde çok ciddi 
düzeyde (yüzde 13,8) bir daralma yaşayan 
Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekten itiba-
ren toparlanmaya başladığının sinyallerini 
vermeye başladı. İkinci çeyrekte büyüme 
oranı yüzde eksi 7 olurken, ihracattaki 
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düşüş hız kesmeye, sanayideki kapasite 
kullanım oranı da artmaya başladı.

2010 yılından itibaren, yeniden pozitif 
büyümeyle yolumuza devam edeceğimize 
inanıyoruz. Enflasyonda çok sevindirici ve 
tarihi seviyeleri gördük ve en son yüzde 
5,3 seviyesine kadar oranı çektik. Evet, 
zor bir süreçti, zorlu bir krizdi, arkasında 
büyük hasar bıraktı, ancak umuyor ve 
inanıyorum ki, artık geride kalıyor. Tüm 
dünya ülkelerinin bu krizden önemli 
dersler çıkarmış olduklarına inanıyor ve 
tekrar yaşanmamasını diliyorum. Türkiye 
olarak, hükümetim döneminde yakaladı-
ğımız hızlı büyüme ivmesini sürdürmeye, 
yapısal reformları kararlılıkla yapmaya 
devam edeceğiz. Bu noktada, belirlemiş 
olduğumuz ekonomik programdan taviz 
vermeyeceğimizi, özellikle sıkı maliye 
politikası ve para politikasında disiplini 
sürdüreceğimizi belirtmek isterim.

Saygıdeğer misafirler… değerli Büyükelçi-
ler…

Çok kısa olarak gündemimizdeki bazı 
konulara değinerek konuşmamı tamam-
lamak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye, 
2009-2010 yılları için Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’ne üye olarak seçildi. 
Aynı şekilde, BM nezdinde İspanya ile 
birlikte başlattığımız Medeniyetler İttifakı 
projesini de tam bir kararlılık içinde sür-
dürüyoruz. Enerji arz ve güvenliği nokta-
sında önemli adımlar attık, önemli uluslar 
arası projeleri gündemimize aldık. Bölge-
sel ve küresel barış çabalarına Türkiye’nin 
katkısı elbette bunlardan ibaret değil. Böl-

gemizdeki ülkeler arasındaki ihtilafların 
çözümü için büyük gayret sarf ediyoruz. 
Kronik meselelerinin artık bir çözüm sü-
recine girmesi, bir çözüme ulaşması için, 
bizzat ben, dışişleri bakanım, Başmüzake-
reci arkadaşımız ve Bakanlıklarımızın tüm 
mensupları yoğun mesai veriyorlar. 

Bu vesileyle şu hususu da belirtmek isti-
yorum: Türkiye’nin barışa yönelik katkı-
ları son derece samimi katkılardır. Asla 
durumdan vazife çıkarmak, kendimize 
yeni roller biçmek gibi bir arzumuz ve 
niyetimiz yok. Biz, sadece ve sadece de-
neyimlerimizi, birikimlerimizi barış yö-
nünde kullanmak istiyoruz ve yaptığımız 
da sadece bundan ibarettir. Irak’ın kalıcı 
istikrara kavuşturulması, Orta Doğu’da 
adil ve kapsamlı barışın sağlanması, gerek 
Afganistan’da, gerek Pakistan’da güvenlik 
ve kalkınmanın tesisi, Kafkaslar’da istikrar 
Haiti’den Doğu Timor’a kadar geniş bir 
coğrafyada barış ve güvenliğinin sağlan-
ması, Hükümetimin dış politika öncelikle-
ri arasında yer almayı sürdürecektir. 

Kıbrıs ’ta ,  çözümden yana tavrımızı 
sürdürüyor, kapsamlı çözümü güçlü şe-
kilde destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin çözüm-
den yana tavrının, buna karşılık Rum 
Kesiminin çözümsüzlükten yana tavrının 
dikkatlerden kaçmadığına inanıyorum. 
Diğer taraftan, Türkiye’nin stratejik hedefi 
konumundaki Avrupa Birliği’ne üyelik de 
gündemimizdeki önem ve önceliğini koru-
maktadır. Bu hedef doğrultusunda, bugü-
ne kadar birçok kapsamlı reform çalışması 
gerçekleştirdik. AB ile devam eden tam 
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üyelik müzakerelerimizin sağlıklı biçimde 
ilerlemesini temin etmek, sadece Hükü-
met olarak değil, toplum olarak da önce-
liğimizdir. AB müzakerelerini tarihimizin 
en büyük demokratik açılımlarından biri 
olarak görüyor, bu şekilde önemsiyor ve 
bu anlayışla sürdürüyoruz.

Üyeliğin ülkemize getireceği yükümlü-
lüklerin bilincindeyiz. Avrupa tarafının 
da bu süreçte yükümlülüklerini yerine 
getirmesini, verdiği sözlerin arkasında 
durmasını beklediğimizi ve arzuladığımı-
zı burada bir kez daha ifade etmek iste-
rim. Ben, Avrupa’da Türkiye konusunda 
sağduyunun bağnazlığı yeneceğinden 
eminim. Buna yönelik güçlü emarelerin 
görüldüğünü de son derece memnuniyet-
le müşahede ediyorum. İşte geçtiğimiz 
günlerde, Nobel Barış Ödülü sahibi Sayın 
Ahtisaari’nin Başkanlığı’nı yaptığı ve bir-
çok değerli devlet adamının da içerisinde 
yer aldığı Bağımsız Türkiye Grubu’nun ra-
poru yayınlandı. Rapor Türkiye’ye yönelik 
Avrupa’da kimi liderler tarafından sergile-
nen yaklaşımların, AB’nin temel ilkelerine 
ters düştüğünü açıkça belirtiyor.

Tamamen siyasi mülahazalarla, tamamen 
oy kaygısıyla yapılan açıklamalar, ortaya 
konulan tavırlar, Avrupa’nın geleceğine 
hizmet etmiyor, tam tersine tarihi birer 
hata olarak Avrupa’nın ve dünyanın gele-
ceğini tehdit ediyor. Bu noktada herkesi 
sorumlu olmaya, samimi olmaya davet edi-
yorum. Bakınız, burada önemli gördüğüm 
birkaç göstergeyi sizlerle paylaşmak iste-
rim: Bundan 7 yıl önce, Türkiye’de yerleşik 
yabancı medya mensubu sayısı, dikkat 

ediniz, sadece 35 idi. Bugün bu sayı, bana 
bağlı olan Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre tam 
265’e ulaştı. Sadece komşu ülkelerden 
değil, Latin Amerika’dan, Uzak Doğu’dan 
gazeteciler, akademisyenler akın akın 
Türkiye’ye geliyor, Türkiye’nin gelişimini, 
Türkiye’nin değişimini, artan önemini, 
artan ağırlığını inceliyorlar. Özellikle Arap 
dünyasının, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
yolunda kaydettiği gelişimi yakından izle-
diğini biliyoruz. Türkiye’ye yönelik olarak 
sorumsuzca ve sağduyudan uzak şekilde 
yapılan açıklamalarının, nasıl geniş bir 
coğrafyada yankılandığını, nasıl geniş bir 
coğrafyada olumsuz karşılandığını artık 
bu liderler görmelidir.

Saygıdeğer konuklar… değerli büyükel-
çiler…

Sözlerime son verirken, güncel olması 
nedeniyle önemli bir konuya da kısaca 
değinmek istiyorum… Hükümet olarak, 
demokratikleşme, insan hakları, ifade öz-
gürlüğü konularında yaptığımız reformla-
rı sizlerin de çok yakından takip ettiğinizi 
biliyorum. Tarihi nitelikte reformlar yap-
tık, 7 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin 
çehresini, imajını, algılanmasını köklü 
şekilde değiştiren adımlar attık. Demokra-
tikleşme, insan hakları ve ifade özgürlüğü 
alanlarında yapılanları asla ve asla yeterli 
görmediğimizi belirtmek durumundayım. 
Elbette, bu bağlamda basın özgürlüğü de 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz, önem 
verdiğimiz bir konudur.
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İfade özgürlüğüne bu kadar önem veren, 
verdiği önemin gereğini de hakkıyla yeri-
ne getiren bir iktidarın, özgür basını sus-
turmak, engellemek, sıkıştırmak, üzerinde 
siyasi baskı kurmak gibi niyeti olmaz, ola-
maz. Hükümet olarak, basının görevini en 
iyi şekilde yerine getirmesi için bugüne ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da gereken 
her şeyi yapacağız. Ben, ifade özgürlüğü 
çerçevesinde, benim özgürlüklerime, kişi-
sel haklarıma yapılan saldırılar karşısında 
çıkıp basına yönelik eleştirilerimi yapa-
rım, yapıyorum da. Basın da gayet özgür 
bir şekilde beni eleştirdi, eleştiriyor ve 
biliyorum ki bundan sonra da eleştirecek. 

Biz eleştiriye değil, hakarete ve iftiraya 
karşıyız. Medyanın siyasi alanı manipüle 
etme gayretiyle karalama kampanyaları 
yapması hiçbir demokratik ülkede mazur 
görülemez. Ancak, ne benim basın kuru-
luşları üzerinde siyasi ya da ekonomik 
baskı kurma hakkım ve yetkim vardır, ve 
ne de basın kuruluşlarının, kendilerini 
yasalar karşısında imtiyazlı görme hak ve 
yetkileri vardır. Basın özgürlüğü, kimseye 
kanun ve hukuka aykırı hareket etme ay-
rıcalığı tanımaz. Elbette hukukun dışına 
sapan, hukukun müeyyidelerini görmez-
den gelenler de, yine hukuk çerçevesinde, 
hukuk dairesinde gereken sonucu alacak-
lardır.

İdarenin, hukukun gereği olarak gerçek-
leştirdiği bir işlemi, yurtiçinde veya dı-
şında Türkiye’ye yönelik bir baskı unsuru 
olarak kullanılmasını son derece yanlış 
bulduğumu ifade etmek durumundayım. 
Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye, 7 

yıl öncesiyle kıyaslanamayacak kadar öz-
gür, demokratik bir ülkedir ve bundan en 
büyük faydayı sağlayan da hiç şüphesiz 
özgür basındır. Meselenin başka yerlere 
çekilmesi, özellikle AB nezdinde yanlış 
propagandayla Türkiye aleyhine bir nokta-
ya çekilmesi son derece yanlış olur.

Değerli misafirler… saygıdeğer büyükel-
çiler…

Bir kez daha, bu anlamlı sofrayı bizlerle 
paylaştığınız, bu güzel iftar davetimize 
icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür edi-
yorum. AK Parti olarak, geleneksel hale 
gelen bu buluşmaları sürdürecek, bu güzel 
buluşmaları inşallah her fırsatta tekrarla-
yacağız. Önümüzdeki hafta İslam dünyası 
mübarek Ramazan Bayramını kutlayacak. 
Tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı-
nı tebrik ediyorum. Yine bu yıl güzel bir te-
vafuk olarak Musevilerin Roşa Şana, yani 
yeni yıl bayramları aynı güne denk geldi… 
Bu vesileyle Musevi vatandaşlarımızın 
da yeni yıl bayramlarını tebrik ediyorum. 
Ben, katıldığınız için bir kez daha hepinize 
teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı Beşar Esad… değer-
li Suriyeli dostlarım… kardeşlerim… say-
gıdeğer konuklar… değerli İstanbullular… 
hanımefendiler… beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularla selamlıyor, Sayın Cum-
hurbaşkanı Esad ve heyetine bir kez daha 
Türkiye’ye, İstanbul’a hoş geldiniz diyo-
rum. Bugün, İstanbul’da, AK Parti İstanbul 
İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bu iftar 
sofrasını, aziz dostum, kardeşim Sayın 
Beşar Esad’la paylaşıyor olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum.

Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın, 
dayanışmanın en geniş anlamıyla ve en sa-
mimi şekilde yaşandığı bir aydır. Ramazan 
merhamet ayıdır. Ramazan, yoksulların, 
garip gurabanın hissiyatının, toplumun 
tüm kesimleri tarafından paylaşılmasıdır. 
Ramazan, Yüce Yaratıcının verdiği nimet-
lerin değerinin daha iyi anlaşılarak, her-
kesin sofrasını, gönlünü, kucağını başka-
larına açmasıdır. Ancak, bugün bu sofrada 
şahit olduğumuz gibi, Ramazan en çok da 
bereket ayıdır. Bugün, bu bereketin, sadece 
iftar soframıza değil, Suriye ile Türkiye 

arasındaki kardeşliğe de yansıdığını gör-
mekten büyük heyecan duyuyorum.

Esasen, çok uzun bir tarihi geçmişi payla-
şıyoruz. Bin yıldır, Türkiye ile Suriye aynı 
sofraya oturuyor, aynı ekmeği, aynı suyu 
paylaşıyor, aynı ortak kaderi, aynı ortak 
idealleri taşıyor. Tarih boyunca defalarca 
aynı düşmana karşı omuz omuza savaş-
tık. Şam’ı, Halep’i, Kudüs’ü nasıl bir ve 
bütün olarak savunduysak, aynı şekilde 
Çanakkale’de de aynı siperde şehit olduk. 
Türkiye ile Suriye’nin tarihini, kültürünü, 
geleneklerini, en önemlisi de hissiyatını 
kesin hatlarla birbirinden ayırmak müm-
kün değildir. 

Ben, İstanbul’a gelen bir Suriyeli kardeşi-
min, burada yabancılık çekeceğine inan-
mıyorum. Aynı şekilde, Şam’a gittiğimiz 
zaman, bizden bir şehirde, bizi yansıtan, 
bizi anlatan bir şehirde olduğumuzu his-
sediyoruz. Emevi Camii bize Sultan Ahmet 
Camii’ni hatırlatıyor. Hamidiye Çarşısı’nda 
iken kendimizi Kapalı Çarşı’da hissediyo-
ruz. Yediğimiz yemeklerde, dinlediğimiz 
müziklerde, insanların yüzlerinde, konuş-

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar 
Esad ile İftar Yemeği

İstanbul | 16 Eylül 2009 
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malarda, gülüşmelerde hep birbirimizi 
görüyoruz. Tarih, Türkiye ve Suriye’yi bir-
birine dost yaptı, akraba yaptı, hatta, bizi 
birbirimize kardeş eyledi. Dünya üzerinde, 
bu kadar çok ortak yönü olan, bu kadar 
çok ortak noktayı paylaşan, bu kadar birbi-
rine geçmiş iki halkın, iki komşu ülkenin 
olduğunu düşünmüyorum.

İşte onun için diyorum ki: Suriye bizim 
dostumuz… Suriye bizim akrabamız… 
Suriye bizim kardeşimiz… Suriye ile gü-
zel yarınlara birlikte yürüyecek, ortak bir 
geleceği, huzur ve refah dolu bir bölgeyi 
inşallah birlikte inşa edeceğiz. Son 7 yılda 
bu noktada çok büyük başarılar elde ettik. 
Ticari ve ekonomik alanda, siyasi alanda, 
diplomatik alanda, kültürel alanda ilişki-
lerimizi pekiştirecek çok güzel adımlar 
attık. Türkiye Suriye’nin meselelerini ken-
disine mesele edindi. Aynı şekilde Suriye 
Türkiye’nin meselelerini kendisine mesele 
edindi. Bu şekilde, birçok kronik sorunu 
çözme, ya da en azından çözüm yoluna 
koyma fırsatımız oldu.

Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: Suriye ile ilişkilerimizin, son 7 
yılda çok büyük mesafe kat ederek iyileş-
mesinden, gelişmesinden çok büyük bir 
memnuniyet duyduk, duyuyoruz. Aslında, 
bu memnuniyeti sadece biz siyasiler değil, 
tüm halkımız hissediyor. Lazkiye ile Ga-
zimağusa arasında feribot seferleri başla-
dığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
duyduğu heyecan tarif edilemez. Halep ile 
Mersin arasında, 13 Mart 2009’da başla-
yan karşılıklı tren seferlerinin inşa ettiği 

dostluk köprüsü izah edilemez. Şimdi, 
İstanbul ile Mekke arasındaki Hicaz De-
miryolu, 100 yıl sonra, hem de artık hızlı 
tren hatlarıyla yeniden hayat buluyor. Şam 
ile Ankara’yı, Şam ile İstanbul’u hızlı ve 
güvenli şekilde birbirine bağlayacak bu 
hattın bizlerde yol açtığı sevinç inanın ta-
rif edilemez.

Sayın Cumhurbaşkanı… değerli konuk-
lar…

Türkiye ile Suriye arasında tesis ettiğimiz 
bu kardeşlik ikliminin yeterli olmadığına 
inanıyorum. Birlikte çok daha fazlasını 
yapabilir, çok daha fazlasına ulaşabiliriz. 
Suriye Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan 
kapısı. Aynı şekilde Türkiye de Suriye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı… Bu fırsatları, Tür-
kiye ve Suriye halkları için birer imkâna 
dönüştürmek bizlerin elinde. İşte onun 
için, mümkün olan her zemini, her fırsatı 
azami ölçüde kullanarak, aramızdaki kar-
deşlik, iletişim ve işbirliğini artırmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ile Su-
riye arasındaki dayanışma, son 7 yılda da 
çok net olarak gördüğümüz gibi, bölgesel 
barışa da eşsiz katkılar sağlamıştır, sağla-
maya devam ediyor.

Ben şuna tüm samimiyetimle inanıyorum: 
Güçlü bir Suriye, istikrarlı, refah ve huzur 
içinde bir Suriye, komşularıyla tüm mese-
lelerini çözmüş bir Suriye, hem Türkiye 
için, hem de tüm bölge için bir şanstır. 
Suriye ne kadar güçlü olur, Suriye halkı ne 
kadar mutlu ve müreffeh olursa, buna en 
çok biz seviniriz, bundan en çok biz mutlu 
oluruz. Aynı şekilde, güçlü, huzurlu, istik-
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rarlı, kalkınmış, Avrupa ile bütünleşmiş, 
uluslar arası meselelerini çözüm yoluna 
koymuş bir Türkiye de, hem bölge için, 
hem de Suriye için bir şanstır. Dolayısıyla, 
Suriye ve Türkiye, son 7 yıldır en güzel 
şekilde yaptıkları gibi, dayanışmaya, iş-
birliğine, iletişime devam edeceklerdir. 
Bakınız, Türkiye olarak, yaklaşık iki ay 
önce “Milli Birlik Projesi” adı altında yeni 
bir demokratik açılım süreci başlattık. Ül-
kemiz içinde, demokrasi ve hukuku tüm 
kural ve kurumlarıyla egemen kılmak, her 
bölgemizde huzur ve istikrarı daha sağlam 
temellere kavuşturmak, halkımızın arzu 
ve taleplerini karşılayabilmek için yeni bir 
safhaya girdik.

Biz, Türkiye topraklarını, Türkiye top-
raklarını olduğu kadar, Irak’ın, İran’ın ve 
Suriye’nin de refah, güven ve istikrarını 
tehdit eden terör sorununun artık gün-
demlerimizden çıkmasını istiyoruz. Türki-
ye olarak, yaklaşık 30 yıl içinde, binlerce 
güvenlik mensubumuzu şehit verdik, bin-
lerce vatandaşımızı kaybettik. Ülkemizin, 
bölgemizin refah ve huzuru için harcan-
ması gereken çok büyük kaynakları terörle 
mücadeleye sarf etmek zorunda kaldık, 
bütün enerjimizi oraya kanalize etmek 
durumunda kaldık. Geriye dönüp baktığı-
mızda, kaybedenin anneler olduğunu, kay-
bedenin babalar olduğunu, kaybedenin 
gencecik delikanlılar olduğunu görüyoruz. 
Kaybedenin Türkiye olduğunu, Türkiye ile 
birlikte, başta Irak, İran, Suriye olmak üze-
re bölge ülkelerinin olduğunu görüyoruz.

İşte bugün, hazırlamakta olduğumuz 
demokratik açılım ile, bu meseleyi artık 

sonlandırmayı, annelerin göz yaşını din-
dirmeyi, acıyı artık bal eylemeyi, akan kanı 
durdurmayı hedefliyoruz. Suriye’nin, bu 
demokratik açılım sürecinde, bizimle aynı 
hissiyatı, bizimle aynı heyecanı duyuyor 
olmasından da çok büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Zira biz, şunu da çok iyi biliyo-
ruz… Bu demokratik açılım süreci başarıy-
la sonuçlandığında, Suriye de bu süreçten 
kazançlı çıkacaktır, Suriye halkı da kazanç-
lı çıkacaktır. Suriye’nin ilerlemesi, kalkın-
ması, ekonomisi, ticareti, istikrarı, refah ve 
huzuru bu süreçten kazançlı çıkacaktır.

Her şeyden önemlisi, başlattığımız bu 
süreç, Suriyeli annelerin de gözyaşlarının 
dinmesini beraberinde getirecektir. Cum-
hurbaşkanı Sayın Esad’ın, bu sürece yöne-
lik olumlu bakışını görmekten dolayı son 
derece memnunuz ve umutluyuz. Kardeş-
ler, işte böyle zamanlarda birbirinin yanın-
da olmalıdır. Kardeşler, dayanışmalarını, 
yardımlaşmalarını işte böyle zamanlarda 
göstermelidir. Ve biz, Suriye’nin bu mese-
ledeki dayanışmasını, desteğini, katkısını 
son derece anlamlı buluyor, şükranlarımı-
zı sunuyoruz. 

Ortadoğu bölgesinin, dünyanın her ye-
rinde ve her zaman sorunlarla anılmasını 
istemiyoruz. Orta Doğu’da iç içe geçmiş 
sorunların çözümü için elbette uluslarara-
sı toplumun aktif çabası gerekiyor. Ancak, 
bölgenin bizim bölgemiz olduğu ve bu 
nedenle sorunlara bulunacak çözümlerin 
de bölge halkları olarak öncelikle bizden 
gelmesi gerektiği unutulmamalıdır. Fi-
listin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm 
bulunabilmesi için öncelikle Filistin’de 
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ulusal ittifak sağlanması ve Araplar arası 
dayanışmanın güçlendirilmesi elzemdir. 
Filistin’de ulaşılacak ulusal ittifak ve bir-
lik, hem gelecekteki Filistin Devleti hem 
de barış süreci açısından büyük önem 
taşıyor. Bu yöndeki çabaları destekledik, 
desteklemeye de devam edeceğiz. 

Suriye bölgede barış ve istikrar bakımın-
dan anahtar konuma sahip bir ülkedir ve 
bölgedeki sorunların çözümüne katkıları 
fevkalade önemlidir. Suriye’nin dışında 
kalacağı çözüm arayışlarının başarı şansı 
düşüktür. Dolayısıyla, Türkiye, Suriye’yle 
işbirliğinin önemini her vesileyle vurgu-
lamış ve muhataplarının dikkatine getir-
miştir. Bu çerçevede, ABD’nin ve Batı’nın, 
Suriye’yle son dönemde yoğunlaşan diplo-
ması trafiğini memnuniyetle karşılıyor ve 
olumlu sonuçlar vermesini ümit ediyoruz. 
Keza, son dönemde Suriye ile Arap ülkeleri 
arasındaki ilişkilerdeki olumlu gelişme-
lerden memnuniyet duyuyoruz. Kardeşler 
arasında yaşanan anlaşmazlıkların diyalog 
yoluyla büyümeden çözülebileceğine ina-
nıyoruz. 

Bakınız, biz, çözümsüzlüğü çözüm olarak 
görmenin doğru bir siyaset tarzı olduğuna, 
çözümsüzlüğün sürdürülebilir olduğuna 
asla inanmıyoruz. Er ya da geç, her bir 
meselemizi çözüm yoluna koymak, ardın-
dan da halklarımızın huzur ve refahı için 
mücadele vermek zorundayız. Türkiye ve 
Suriye, işte bu çözüm yolunu seçmiştir. 
Türkiye ve Suriye, aydınlık yarınları inşa 
etmek amacıyla, her türlü meselelerini 
konuşarak, paylaşarak, dayanışma içinde 
çözüm yoluna koymayı tercih etmişlerdir. 

Bu dostluğa, bu kardeşliğe gölge düşür-
meden, azimle, gayretle, dayanışma içinde 
geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Ben, gerek Suriye Lideri değerli kardeşim 
Beşar Esad’da, gerek Suriye halkında bu 
istek ve iradeyi görüyorum. Aynı istek ve 
iradenin bizde de en yoğun şekilde mevcut 
olduğunu bilmenizi isterim. Tarihi, kültü-
rü, gelenekleri, dilleri, inançları bu kadar 
iç içe geçmiş iki ülkenin, ortak bir geleceği 
inşa etmek için büyük fırsatları olduğuna, 
bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendire-
ceklerine gönülden inanıyorum.

Değerli misafirler… değerli kardeşlerim…

Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı Esad ile 
çok başarılı, son derece verimli görüş-
meler gerçekleştirdik. Son 7 yıldır tarihi 
düzeyde artış kaydeden ikili ilişkilerimizi 
yoğunlaştırmayı ve daha düzenli hale ge-
tirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla, Suriyeli 
mevkidaşım ile benim eşbaşkanlığımda 
ilgili Bakanlarımızın katılımıyla her yıl 
düzenli toplanacak olan “Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi”nin kurulması-
na ilişkin Siyasi Bildirge, bugün Dışişleri 
Bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu 
anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı olma-
sını diliyorum. Son yıllarda gelişen ilişki-
lerimize paralel olarak ticari ve ekonomik 
işbirliğimiz de artıyor. Dikkat ediniz, 2002 
yılında, Türkiye’nin Suriye ile ticareti, 267 
milyon doları ihracat ve 506 milyon doları 
da ithalat olmak üzere 773 milyon dolar 
seviyesinde idi. 2088 sonunda ise ticare-
timiz, 1 milyar 115 milyon doları ihracat 
ve 639 milyon doları ithalat olmak üzere 
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tam 1 milyar 754 milyon dolara ulaştı. 
2007 yılında Serbest Ticaret Anlaşması 
yürürlüğe girdi ve bu anlaşma da ticaret 
hacmimiz üzerinde çok önemli katkıda 
bulundu. Türkiye ile Suriye arasındaki 
ticaret hacminin, 7 yıl gibi kısa bir sürede, 
773 milyon dolardan 1 milyar 754 milyon 
dolara çıkması, yani iki kattan fazla artış 
göstermiş olması son derece manidardır.

İşte, farklılıklarımızı değil, ortak yanları-
mızı öne çıkardığımızda, başarı arkasın-
dan geliyor. Sorunları değil, çözümleri ko-
nuşunca her şey değişiyor, hem de olumlu 
yönde değişiyor. Aramıza nifak sokmaya 
çalışanlara inat, dostluğumuzu, akrabalığı-
mızı, kardeşliğimizi vurguladıkça, işte gör-
düğünüz gibi huzur artıyor, refah artıyor, 
güven ve istikrar ortamı artıyor. Ben, çok 
daha fazlasının mümkün olduğuna ina-
nıyorum. Türkiye ile Suriye’nin, çok daha 
fazlasını başarabileceğine inanıyorum.

Bin yıllardır ekmeklerini ve sofraları pay-
laşan bu iki halk, inanıyorum ki çok daha 
aydınlık yarınları birlikte inşa edecektir. 
Bir kez daha, Sayın Cumhurbaşkanı Beşar 
Esad ve heyetine hoş geldiniz diyorum. 3 
gün sonra idrak edeceğimiz mübarek Ra-
mazan Bayramı’nın, tüm Türkiye ve Suriye 
halklarına, İslam dünyasına ve insanlığa 
hayırlar getirmesini diliyor, bayramlarını-
zı tebrik ediyorum. Bu buluşmayı sağlayan 
İstanbul Teşkilatımıza da teşekkür ediyor, 
teşkilatımızın Ramazan Bayramını tebrik 
ediyor, huzur içinde, dostluk ve kardeşlik 
içinde nice bayramlara ulaşma temenni-
siyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Saygıdeğer katılımcılar… hanımefendi-
ler… beyefendiler… Sizleri saygıyla selam-
lıyorum.

Yaşamakta olduğumuz küresel krizin et-
kisi hızla yayılmış ve tüm dünyayı derin-
den etkilemiştir. Bu çerçevede, krizin kısa 
vadeli etkilerinin sınırlandırılarak kriz-
den çıkışın hızlandırılması ve orta-uzun 
vadeli stratejilerin belirlenmesi amacıyla 
yapılması gerekenler uluslararası alanda 
tartışmaya açılmıştır. Küresel mali denge-
sizliklerin giderilmesi başta olmak üzere 
dünya gündeminde önemli yer işgal eden 
konular, G-20 platformunda tartışılmakta 
ve çözüm için öneriler geliştirilmektedir. 
Küresel ekonomi ve finansal sistem açı-
sından büyük ağırlıkları bulunan G-20 
ülkeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık 
yüzde 90’ını, dünya ticaretinin yüzde 
80’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini 
temsil ediyorlar. İlki 2008 yılı Kasım ayın-
da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi, 
kriz tedbirlerinin küresel düzeyde ve iş-
birliği içinde uygulanması için çalışmalar 
başlatmıştır.

Bu çalışmaların kararlılıkla devam ettiril-
mesinin hayati derecede önemli olduğu-
na inanıyorum. Uluslararası ticaretin ve 
sermaye akımlarının hacminin daraldığı 
kriz dönemlerinin ardından, korumacılık 
gibi istenmeyen tedbirler gündeme gele-
biliyor. Bu çerçevede, uluslararası işbir-
liği ve alınan tedbirlerde koordinasyon 
sağlanması büyük önem arz ediyor. Son 
küresel kriz de göstermiştir ki: Yeni kü-
resel ekonomik düzende ülkelerin daha 
fazla işbirliği yapmaları ve birbirini daha 
fazla dinlemeleri artık kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Bu kapsamda, G-20 gibi ulus-
lararası platformlara her zamankinden 
daha fazla iş düşüyor ve sorumlulukları 
daha da artıyor.

Yaşanan kriz, uluslararası finansal kuru-
luşların yapısında ve işleyişinde kapsamlı 
reformlara gidilmesi gereğini de açık bir 
şekilde ortaya koymuştur. Son G-20 Li-
derler Zirvelerinde, uluslararası finansal 
kuruluşların yönetim yapısının ve karar 
alma mekanizmasının gözden geçirilmesi 
taahhüdünde bulunuldu. Küresel eko-
nomide ağırlıkları artan yükselen piyasa 

Clinton Küresel Girişimi 5. Yıllık 
Toplantısı

New York, Abd | 22 Eylül 2009 
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ekonomilerine daha fazla söz hakkı tanın-
ması konusu da yine zirvelerde tartışıldı. 
Bu iki konuda kapsamlı bir reform çalış-
ması başlatılmıştır. Çalışmalar sonuçlan-
dığında, gelecekte yaşanması muhtemel 
küresel sorunların çözümü için büyük bir 
aşama kaydedilmiş olacaktır. G-20 plat-
formu, krize karşı alınacak önlemlerin 
yanı sıra, gelecekte bu gibi krizlerin tek-
rarlanmasının önüne geçilmesi konusuna 
da eğiliyor.

Bu bakış açısıyla, küresel ekonomide bi-
riken risklerin ve oluşan dengesizliklerin 
önceden tespit edilebilmesinin ve gerekli 
tedbirlerin uluslararası işbirliği halinde 
zamanında alınmasının önemi teyit edil-
miştir. G-20 Liderler Zirvesi’nde, Finansal 
İstikrar Kurulu ile IMF’nin birlikte bir 
çalışma yürütmesi hususunda karar alın-
mıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden 
bir tanesi, söz konusu iki kuruluşun bir-
likte hazırlayacakları Erken Uyarı Siste-
mi olacaktır. Dünya ekonomisinin önde 
gelen ülkelerini bir araya getiren G-20 
platformunun, iklim değişikliği, gıda 
güvencesi, enerji güvenliği gibi küresel 
boyuttaki diğer önemli küresel mesele-
lerde de öncelikli bir rol oynayabileceği 
düşüncesindeyiz. 

Bu görüşten hareketle, G-20’nin yalnız 
mali ve ekonomik konularda değil, küre-
sel meselelere katkı sağlayabileceği her 
alanda aktif olmasının fayda sağlayacağı-
na inanıyoruz. G-20’yi uluslararası sevi-
yede karar alınan süreçlerde daha güçlü 
kılma ve misyonunu küresel ekonomik 
krizin çözümü meselesinin ötesine taşıma 

yönündeki fikirleri destekliyoruz. Esasen, 
Pittsburgh’da yapılacak G-20 Zirvesi sı-
rasında ele alacağımız çeşitli belgeler de, 
küresel kriz meselesinin dışında başka 
önemli konularda da çalışmalarımızın 
yoğunlaştığını göstermektedir. Teşekkür 
ederim. 
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Princeton Üniversitesi’nin değerli öğren-
cileri… saygıdeğer öğretim üyeleri… de-
ğerli katılımcılar… hanımefendiler… be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Princeton gibi dünyanın en 
seçkin üniversitelerinden birinde sizlerle 
bir araya gelmiş olmaktan büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Sizlerin de yakından bildiği gibi Türkiye, 
dünyanın en zorlu ve çalkantılı coğrafya-
larının hemen yanı başında bulunuyor. 
Tarihten miras devraldığımız sorunların 
yanında, yeni ortaya çıkan durumlar, 
Türkiye’nin dış politikada her an aktif, 
her an müteyakkız olmasını gerektiriyor. 
Böyle bir bölgede, böyle bir coğrafyada, 

Princeton Üniversitesi’nde 
Konferans

New York, Abd | 23 Eylül 2009 
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aktif bir dış politika sürdürmedikçe hiç-
bir alanda atılım gerçekleştirmenin müm-
kün olmaz, olamaz. Nitekim Türkiye, 
özellikle son 7 yılda dış politikada ortaya 
koyduğu atılımcı, aktif, reformcu ve ba-
rışçı tavrıyla, bölge ülkelerinin güvenini 
kazanmayı başardı.

Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek 
isterim: Bölgemizde önemli görüş farklı-
lıklarına sahip ülkelerin nadir ortak pay-
dalarından biri, Türkiye’ye duydukları 
güvendir. Bu durum, Türkiye’nin bölgede 
oynadığı kararlı ve yapıcı dış siyaseti 
daha da ihtiyaç duyulur ve aranır hale ge-
tirmiştir. Türkiye için bu hızlı gelişmelere 
ayak uydurabilmek ve bölgede etkin bir 
ülke olabilmek, ancak dış politikayı aynı 
dinamizmle uygulamakla mümkündür. 
Biz de bunun gereğini yerine getiriyoruz. 
Hedeflerimize ulaşmamızı mümkün kı-
labilecek tek yaklaşım olan çok boyutlu, 
sağduyulu, yapıcı, gerçekçi ve sorumlu 
bir dış siyaset uyguluyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Komşularımızla ilişkilerimizin tüm 
sorunlardan arındırılması için aktif ve 
cesur bir strateji oluşturduk. Bunu “kom-
şularımızla sıfır sorun” ifadesiyle özetle-
yebilirim. Bu çerçevede, komşularımızla 
ilişkilerimize ve diğer bölgesel konulara 
dair görüşlerimi kısaca özetlemek ve söz-
lerime batı komşularımızdan başlamak 
istiyorum. Yunanistan’la on yılı aşkın bir 
süredir devam eden müspet ilişki ortamı-
nın devamı için uğraşıyoruz. Bu doğrultu-
da yapıcı yaklaşımlarımızı sürdürüyoruz. 

Bulgaristan’la bir zamanlar yaşanan so-
runlar, memnuniyetle söyleyebilirim ki, 
artık geride kalmıştır. Bu ülkeyle şimdi 
NATO içinde birer müttefikiz. Keza, 
Karadeniz’e kıyıdaş Romanya ve Ukray-
na gibi diğer ülkelerle de mükemmel 
denilebilecek ilişkilere sahibiz. Rusya, 
Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı 
haline gelmiştir. Enerjiden müteahhitlik 
hizmetlerine kadar birçok alanda Rusya 
ile tam bir işbirliği içindeyiz. Rusya’nın 
güneyinde, Türkiye’nin de doğusunda yer 
alan Kafkasya’da, 2008 yazında baş göste-
ren çatışmalar, bölgenin barındırdığı don-
muş ihtilaf ların her an sıcak bir savaşa 
dönüşebileceğini açıkça göstermiştir. Bu 
krizin patlak vermesinde karşılıklı güven-
sizlik önemli rol oynamıştır. Güven eksik-
liğinin giderilmesine katkı sağlayacak ve 
bölgede tüm tarafları bir araya getirecek 
bir diyalog zeminine duyulan ihtiyaç, bu 
vesileyle bir kez daha görülmüştür. Tür-
kiye bu konuda da inisiyatif almış ve Kaf-
kasya İstikrar ve İşbirliği Platformu’nun 
kurulmasına önayak olmuştur. Bölge 
ülkelerince desteklenmekte olan bu giri-
şimin Kafkaslardaki tüm sorunların kap-
samlı çözümünü kolaylaştırabilecek yeni 
ve pozitif dinamikler tesis edebileceği 
kanısındayız.

Yakın kültürel ve tarihi bağlarımızın bu-
lunduğu Azerbaycan, bölgenin kilit ülke-
lerinden biridir. Bu ülkeyle her alanda son 
derece iyi ilişkilere sahibiz. Gürcistan’la 
ilişkilerimizin seviyesi de, keza mem-
nuniyet vericidir. Diğer taraftan, dünya 
kamuoyu, son dönemde Türkiye-Erme-
nistan ilişkilerinin normalleştirilmesi yö-
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nünde attığımız cesur adımları dikkatle 
izliyor. Nitekim bu ülkeyle ikili ilişkileri 
normalleştirmek, iyi komşuluk ve karşı-
lıklı saygı çerçevesinde geliştirmek üzere 
bir dizi hususta mutabık kaldık. Kafkas-
ya’daki sorunların en önde gelenlerinden 
olan Yukarı Karabağ sorununun çözümü 
doğrultusunda etkin şekilde çalışıyoruz. 
Güneyimizde ise, uluslararası kamuoyu-
nun ilgi odağı durumundaki Irak, İran ve 
Suriye’yle komşuyuz. Bu üç ülkenin her 
biri, bölgesel barış ve istikrar bakımından 
kilit önemi haizdir.

Bu çerçevede, siyasi birliğini kurmuş, ara-
larında Türkmenler, Araplar ve Kürtlerin 
de olduğu tüm grupların ahenk içinde bir 
arada yaşadıkları, toprak bütünlüğünü 
koruyan bir Irak bizim için çok önemlidir. 
Bu ülkenin Türkiye’ye tehdit oluşturan 
terörist unsurlardan tamamen temizlen-
mesi ise hayati niteliktedir. Bu amaçlar 
doğrultusunda, gerek ikili seviyede gerek 
ABD gibi müttefiklerimizle yoğun çaba 
sarf ediyoruz. 2009 yılında kurulan Irak’a 
Komşu Ülkeler Süreci, bugün önemli ülke 
ve uluslararası örgütlerin katıldığı bir 
foruma dönüştürüldü. Benzer şekilde, bu 
ülkeye geçen sene yaptığım ziyaret sıra-
sında kurulması kararlaştırılan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, Irak’la 
ikili ilişkilerimize stratejik ve yapısal bir 
boyut kazandırmıştır. İran’la ise uzun 
bir ortak geçmişe sahibiz. Bu ülkeyle iyi 
komşuluk bağlarını korunmaya ve ilişki-
lerimizi karşılıklı fayda esasında geliştir-
meye önem veriyoruz. İran’ı uluslararası 
toplumda endişeye neden olan nükleer 
programı konusunda daha şeffaf ve işbir-

liğine açık bir yaklaşım benimsemesi için 
cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bu hassas 
ve önemli konunun tek çözüm yöntemi 
olarak diplomasiyi ve diğer barışçı gi-
rişimleri görüyoruz. Bu düşüncemizin 
uluslararası kamuoyu tarafından gide-
rek daha fazla paylaşıldığını görmekten 
memnuniyet duyuyoruz.

Suriye’yle ilişkilerimiz, yakın geçmişi-
mize kıyasla bugün çok daha ileri bir 
aşamadadır. Geçen sene Lübnan’daki 
siyasi krizin aşılması için Suriye yetkili-
leriyle birçok önemli temasta bulunduk. 
Bu ülkenin İsrail’le arasındaki dolaylı 
görüşmeler, sekiz yıllık bir aradan sonra 
Türkiye’nin girişimiyle yeniden başla-
tıldı. Türkiye, taraflardan talep gelmesi 
halinde, hâlihazırda durmuş görünen bu 
süreci canlandırmaya hazırdır. Lübnan 
ile Suriye’nin aralarında diplomatik ilişki 
kurmaları bölgenin selameti bakımından 
önemli bir adım olmuştur. Giderek daha 
fazla sayıda ülkenin, bölgede önemli bir 
aktör olan Suriye’yle ilişkilerini geliş-
tirme arzusu göstermelerini olumlu bir 
gelişme olarak görüyoruz. Diğer yandan 
hem İsrail, hem Filistin tarafının güveni-
ne mazhar bir ülke olarak Filistin soru-
nunun hakkaniyetle çözülmesi ve taraflar 
arasında iyi ilişkilerin kurulmasına çaba 
harcıyoruz. Kaynaklarını silahlanma ve 
silahlı mücadeleye değil, bölge halkının 
mutluluğu ve bekası için harcayan bir 
Orta Doğu en büyük temennimizdir. 

İki önemli bölge ülkesi olan dost ve kardeş 
Afganistan ile Pakistan’ın aralarındaki so-
runları aşmalarına yardımcı olmak üzere, 
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iki ülke liderinin Cumhurbaşkanımızla 
bir araya geldiği Üçlü Görüşme sürecini 
başlattık. Bugüne kadar yapılan toplan-
tıların faydasını şimdiden görebiliyoruz. 
Pakistan’ın terörle mücadelesini ulusla-
rarası forumlarda desteklemeye devam 
ediyoruz. Bu çerçevede kısa bir süre önce 
“Demokratik Pakistan’ın Dostları Grubu” 
Yüksek Düzeyli Uzmanlar ve Bakanlar 
toplantısına ev sahipliği yaptık. Diğer ta-
raftan her türlü imkânı seferber etmek su-
retiyle Afganistan’ın karşı karşıya bulun-
duğu sorunları aşması ve yeniden imarı 
için ciddi bir yardım kampanyasını uygu-
lamaya koyduk. Afganistan’ın istikrarının 
sağlanması konusunda ABD’yle de yakın 
eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışıyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye olarak, klasik dış politika konu-
larına yakın ilgimizi sürdürürken, enerji, 
çevre, küresel finans krizi, yeni küresel 
düzen arayışları ve kültürler arası diyalog 
gibi konularla da yakından ilgileniyoruz. 
Gündemdeki ağırlığı önümüzdeki yıllar-
da daha da artacak olan enerji konusuna 
özellikle önem veriyoruz. Ülkemizi bir 
enerji merkezi ve transit ülkesi haline 
getirmek üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattı gibi büyük projelere imza attık. 
Avrupa ve Asya arasında enerji arz ve 
güvenliğinin çok önemli bir parçası olan 
Nabucco boru hattıyla ilgili Hükümetle-
rarası Anlaşma’nın imzalanması da bu 
bakımdan çok önemlidir. 

Dış politikamızda özel bir öneme ve ağırlı-
ğa sahip bir başka konu ise, medeniyetler 

arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceği-
dir. İslam dini ile Batı dünyasının değer-
leri arasında derin ve bağdaşmaz farklar 
bulunduğu iddiası, yanlış olmasının 
yanında son derece tahrip edici bir propa-
gandadır. Bu hatalı ve temelsiz varsayımı 
savunanlar, terörizmi, adını barıştan alan 
İslamiyet’le özdeşleştirecek kadar ileri 
götürebiliyorlar. Bunun sonucunda ise, 
kültürlerarası ilişkileri zehirleyen, yıkıcı 
“İslamofobi” olgusu ortaya çıkıyor.

Açıkça belirtmek istiyorum; Türkiye kay-
nağı ve kökeni ne olursa olsun, terörün 
her türlüsüne karşıdır. Hiçbir dini inanç 
terörü haklı göstermeye alet edilemez. Bu 
konudaki görüşümüz ne kadar kesinse, 
dini inanç ve kültür temelinde insanlar 
arasında farklılıklar gözetilmesine ve 
böylelikle husumet tohumlarının ekilme-
sine de aynı derecede karşıyız. Bu konu-
da çok önemli bir hamle olan Birleşmiş 
Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimini, 
İspanyol meslektaşımla birlikte başlattık. 
Bu girişimin önemi, dünya kamuoyu ta-
rafından giderek daha fazla anlaşılıyor ve 
destek buluyor. 

Değerli katılımcılar…

Bu bağlamda, sizlere, kısaca da olsa, 
Avrupa Birliği tam üyelik sürecimizden 
bahsetmek istiyorum. Türkiye, 2005 yı-
lında Avrupa Birliği’ne tam üyelik için 
katılım müzakerelerine başladı. Özellikle 
son yıllarda devrim niteliğinde bir dizi 
reformu hayata geçirdik. Bunu öncelikle 
kendi insanımıza daha çağdaş bir yaşam 
standardı sunma gayesiyle yaptık. Üzeri-
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mize düşeni bundan sonra da yapmaya 
devam edeceğiz. Ancak unutulmamalıdır 
ki; tam üyelik süreci, bize olduğu kadar 
Avrupa Birliği’ne de bazı yükümlülükler 
getirmektedir. Birliğin bu yükümlülük-
lerine sadık kalmasını bekliyoruz. Çeşitli 
çevrelerce tam üyeliğimiz yerine bazı 
alternatifler seslendirildiği görülüyor. Bu-
nun kabulü mümkün değildir. Diğer aday 
ülkeler hakkında hangi usul izlenmişse, 
ülkemiz için de bu usulün takibi zorun-
ludur. Ülkemiz için tam üyelik dışında 
bir seçenek söz konusu olamaz. Birlik 
üyelerinin bu bilinçle hareket etmelerini 
ve kamuoylarını üyeliğimize daha olumlu 
bir anlayışla hazırlamalarını bekliyoruz. 
Üyeliğimizden Avrupa Birliği’nin de bü-
yük kazanımlar elde edeceğini ve küresel 
ölçekte çok daha etkin bir güç haline gele-
ceğini unutmamalarını istiyoruz. 

Bu noktada, Kıbrıs konusuna değinme-
den geçemeyeceğim. Kıbrıs konusunun, 
bazı Birlik üyeleri tarafından tam üyelik 
sürecimizle ilişkilendirilmesi ve sürekli 
olarak önümüze engel olarak çıkarılması 
fevkalade yanlış bir yaklaşımdır. Kıbrıs 
sorununun çözüm platformu Birleşmiş 
Milletler’dir. Adada 2004 yılında düzenle-
nen eşzamanlı referandumlarda Kıbrıslı 
Türkler çözüm yönünde oy kullanırken, 
Rumların “hayır” demeleri, çözüm iste-
meyen tarafın hangisi olduğunu açıkça 
göstermiştir. Görüşmeler devam etmek-
tedir. Çözüme bu defa ulaşılmasını umu-
yoruz. Ancak, şurası da unutulmamalıdır 
ki, hiçbir müzakere süreci sonsuza dek 
süremez. Mevcut f ırsat penceresinin 
kapanması halinde bir daha ne zaman 

açılacağını da kimse bilemez. İşte ilgili 
tüm tarafların konuya bu bilinçle yaklaş-
maları ve üzerlerine düşeni yapmaları bu 
nedenle kritik önem taşıyor.

Değerli konuklar… 

Türkiye’nin dış politika konuları elbette 
bunlardan ibaret değildir. Esasen küresel 
seviyede dış politika yürüten bir ülke ola-
rak insanlığın bekasını ve gezegenimizin 
geleceğini ilgilendiren hemen hemen 
tüm konularla yakından ilgiliyiz. Ancak 
zaman kısıtlaması nedeniyle bunların 
hepsine bu toplantıda değinemeyeceğimi 
siz de sanırım takdir edersiniz. Bununla 
birlikte, bizim için son derece önemli 
olan bir konuyu özellikle sona bıraktım. 
Bu da dostumuz ve müttefikimiz Ameri-
ka Birleşik Devletleri’yle ilişkilerimizdir. 
Türkiye ile ABD’nin ortak çıkarlarını 
yakından ilgilendiren pek çok gelişme ve 
mesele bölgemizde ve ötesinde cereyan 
ediyor. İlişkilerimiz; Orta Doğu, Kafkas-
ya, Balkanlar ve Orta Asya’ya uzanan çok 
geniş bir coğrafyada barış, istikrar ve re-
fahın sağlanması bakımından belirleyici 
bir işleve sahiptir. Geçmişte iki müttefik 
olarak Kore’den Somali ve Kosova’ya 
kadar birçok uluslararası barışı koruma 
harekâtına birlikte katıldık. 

İlişkilerimiz ve işbirliğimiz, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya 
çıkan bölgesel sorunlar, asimetrik tehdit-
ler ve etnik çatışmalar sonrası daha da 
derinleşti ve çeşitlendi. Diyebilirim ki, iki 
ülke, uluslararası güvenliği ve insanoğ-
lunun hayatını ve çevresini tehdit eden, 
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ayrıca siyasi, ekonomik ve kültürel geli-
şimini engelleyen tüm sorunlarda yakın 
bir işbirliği içinde hareket ediyorlar. Baş-
kan Obama’nın Nisan ayında Türkiye’ye 
yaptığı ziyaret, iki ülke arasında karşılıklı 
güven ve birlikte çalışma iradesinin en 
üst düzeyde teyidine imkân sağlamıştır. 
Başkan Obama’nın bu ziyaret sırasında 
Türkiye-ABD ilişkilerini “Model Ortaklık” 
şeklinde nitelemesi son derece isabetli bir 
tespittir. Bu şekilde ilişkilerimiz, stratejik 
ortaklığın da ötesinde yeni bir boyuta 
taşınmaktadır. Türkiye ile ABD’nin ara-
sındaki işbirliği güçlendikçe, doğacak 
sinerjinin sadece karşılıklı menfaatlere 
değil, bölgesel ve küresel istikrara da çok 
müspet yansımaları olacağından kuşku 
duymuyorum.

Değerli katılımcılar…

Sizlere, bu kısıtlı süre içinde özet olarak 
da olsa Dış Politikamızın önceliklerini ifa-
de edebildiğimi umuyorum. Türkiye, güç-
lü ekonomisiyle, dinamik nüfus yapısıyla, 
bölge ülkeleriyle tarihten gelen güçlü 
bağlarıyla bölgenin önemli ve dengeleyici 
bir unsuru haline gelmiştir. Türkiye bu-
gün, 742 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi 
hasılasıyla, dünyanın en büyük 17’inci, 
Avrupa’nın ise en büyük 6’ıncı ekonomisi 
konumundadır. Şu son Küresel Finans 
krizi, Türkiye’de son 7 yıldır uyguladığı-
mız ekonomik programımızı test etme 
fırsatı doğurmuş, Türkiye, cesaretle ger-
çekleştirdiği yapısal reformlar sayesinde 
bu krizden en az etkilenen ekonomiler 
arasında yerini almıştır. 

Dış politika ve ekonomideki atılım süre-
cimizi iç politikada ve sosyal yaşamda da 
destekleyecek reformlarımızı sürdürü-
yoruz. Avrupa Birliği katılım sürecinde 
gerçekleştirdiğimiz köklü reformlara 
devam ediyor, öte yandan ülkenin kro-
nik meselelerini de artık kalıcı şekilde 
çözüm yoluna koymanın mücadelesini 
veriyoruz. Türkiye, son 30 yılını Doğu ve 
Güneydoğu illerimizde devam eden terör 
olaylarıyla geçirmek zorunda kaldı. Te-
rörle mücadelede kararlılıktan asla taviz 
vermedik. Terörün bir çözüm yöntemi 
olmadığını, terörle mücadelede gösterdi-
ğimiz performans sayesinde tüm dünya 
ülkelerine gösterme imkanını bulduk. 
Terörle mücadelede çok yalnız kaldık. Za-
man zaman kimi ülkeler gizli ya da açık 
şekilde teröre destek verdiler. Bazı ülke-
ler, terörle mücadele konusunda maalesef 
terör örgütünden yana tavır takındılar. 
Terörün finansmanının önlenmesi, terör 
propagandasının önlenmesi noktasında 
gereken desteği alamadığımız zamanlar 
oldu. Bütün bunlara rağmen terörle mü-
cadeleden asla taviz vermedik. 

Ancak, bölgede sorunun sadece terör ol-
madığının, terörü doğuran, teröre zemin 
hazırlayan bir takım meseleler olduğunu 
biliyoruz. Türkiye bugün, işte bölgedeki 
bu meseleleri çözüme kavuşturmak için 
çok büyük bir fırsat, imkan ve toplumsal 
mutabakat zeminine kavuştu. Yaklaşık 
bir buçuk aydır kamuoyu bu meseleyi 
her boyutuyla tartışıyor, konuşuyor. 
Sanatçılardan akademisyenlere, medya 
mensuplarından sivil toplum örgütleri-
ne kadar geniş bir kesim sürece destek 
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veriyor. Milli Birlik Süreci adını verdiği-
miz bu demokratik açılımı, tüm engel-
lemelere rağmen sonuca ulaştırmakta 
kararlıyız. Bunu başararak, aynı zamanda 
Türkiye’de çok uzun yıllar içinde oluşmuş 
birlikte yaşama kültürünü de pekiştirmiş 
olacağız.

Bu kökle meseleyi çözüm yoluna koydu-
ğunda, Türkiye’nin başta dış politika ve 
ekonomi olmak üzere her alandaki atı-
lımını daha ileri seviyelere taşıyacağına 
yürekten inanıyoruz. Barış ve istikrar, 
tek tek ülkeler için olduğu kadar bölgeler 
için de büyük önem arz ediyor. Biz, hem 
tek tek bölgemizdeki ülkelerin, hem de 
bu sayede bölgelerimizin refah ve huzura 
kavuşmasını arzu ediyor ve samimiyet 
içinde bu ideal için çalışıyoruz. Ben bu 
düşüncelerle sözlerimi burada noktala-
mak istiyorum. Bir kez daha bu güzel bu-
luşmayı sağlayan arkadaşlarıma teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Teşekkür ederim.



Recep Tayyip ERDOĞAN

226

Sayın Başkan… sayın Genel Sekreter… Ek-
selansları… saygıdeğer delegeler… Sizleri 
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamın hemen başında, Başkan 
Obama’ya, nükleer silahsızlanma, nükle-
er silahların yayılmasının önlenmesi ve 
ilaveten nükleer emniyet ve güvenlikle 
bağlantılı konulara odaklanan bu BM 
Güvenlik Konseyi Zirvesi’nin yapılmasını 
sağlayan girişimi için samimi teşekkürle-

rimi iletmek isterim. Her üç konu da bu-
günkü toplantımızı yerinde ve zamanlı bir 
toplantı haline getiren son derece önemli 
meselelerdir. 

Sayın Başkan… 

40 yıl önce, nükleer tahribat tehditi insan-
lığın ufuklarını bugünküne kıyasla daha 
fazla karartmakta iken, dünya liderleri bir 
araya gelip, 20’inci Yüzyıl’ın tartışmasız en 

BM Güvenlik Konseyi Toplantısı

New York, Abd | 24 Eylül 2009 
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önemli antlaşmalarından biri olan Nük-
leer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Antlaşması’nı ortaya çıkarmışlardı. Bu 
Antlaşma çok önemlidir zira insanlığın 
barış ve güvenliğe duyduğu evrensel ve 
temel arzuyu yansıtıyor. Bugün, bu Ant-
laşma, nükleer ve genel silahsızlanma, 
nükleer silahların yayılmasının önlenmesi 
ve nükleer enerjinin barışçı kullanımı 
şeklindeki üç ana dayanağı ile geçerliliğini 
ve vazgeçilmezliğini 40 yıl önceki kadar 
koruyan bir Antlaşmadır. 

Geçen zaman zarfında, bu çerçevede 
birçok önemli iş başarılmıştır. Ne var ki, 
Antlaşma rejiminin bütünlüğünün ve 
geçerliliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı 
mevcuttur. Antlaşma’ya katılımın evrensel 
düzeye yükseltilmesi ve Antlaşma’nın tam 
olarak uygulanması temel hedefler olmayı 
sürdürüyorlar. Bu nedenle, bugünkü top-
lantımız, bu hedeflere gerçek anlamda ula-
şılmasına hazır olduğumuzu ve meselenin 
küresel planda sahiplenildiğini göstermek 
adına önemli bir fırsat teşkil ediyor. Top-
lantımızın uluslararası toplumu yeniden 
harekete geçireceğine ve Antlaşma’nın 
gelecek yıl yapılacak Gözden Geçirme 
Konferansı’na giden süreçte bu hedefe 
yönelik yeni girişimler doğuracağına olan 
inancım tamdır. 

Sayın Başkan… 

Nükleer silahsızlanma konusu, adım adım 
ilerleyen ve aynı zamanda süreklilik arz 
eden bir yaklaşım gerektiriyor. Bu çerçeve-
de, antlaşma temelinde taahhütler ortaya 
konması kesin bir zorunluluktur. Nükleer 

silah sahibi beş devletin ellerindeki nükle-
er silahları topyekun biçimde imha etme 
yolunda ortaya koydukları kati taahhüt 
Antlaşma’nın en büyük başarılarından bi-
ridir. Bu sorumluluk, Antlaşma’nın altıncı 
maddesi ve 2000 yılında üzerinde anlaşı-
lan nükleer silahsızlanma amaçlı 13 pratik 
adımın üzerine koymak suretiyle, şimdi 
yerine getirilmelidir. Stratejik Silahların 
Azaltılması Antlaşması’nın yerini alacak 
hukuki bağlayıcılığı haiz yeni bir antlaşma 
yapılması yolundaki çabaları bu anlayışla 
memnuniyetle karşılıyor ve destekliyo-
rum. Nükleer silahsızlanma alanında ge-
riye çevrilemez ilerlemeler kaydedilmesi, 
Antlaşma’nın diğer iki dayanağını da kuv-
vetlendirecektir. 

Nükleer silahların yayılmasının önlenme-
si konusu, nükleer silahların azaltılmasına 
yönelik çabalarla atbaşı sürdürülmelidir. 
Türkiye, bu anlayışla, yayılmanın önlen-
mesini temin edecek çalışmalar yürütme-
ye devam ediyor. Nükleer Denemelerin 
Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması’nın 
yürürlüğe girmesini teşvik ediyoruz. 
Çekirdeği Bölünebilir Madde Üretimi-
nin Yasaklanması’na matuf bir antlaş-
manın müzakerelerine Silahsızlanma 
Konferansı’nda başlanması yine üzerinde 
durduğumuz bir konudur. Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı’nın nükleer teknolo-
jinin güvenli ve barışçı kullanımını iler-
letme çerçevesindeki rolünün güçlendi-
rilmesi de yine önem verdiğimiz bir başka 
noktadır. Türkiye, güvence denetimleri yü-
kümlülüklerini harfiyen yerine getirmekte 
olan ülkelerin, Antlaşma’da kayıtlı hakkını 
kullanmak suretiyle sivil nükleer tek-
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nolojilere kısıtlamasız biçimde erişmesi 
gerektiği görüşündedir. Bizce bu husus, 
Antlaşma rejiminin daha da güçlenmesine 
ve evrenselleşmesine hizmet edecektir. 

Bununla birlikte, nükleer enerjinin ba-
rışçı kullanımında kaydedilecek artışın 
nükleer silahların yayılması riski doğur-
mamasını teminen gerekli tüm adımların 
atıldığından da emin olmalıyız. Nükleer 
enerjiye barışçı amaçlarla erişim hakkı, 
Antlaşma’ya taraf her bir devlet için bera-
berinde yayılmanın önlenmesine yönelik 
kati sorumluluk ve yükümlülük getirmek-
tedir. Bu bağlamda, ulusal nükleer prog-
ramların barışçı niteliği konusunda en 
geçerli güvencenin Ek Protokol’ün ulusal 
düzeyde uygulanması olduğuna kaniyiz. 
Biz, kitle imha silahlarına sahip olmanın 
bu çağda hiç bir ülkeye ilave güvenlik 
sağlamadığı görüşündeyiz. Bilakis, bu si-
lahlar bölgesel güvenlik ve istikrara zarar 
veriyor. Bu nedenle, Türkiye, özellikle Orta 
Doğu’da olmak üzere, kitle imha silahla-
rından arındırılmış bölgeler tesisine yöne-
lik bütün ciddi adımlara önem atfetmekte 
ve desteklemektedir. 

Sayın Başkan… 

Nükleer ve radyoaktif kaynakların emni-
yeti uluslararası toplum için öncelikli ko-
nulardan biri olmayı sürdürüyor. Nükleer 
teknolojiye duyulan itimadın, emniyet 
önlemlerinin kuvvet ve güvenilirliğiyle bi-
rebir irtibatlı olduğuna kuşku yoktur. Nük-
leer emniyet seviyesinin dünya genelinde 
artırılması ve idamesi de kuşkusuz önem 
taşıyor. Diğer yandan, nükleer terörizm ve 

nükleer maddelerin yasadışı ticareti de, 
küresel bir ortak taahhütle karşı konulma-
sı gereken ciddi bir güvenlik tehdididir. Bu 
çerçevede, mevcut Birleşmiş Milletler ve 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sözleş-
melerinden ve ilgili çok taraflı enstrüman-
lardan da yararlanmak suretiyle kapsamlı 
bir yaklaşım benimsemeliyiz. 1540 sayılı 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kara-
rı ve onun etkin biçimde uygulanması da 
bu nedenle büyük önemi haizdir. 

Sayın Başkan… 

Konuşmamı bitirirken, bütün dünya 
halklarına, nükleer silahsızlanma ve yayıl-
manın önlenmesi için kapsamlı çözümler 
geliştirilebilmesini teminen anlamlı bir 
diyalog tesisi çağrısında bulunmak isti-
yorum. Gerçekten de, ya nükleer tahribat 
korkusundan uzak bir dünyada yaşayacak 
ve nükleer enerjinin barışçı kullanımının 
sağlayacağı imkanlardan yararlanacağız 
ya da herhangi bir sınır tanımayan nükle-
er tehlike tarafından helak olacağız. Ümit 
ederim ki, gelecek nesiller dönüp baktık-
larında, bu toplantıyı nükleer silahların 
yer almadığı ortak kaderimizin tesisinde 
önemli bir kilometre taşı olarak görsünler. 
Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan… sayın Genel Sekreter… 
Ekselansları… saygıdeğer delegeler… 
Sizleri saygıyla selamlıyor;  Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı olarak Birleşmiş 
Milletler’in 64’üncü Genel Kurulu Genel 
Görüşmeleri vesilesiyle bu kürsüden size 

Birleşmiş Milletler 64.  
Genel Kurulu

New York, Abd | 24 Eylül 2009 
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yeniden hitap etmekten büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Sözlerime başlarken, 64’üncü Genel Ku-
rul Başkanlığı’na seçilmiş olmasından 
dolayı Sayın Abdüsselam Treki’yi içten-
likle tebrik ediyorum. Ayrıca, 63’üncü 
Genel Kurul’un Başkanlığı’nı başarıyla 
ve dirayetle yürütmüş bulunan Sayın 
Brocmann’a da takdir ve teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu vesileyle, bir yıl önce 
oldukça geniş bir teveccüh neticesinde 
Güvenlik Konseyi’ne seçilmiş bulunan 
ülkeme verilen destek ve gösterilen gü-
venden ötürü tüm üye ülkelere teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Başkan…

Çağımızın küresel sorunları, küresel öl-
çekli çözümleri zorunlu kılıyor. Savaşlar-
dan ekonomik krize, açlık ve fakirlikten 
teröre, enerji güvenliğinden iklim deği-
şikliğine kadar dünyamızın karşı karşıya 
bulunduğu sorunlar, büyük ve zorlu so-
runlardır. Fakat bunların hiç biri altından 
kalkamayacağımız sorunlar değildir. So-
runların çözümü için herkesi kucaklayan, 
adil, paylaşımcı, farklılıkları zenginlik 
olarak gören ve güven esasına dayalı bir 
küresel düzene ihtiyacımız var. Risk ve 
tehdit algısına dayalı bir dünya tasavvu-
rundan, güven ve dayanışma esasına da-
yalı bir küresel düzene geçiş mümkündür. 
Bu, artık hepimiz için bir zaruret haline 
gelmiştir. Bunun için yeni bir liderlik an-
layışına da ihtiyaç vardır.

21’inci yüzyılı, savaşların değil barışın, 
korkunun değil güvenin, haksızlığın değil 

adaletin, terör ve şiddetin değil huzurun, 
açlık ve fakirliğin değil refahın hakim 
olduğu bir yüzyıl yapabiliriz. Bu dünya-
nın kurulmasına katkı sunmak, dili, dini, 
milliyeti ne olursa hepimizin ortak so-
rumluluğu ve tarihi görevidir. Terörizm 
ve nükleer silahların yayılması gibi teh-
ditler küresel ölçekte ciddi birer endişe 
kaynağı haline gelmiş durumda. Açlık ve 
yoksulluk, artan salgın hastalıklar, gıda 
ve enerji güvenliğine ilişkin kaygılar, ya-
bancı düşmanlığı ve radikalizmdeki artış 
gibi sorunlar da ciddiyetini koruyor. 

Öte yandan, küresel ısınma ve küresel fi-
nans krizi, köklü çözümler gerektiren iki 
temel alan olarak öne çıkıyor. Böyle bir 
tabloda, Birleşmiş Milletler’in önemi ve 
vazgeçilmezliği daha da netlik kazanıyor. 
Adil ve katılımcı bir küresel düzenin ku-
rulması için Birleşmiş Milletler’in etkin-
liğini hep birlikte arttırmak zorundayız. 
Asla umutsuz değiliz. Küresel barış ve 
istikrarın mümkün olduğuna dair umut-
larımızı her an diri tutuyoruz. Bu yüzden 
Birleşmiş Milletler’in küresel kamu vicda-
nının sesi ve sözcüsü olmasını istiyoruz. 
Temsil kabiliyeti güçlendirilmiş, demok-
ratik, şeffaf, adil ve etkin bir Birleşmiş 
Milletler’in, küresel barış ve istikrara 
daha fazla katkı yapacağına inanıyoruz.

Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği, sür-
dürülebilir kalkınma, yoksullukla müca-
dele, kadın-erkek eşitliği, insan hakları ve 
insan onurunun korunması konularında, 
daha etkin bir kurum haline gelmelidir. 
Bu amaca matuf reform girişimlerine 
tam destek veriyoruz. Fakat Birleşmiş 
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Milletler sistemindeki reformun, Güven-
lik Konseyi de reforma tabi tutulmadığı 
müddetçe başarılmış sayılamayacağı 
muhakkaktır. Türkiye olarak Güvenlik 
Konseyi’nin geçici üyelik kategorisinde 
genişlemesinden yana olduğumuzun al-
tını da bu vesileyle bir kez daha çizmek 
istiyorum. BM reformu çerçevesinde 
vurgulamak istediğim diğer bir önemli 
husus da, BM Barışı Koruma Sisteminin 
iyileştirilmesi ihtiyacıdır. Özellikle BM 
harekatlarına birlik katkısı yapan ülke-
lerin, erken ve etkin eşgüdüm, kapasite 
artırımı, bölgesel örgütlerle işbirliği gibi 
hususlara ilişkin beklenti ve önerilerinin 
dikkate alınmasını bekliyoruz. 

Sayın Başkan…

Türkiye, bölgesinde, bir barış ve istikrar 
unsuru olarak mevcudiyetini sürdürüyor. 
Özellikle son 7 yıllık süre zarfında, tüm 
komşularımızla sorunlarımızı çözmenin 
gayreti içinde olduk. “Komşularla sıfır 
problem” politikası olarak ifade ettiğimiz 
bu yaklaşım sayesinde Türkiye, komşula-
rıyla sorunlarını çözüm yoluna koymuş, 
ilişkilerini son derece iyi bir noktaya 
getirmiştir. Bölgemizdeki sorunlar, aynı 
zamanda küresel sonuçları olan sorun-
lardır. Bu yüzden bölgemizde izlediğimiz 
yapıcı ve barışçı politika, sadece bölgesel 
değil, aynı zamanda küresel barışa hizmet 
etmektedir. 

Fakat biz bunu da yeterli görmüyoruz. 
Pasif iyi komşuluk ilişkisinden, aktif dost-
luk ve işbirliği ilişkisine geçmeyi hedef-
liyoruz. Bunun bölge ve dünya barışına 

yaptığı katkı doğulu ve batılı bütün dost-
larımız tarafından takdir edilmektedir. 
Komşumuz Yunanistan’la devam eden 
diyalog süreci, bu durumun somut örne-
ğidir. Keza, son dönemde hız kazanan, 
komşumuz Ermenistan’la ilişkilerimizi 
normalleştirmeye yönelik gayretlerimiz 
de meyvelerini vermeye başlamıştır. 
Kafkaslardaki diğer ihtilaf ların da böl-
ge ülkelerinin toprak bütünlüklerinin 
korunması temelinde kalıcı çözümlere 
kavuşturulması zamanı gelmiştir. Bu 
konuda bölge ülkelerinden Türkiye’nin 
barış, güvenlik ve istikrar vizyonunu pay-
laşmalarını bekliyoruz. 

2008 Ağustos ayında yaşanan kriz son-
rasında ortaya koyduğumuz “Kaf kasya 
İstikrar ve İşbirliği Platformu” önerimiz, 
bu yöndeki çabalara önemli katkılarda 
bulunabilecek bir projedir. Bizi ve bütün 
dünyayı yakından ilgilendiren konuların 
başında, Irak’ın, toprak bütünlüğü, siyasi 
birliği ve iç barışı geliyor. Irak’ta tüm ke-
simleri kapsayan siyasi diyalog sürecinin 
devamına ve ulusal uzlaşının tesisine 
büyük önem atfediyoruz. Bu önemin bir 
tezahürü, Türkiye’nin girişimiyle başlatı-
lan Irak’a Komşu Ülkeler Süreci’dir. Irak 
bağlamında vurgulamak istediğim diğer 
bir konu da, gerek terörizmle mücadele, 
gerek ikili ilişkiler için önem arz eden 
Stratejik Diyalog Mekanizması’dır. Bu 
sürecin de geliştirilerek sürdürülmesine 
desteğimiz tamdır. 

Türkiye olarak üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz diğer bir bölgesel mesele 
de Filistin-İsrail ihtilafıdır. Filistin-İsrail 
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ihtilafının, yan yana barış ve güvenlik 
içinde var olacak iki devlet temelinde 
çözüme kavuşturulmasını, bölge ve dün-
ya barışının vazgeçilmez bir şartı olarak 
görüyoruz. Filistin’de ulusal uzlaşının 
sağlanması, bağımsız Filistin devletinin 
kurulması sürecini hızlandıracaktır. 
Türkiye, Filistin halkının her zaman ya-
nında olmuş ve bundan böyle de olmaya 
devam edecektir. Şuraya dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum: 2008 yılının sonunda 
patlak veren Gazze’ye yönelik saldırı, kısa 
sürede bir insanlık dramına dönüştü, 
çoğu kadın ve çocuk 1.400’e yakın insan 
hayatını kaybetti, 5 binin üzerinde insan 
yaralandı ve Gazze’nin alt yapısı yerle bir 
edildi. Birleşmiş Milletler’in Gazze’deki 
binaları dahi bu yıkımdan kurtulamadı. 
Sayın Genel Sekreter Ban Ki-Moon, bu 
yıkımı bizzat yerinde görmüş ve tepkisini 
dile getirmiştir. 15 Eylül 2009 tarihinde 
açıklanan 575 sayfalık Birleşmiş Milletler 
Gazze Raporu da bu gerçeği çok net bir 
şekilde teyit ediyor.

Gazze Şeridindeki çatışmaları sona er-
diren ateşkes ilanlarının ve Güvenlik 
Konseyi’nin 1860 sayılı kararının üze-
rinden 8 ay geçti. Aynı şekilde, uluslara-
rası toplumun Şarm el Şeyh’te Gazze’nin 
yeniden imarı için milyarlarca dolarlık 
taahhütte bulunmasının üzerinden de 6 
ay geçti. Ancak, üzülerek ifade etmeliyim 
ki, Gazze’deki insani trajedi halen devam 
ediyor. Gazze halkının yaraları sarılama-
dı. Gazze için verilen sözler tutulmadı. 
Gazze, saldırı sırasında olduğu gibi, saldı-
rının ve ağır tahribatın ardından da kendi 
kaderine terk edildi. Şu anda Gazze’ye 

inşaat malzemelerinin girişine dahi izin 
verilmiyor, Gazze halkının acıları ve sı-
kıntıları devam ediyor. 

Biz, hem İsrail’in, hem de Filistinlilerin 
barış ve güvenliği için bu engellerin der-
hal kaldırılmasını ve Gazze’deki yaşamın 
normalleşmesini talep ediyoruz. Filistin 
sorunu, sadece bir tarafın talepleri esas 
alınarak çözülemez. İsrail’in güvenliği 
kadar Filistinlilerin güvenliği de önemli-
dir. İsrail’in istikrar talebi kadar Filistin 
halkının özgürlük ve barış talebi de meş-
rudur. Bölge ve dünya barışının önündeki 
en büyük engellerden biri olan Filistin so-
rununun çözümü, ancak herkese adil ve 
eşit muamele edilmesi halinde mümkün 
olacaktır. Biz, Türkiye olarak, Gazze’deki 
insani durumla ilgili vahim tabloya göz 
yumulamayacağını her vesileyle vurgu-
ladık, vurgulamaya da devam ediyoruz. 
Gazze’deki insanlık dramının sona erdiri-
lerek kalıcı huzur ortamının tesisi, insani 
ve vicdani sorumluluğumuzdur. 

Uluslararası toplumun konuya ilgi ve 
hassasiyetini kaybetmemesi ve sorunun 
çözümü yönündeki çabalara yeni bir 
ivme kazandırması son derecede önemli-
dir. İlgili tüm tarafları, bu soruna kayıtsız 
kalmamaya, yeni acılar yaşanmasına göz 
yummamaya çağırıyoruz. Bu arada, Gazze 
kriziyle sekteye uğramış olan İsrail-Filis-
tin müzakerelerinin yeniden başlatılma-
sının büyük önem taşıdığına inanıyor ve 
Barış Sürecine süratle yeniden hayatiyet 
kazandırılacağını ümit ediyoruz. Türkiye 
olarak Ortadoğu Barış Süreci’ne bugüne 
kadar her türlü katkıyı yapmaya gayret et-
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tik. İsrail ve Suriye arasında 2008 yılında 
ev sahipliğini yaptığımız dolaylı görüşme 
süreci bu çabalarımızın örneklerinden 
biridir. Taraf ların isteğine bağlı olarak 
gelecekte de aktif bir tutum sergilemeye 
hazırız.

Komşumuz Suriye’nin bölgesel barış, 
güvenlik ve istikrar arayışlarında kilit 
rol oynayabilecek konumda bulundu-
ğunu her zaman söyledik. Keza, Lübnan 
da bölgesel istikrar bakımından kritik 
önem taşıyan bir ülkedir. Türkiye olarak 
Lübnan’da kapsamlı bir siyasi uzlaşının 
hakim kılınması için yoğun çabalar sarf 
ettik. Lübnan’ın istikrarını bundan sonra 
da kuvvetle desteklemeye devam ede-
ceğiz. Komşumuz İran’ın, uluslararası 
toplumu uzun zamandır meşgul eden 
nükleer programı üzerindeki anlaşmaz-
lığın, diyalog yoluyla çözümlenmesi ta-
raftarıyız. Türkiye, tüm ülkelerin barışçıl 
nükleer enerjiden yararlanma hakkına 
sahip olduğunu savunur. Diğer taraftan, 
nükleer silahların yayılmasının dünya 
barışını tehdit eden bir gelişme olduğun 
hatırlatarak, herkesi sorumlu davran-
maya çağırıyoruz. Kuzey Kore’nin Mayıs 
ayında yaptığı nükleer denemeyle ilgili 
1874 sayılı Güvenlik Konseyi Kararını da 
bu anlayışla destekledik. 

Afganistan’ın içinde bulunduğu durum 
ve Pakistan’daki gelişmeleri de yakından 
takip ediyoruz. Afganistan ve Pakistan 
halklarının radikal akımlarla mücade-
lelerini destekliyor ve bu ülkelerin hak 
ettikleri müreffeh yaşam koşullarına 
kavuşmaları için bölgedeki altyapı yatı-

rımlarımızı sürdürüyoruz. Ağustos ayı 
sonunda İstanbul’da düzenlediğimiz 
Demokratik Pakistan’ın Dostları Gru-
bu Bakanlar Toplantısı, Türkiye’nin, 
Pakistan’ın istikrar ve refahına verdiği 
önemin bir göstergesidir. Bu noktada, Gü-
venlik Konseyi bünyesinde 2010 yılında 
Afganistan konusunda Koordinatör Ülke 
olmamıza ilaveten Terörizmle Mücadele 
Komitesi Başkanlığı’nı da üstleneceğimizi 
belirtmek isterim. Gerek Afganistan’da 
güvenlik ve istikrarın sağlanması, gerek 
terörizmle mücadele konusundaki çalış-
malara Konsey içindeki bu görevlerimiz 
sırasında da kuvvetle destek vermeye 
devam edeceğiz. Yakından izlediğimiz 
bir başka bölge de Balkanlardır. Bölge 
ülkelerinin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla 
entegrasyonlarına büyük önem atfediyor 
ve bu perspektifin muhafaza edilmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. 

Sayın Başkan…

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti, Ada’da kapsamlı bir çözüm bulunma-
sına yönelik çabaları desteklemektedir. 
Çözümün dayanması gereken zemin, işte 
bu çatı altındadır; Birleşmiş Milletler’dir. 
Mevcut müzakere sürecinde tüm tarafla-
rın yapıcı davranmaları halinde 2009 yılı 
sonuna kadar kapsamlı çözüme ulaşılma-
sı mümkündür. Tarafların uzlaşamadığı 
noktalarda 2004’de olduğu gibi BM Genel 
Sekreterinin devreye girmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Hedefimiz, varılacak çözümü 
en geç 2010 yılı bahar aylarında referan-
duma götürmek olmalıdır. Ancak 2004 
yılında olduğu gibi, Rum uzlaşmazlığı 
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yüzünden yine çözüm bulunamadığı tak-
dirde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
uluslararası alandaki statüsünün nor-
malleştirilmesi artık ertelenemeyecek bir 
zorunluluk haline gelecektir.

Bu nedenle, müzakerelerin ilânihaye de-
vam edemeyeceğinin, mevcut fırsat pen-
ceresinin sonsuza kadar açık kalamaya-
cağının idrak edilmesi ve sürecin başarısı 
için çaba sarf edilmesi elzemdir. Yerleşik 
BM parametreleri temelinde ulaşılacak 
ve Kıbrıs’ta yeni bir Ortaklık kurulmasını 
sağlayacak kapsamlı çözümün garantör 
ülke olarak Türkiye’nin açık desteğini 
haiz olacağını bu vesileyle bir kez daha 
vurgulamak isterim. Kıbrıs’ta adil ve ka-
lıcı bir çözüm Doğu Akdeniz’in bir barış, 
istikrar ve işbirliği alanına dönüştürül-
mesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu an-
lamda, herkesi üzerine düşeni yapmaya 
çağırıyorum. Öte yandan, 2004 yılında 
BM Kapsamlı Çözüm Planı’nın içerdiği 
tüm fedakârlıkları kabul eden Kıbrıs Türk 
tarafı hala haksız izolasyonlara maruz-
dur. Çözümsüzlüğün bedelinin Türk tara-
fınca ödenmesini beklemek hakkaniyete 
uygun değildir. Kıbrıs Türkleri üzerinde-
ki kısıtlamaların kaldırılması, sadece bir 
haksızlığı gidermeyecek, çözüm sürecini 
de hızlandıracaktır.

Sayın Başkan…

Türkiye olarak dünyanın çeşitli bölgele-
rinde BM, NATO, AB ve AGİT şemsiyesi 
altındaki barışı koruma faaliyetlerine de 
etkin katılım sağlamaya devam ediyoruz. 
Kalkınma ile ilgili sorunlarının çözümü 

yolunda en az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeleri güçlü biçimde destekliyoruz. Öte 
yandan, Kyoto Protokolü’ne taraf olan 
Türkiye, dünyamızın geleceğini ilgilen-
diren bu hayati meseleye ilişkin sorum-
luluklarını da yerine getirmeye hazırdır. 
Yeni iklim değişikliği rejimine giden 
süreçte Sayın Genel Sekreterin ortaya 
koyduğu çabaları destekliyoruz. Dünya-
mızı tehdit eden çok önemli bir meseleyi 
de burada dikkatlerinize sunmak isterim: 
Unutmamalıyız ki, her kültür ve medeni-
yet, diğerlerinin başarılarından etkilene-
rek gelişir. 

Nitekim bugün paylaştığımız ortak de-
ğerlerle bilim, hukuk ve sanatımız, eski 
Yunan ve Roma uygarlıkları kadar, kadim 
Doğu medeniyetlerinden de beslenmiştir. 
Cebirin babası el Harezmi’den müzik teo-
rilerinin temelini atan Farabi’ye, tıp ala-
nında çığır açan İbn-i Sina’dan, çağının en 
ileri mühendislik örneklerini veren Mi-
mar Sinan’a kadar pek çok Türk ve İslam 
düşünür, bilgin ve sanatkarı, insanlığın 
ilerleyişine çok önemli katkılar sağlamış-
tır. Bu nedenle, değişik kültürlerin “öteki” 
olarak değil, insanlığın ortak kültürel 
mirasının birer parçası olarak görülmesi, 
anlaşılması ve yeni nesillere öğretilmesi 
büyük önem taşıyor.

Türkiye ve İspanya’nın ortak sunuculu-
ğunda Birleşmiş Milletler girişimi hali-
ni alarak kurumsallaşan Medeniyetler 
İttifakı’nın temelinde yatan felsefe de 
işte budur. İttifak, demokrasi, hukukun 
üstünlüğü, iyi yönetişim, insan hakları, 
kadın-erkek eşitliği, gençlik ve medya gibi 
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alanlarda yaptığı çalışmalarla evrensel 
değerlere dayalı küresel bir medeniyetin 
şekillenmesine çok önemli katkılar sağla-
yacaktır. Sözlerime bu noktada son verir-
ken, 64’üncü Genel Kurul toplantılarının 
tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize saygılar sunuyorum.
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Türk-Amerikan toplumunun değerli men-
supları… sevgili vatandaşlarım… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, bugün 
burada sizlerle bir araya gelmekten duy-
duğum büyük memnuniyeti ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum.

1950’li yıllarda ABD’ye göç eden kısıtlı 
sayıdaki vatandaşımızın nüvesini oluştur-
duğu Türk Amerikan toplumunun geniş-
leyerek, bugünkü seviyeye ulaşmış olması 
gerçekten son derece sevindirici. Mensubu 
bulunduğunuz çeşitli iş çevreleri, mes-
lek örgütleri ve üniversiteler aracılığıyla 
ABD’de Türkiye’nin sesini duyurmak, 
ülkemizin çıkarlarını korumak amacıyla 
yapmakta olduğunuz çalışmaları takdirle 
izliyoruz.

Konuşmamın hemen başında, Türkiye 
ile ABD arasında bir dostluk köprüsü, bir 
iletişim ve işbirliği köprüsü oluşturarak, 
Türkiye’nin istifadesine sunduğunuz için 
sizlere teşekkür ediyorum, başarılarınızın 
devamını diliyorum. İnanıyorum ki her 
biriniz, Türkiye’deki, anavatanınızdaki 
gelişmeleri çok yakından takip ediyorsu-

nuz. İktidarda bulunduğumuz son 7 yılda, 
Türkiye’yi, Gazi Mustafa Kemal’in de bir 
hedef olarak gösterdiği “muasır medeni-
yetler seviyesine ulaştırmak” için yoğun 
gayret sarf ettik, sarf etmeye de devam 
ediyoruz. Ekonomide, iç politikada, dış 
politikada, sosyal yaşamda tarihi nitelikte 
reformlar gerçekleştirdik. On yıllar boyun-
ca Türkiye’ye ayak bağı olan meseleleri 
tek tek çözüm yoluna koyuyor, eş zamanlı 
olarak Türkiye’nin imajını köklü şekilde 
değiştirmek için kelimenin tam anlamıyla 
gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyo-
ruz.

Biz, dünyanın neresinde olursa olsun, 
tüm vatandaşlarımızın, alnı ak, başı dik 
bir şekilde, göğüslerini gere gere, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir mensubu, bir vatan-
daşı olmaktan gurur duyduklarını ifade et-
melerini istiyoruz ve bunun mücadelesini 
veriyoruz. Benim vatandaşım, yurtiçinde 
olduğu gibi yurtdışında da kendisini ezik 
hissetmemeli… Benim vatandaşım, bulun-
duğu ülkede kendisini itilmiş, horlanmış, 
ötelenmiş, terk edilmiş hissetmemeli. 
Benim vatandaşım, bulunduğu her coğ-

Türk-Amerikan Toplumunu 
Kabul

New York, Abd | 26 Eylül 2009 
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rafyada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olduğunu açık bir şekilde, net bir şekilde 
ve gururla söylemeli.

Biz iktidara gelirken dedik ki, bunun yolu 
çok açık. Türkiye ekonomisini güçlü bir 
ekonomi haline getirirsiniz… Türkiye’yi 
kalkınmış, ilerlemiş, bütün alanlarda 
standartlarını yükseltmiş bir ülke haline 
dönüştürürsünüz. Türkiye’nin uluslar 
arası itibarını artırır, bölgesinde ve küresel 
ölçekte ağırlığı olan bir ülke konumuna 
yükseltirsiniz. İşte, bu hedefler doğrultu-
sunda çalıştık ve kısa zamanda gerçekten 
çok önemli mesafeler kat ettik. 

Bakınız, Türkiye bugün, dünyanın en 
büyük 17’inci ekonomisi konumuna yük-
seldi. 26’ıncı sıradan aldık ve 17’ye yük-
selttik. Avrupa’da Türkiye en büyük 6’ıncı 
ekonomi. Uluslararası doğrudan yatırım-
larda, müteahhitlik hizmetlerinde, ihracat-
ta, turizm gelirlerinde rekor üzerine rekor 
elde ettik. Türkiye ekonomisinin en kronik 
meselesi olan enflasyonu, kelimenin tam 
anlamıyla dize getirdik, yüzde 30’lardan 
aldığımız yüksek ve belirsiz enflasyonu en 
son Ağustos ayında 5,3 seviyesine kadar 
indirdik. Tüm dünyayı kasıp kavuran, ta-
rihin en büyük küresel krizlerinden biri 
olarak nitelendirilen son küresel finans 
krizi karşısında Türkiye ekonomisi başa-
rılı bir sınav verdi, vermeye devam ediyor. 
ABD’de, Avrupa’da, çok sayıda banka, 
finans kuruluşu, sigorta şirketi iflas eder-
ken, çok ucuza el değiştirirken, çok şükür 
Türkiye’de bunların hiç biri yaşanmadı.

Şurası da son derece önemli: Türkiye, ilk 
kez bir ekonomik krizi, uluslar arası ku-
ruluşların kapısında kredi arayarak değil, 
kendi imkanlarıyla, kendi tedbirleriyle 
aşma başarısını gösterdi, gösteriyor. Krizin 
daha ilk günlerinden itibaren, Türkiye’nin 
IMF ile anlaşması gerektiği, IMF’siz bu 
krizin aşılamayacağı, her ne şart altında 
olursa olsun bir anlaşmanın imzalanması 
gerektiği hem yurt içinden, hem de yurt 
dışından yoğun olarak dile getirildi. Ama 
biz, “şartlar işimize gelirse anlaşırız” dedik 
ve müzakereye devam ettik, ediyoruz. Şu 
anda, IMF’den olsun, değişik kredi dere-
celendirme kuruluşlarından olsun, çok 
olumlu değerlendirmeler alıyoruz.

Türkiye ekonomisi, son 7 yılda gerçekleş-
tirdiğimiz çok köklü yapısal reformları, 
bir anlamda bu küresel krizde test etme 
fırsatı buldu ve son derece sağlam bir 
yapıya kavuştuğunu teyit etti. Şu anda, 
küresel krizin etkilerinin azalmaya başla-
dığına dair iyimser sinyaller alıyoruz. ABD 
ve Avrupa’da umutlar çoğaldı, iyimserlik 
önemli ölçüde arttı. Elbette temkinliyiz, 
elbette tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak, 
gerek büyüme oranlarında, gerek sanayide 
kapasite kullanım oranlarında, gerekse 
işsizlikte iyileşmeye dönük gelişmelere şa-
hit oluyoruz. 2010’dan itibaren Türkiye’de 
büyümenin pozitife döneceğini ve eko-
nominin güçlü bir şekilde yoluna devam 
edeceğini öngördük, bunu, Orta Vadeli 
Programımızda da ifade ettik. İnanıyorum 
ki Türkiye, küresel krizin etkilerini geride 
bırakarak, istikrarlı şekilde büyümeye de-
vam edecek ve hedefimiz olan, dünyanın 



Recep Tayyip ERDOĞAN

238

en büyük ilk 10 ekonomisi arasındaki ye-
rini alacaktır.

Dış politikada yine Türkiye için yeni bir 
sayfa açtık, yeni bir safha başlattık. Yakla-
şık bir yıl önce, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda, çok geniş bir mutabakat ne-
ticesinde Türkiye Güvenlik Konseyi’nin 
geçici üyeliğine seçildi. 1 Ocak’ta bu gö-
revi üstlendik ve başarıyla yürütüyoruz. 
Yine, BM çatısı altında İspanya ile birlikte 
oluşturduğumuz Medeniyetler İttifakı 
projemiz tüm dünyada geniş yankı buldu, 
büyük bir ilgiyle karşılandı ve bu noktada 
da çalışmalarımız hızla ilerliyor. “Kom-
şu ülkelerle sıfır problem” dedik, tüm 
komşularımızla aramızdaki meseleleri 
masaya yatırdık ve çözüme zorlayan taraf 
biz olduk. En son Ermenistan’la aramız-
daki meseleleri çözmek için irade ortaya 
koyduk ve altını çizerek ifade ediyorum, 
Türkiye’nin çıkarına olacak, Azerbaycan’ı 
da asla rencide etmeyecek şekilde çözüm 
çabalarımızı sürdürüyoruz. 

Kıbrıs’ta yine çözümü isteyen, çözümü 
arzulayan ve çözüme zorlayan taraf biziz. 
BM parametreleri çerçevesinde kalıcı bir 
çözüme ulaşılabilmesi için müzakereler 
devam ediyor. Rum tarafının süreci zor-
laştırmaya dönük çabalarına rağmen biz, 
çözüm umudumuzu muhafaza ediyoruz. 
Ortadoğu’da, Kafkasya’da, Balkanlar’da 
kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için 
Türkiye yoğun mesai sarf ediyor ve bu ça-
lışmalarımızdan da bölge adına sevindirici 
neticeler almaya devam ediyoruz. Türkiye, 
ekonomide olduğu gibi dış politikada da 
yıldızı hızla parlayan, dikkatleri ve takdir-

leri üzerinde toplayan, dünya üzerindeki 
görünümü hızla değişen ve küresel mese-
lelerde ağırlığı artan bir ülke haline geldi.

Bakınız, her zaman verdiğim bir örneği 
burada bir kez daha tekrarlamak isterim: 
Bundan 7 yıl önce, Türkiye’de yerleşik 
yabancı medya mensubu sayısı, dikkat 
ediniz, sadece 35 idi. Bugün bu sayı, bana 
bağlı olan Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre tam 
265’e ulaştı. Sadece komşu ülkelerden 
değil, Latin Amerika’dan, Uzak Doğu’dan 
gazeteciler, akademisyenler akın akın 
Türkiye’ye geliyor, Türkiye’nin gelişimini, 
Türkiye’nin değişimini, artan önemini, ar-
tan ağırlığını inceliyorlar.

Değerli kardeşlerim… sevgili vatandaşla-
rım…

Biz, şu son 7 yılda elde ettiğimiz tüm bu 
kazanımları kalıcı hale getirmek zorunda-
yız. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı acı tec-
rübeleri tekrar etmesine fırsat veremeyiz. 
Demokratik alanda yaptığımız reformlar-
dan asla geri adım atamayız. Türkiye’yi, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olarak, bu dört ilkeyi de eş zamanlı şe-
kilde güçlendirerek, eş zamanlı şekilde 
yücelterek geleceğe hazırlıyoruz. Özellikle, 
demokratik alanda gerçekleştirdiğimiz 
reformlardan taviz vermiyor, demokrasiye 
yönelik her türlü girişime de kararlılıkla 
karşı çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. 

Bu bağlamda, çetelerle, mafyayla, suç 
örgütleriyle, hukuk dışı oluşumlarla cesa-
retle mücadele ediyoruz. Amacımız, yarın-
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lara, yarınki nesillere, bugünkünden çok 
farklı, çok daha yaşanabilir, daha demok-
ratik bir Türkiye emanet edebilmek. İşte, 
son bir buçuk aydır Türkiye’nin yoğun 
şekilde konuştuğu Demokratik Açılım, 
Milli Birlik Süreci de bizim bu gayemizin, 
bu hedefimizin bir sonucu olarak ortaya 
çıktı. Sizler de çok yakından biliyor, çok 
yakından takip ediyorsunuz… Türkiye, 
son 30 yılını Doğu ve Güneydoğu Bölge-
lerinde devam eden problemlerle geçirdi. 
Çok büyük kaynaklar, buralarda heba edil-
di. Türkiye’nin enerjisi buralarda yok olup 
gitti. Bunların ötesinde, 30 yıldır bölgede 
devam eden terör nedeniyle çok sayıda gü-
venlik görevlisini şehit verdik, çok sayıda 
insanımızı kaybettik. 

Geldiğimiz noktada, terörün sadece gü-
venlik tedbirleriyle sona erdirilemeyeceği 
artık aşikar bir hal almıştır. Elbette terörle 
mücadelemize devam edeceğiz, ancak 
bunun yanında, ekonomik, sosyal, psikolo-
jik, siyasi, kültürel alanlarda da reformlar 
kaçınılmaz olmuştur. Son derece samimi 
bir şekilde yol çıktık, Milli Birlik Sürecini 
siyaset üstü bir süreç olarak gördük, her 
kesimin, bu konuda birikimi olan herkesin 
görüşlerine başvurduk. Açıkçası, bu bir 
buçuk aylık süreçte Türkiye’nin bu me-
selenin çözümü için çok büyük bir arzu 
ve iradeye sahip olduğunu da gördük. Sa-
natçılarımızdan akademisyenlere, medya 
mensuplarından kimi siyasetçilere, sivil 
toplum örgütlerinden tek tek vatandaşları-
mıza kadar herkes artık bu sorunun çözül-
mesini, Türkiye’nin huzur içinde geleceğe 
odaklanmasını istiyor.

Süreç devam ediyor. Biz, hükümet olarak 
kısa, orta ve uzun vadede nelerin yapılaca-
ğını tespit edeceğiz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında da bu çalışmaları 
inşallah tamamlayıp, Türkiye için yeni bir 
dönemi başlatmış olacağız. Muhalefet par-
tilerinden şu ana kadar beklediğimiz, arzu 
ettiğimiz ilgiyi göremedik. Çok ağır itham-
larla, çok ağır iddialarla üzerimize geldiler, 
gelmeye devam ediyorlar. Sürecin nasıl 
işleyeceği, içinde nelerin olduğu daha tam 
olarak şekillenmediği halde, tamamen bir 
ön kabul ve önyargıyla süreci baltalama-
nın gayreti içine girdiler. 

Biz, yine umutlarımızı muhafaza ediyoruz. 
Muhalefet Partilerinin, bizim bu mesele-
deki samimiyetimizi, milletin de bu me-
selenin çözümüne ilişkin arzusunu göre-
ceğine, anlayacağına, tavır değiştireceğine 
inanıyor, açıkçası inanmak istiyoruz. Zira 
bizim annelerin göz yaşını dindirmekten 
başka bir gayemiz yok. Biz, ocaklar sönme-
sin, analar ağlamasın, babalar yıkılmasın, 
evlere ateş düşmesin istiyoruz. Türkiye’nin 
son 30 yıldır heba ettiği günleri artık telafi 
edelim… Gencecik yavrularımızı geri geti-
remesek de, yenilerinin kaybını önleyelim 
istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Tek 
başımıza da kalsak başaracağız. Asla taviz 
vermeyecek, asla geri adım atmayacak ve 
çıktığımız bu yolda menzile ulaşacağız. 

Değerli vatandaşlarım… sevgili kardeşle-
rim… 

Gerek ekonomide, gerek dış politikada, 
gerekse bahsettiğimi bu Milli Birlik Sü-
recinde, Türk Amerikan toplumuna da 
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önemli roller düştüğünü ifade etmek is-
terim. Türkiye’nin 21. Yüzyılda üstlendiği 
rolü başarı ile yerine getirebilmesi için 
Türkiye’deki kardeşlerinizle bağlarınızı 
her zaman güçlü tutmanız, Amerika’da 
Türkiye’nin sesi olmaya devam etmeniz 
büyük yararlar sağlayacaktır. Şimdiye ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da bizleri 
yalnız bırakmayacağınıza, Türkiye’nin 
aydınlık ve müreffeh geleceğinde sizlerin 
de payı olacağına inanıyorum. Sayın Bü-
yükelçimiz ve Başkonsoloslarımız burada 
çalışmalarınızda sizlere her zaman yol 
gösterecek ve gerekli desteği sağlamaya 
devam edeceklerdir. Bu vesileyle, geçmiş 
Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, başarı 
ve sağlık dileklerimle birlikte sizleri saygı 
ve sevgiyle selamlıyorum. 



241

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Değerli katılımcılar… saygıdeğer konuk-
lar… hanımefendiler… beyefendiler… Sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Türkiye’ye 
ve İstanbul’a hoş geldiniz diyorum. Ulusla-
rarası Finans Enstitüsü tarafından düzenle-
nen bu etkinlik vasıtasıyla, dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen değerli bankacılar, yatı-
rımcılar ve uluslararası finans kuruluşları 

yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunma 
fırsatını elde etmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Türkiye bundan önce de, 1955 yılında 
IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına 
ev sahipliği yapmıştı. 54 yıl sonra tekrar bu 
toplantılara ev sahipliği yapıyor olmaktan, 

Uluslararası Finans Enstitüsü 
Gala Yemeği

İstanbul | 3 Ekim 2009 
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üstelik tarihinde ilk kez, ABD dışındaki bir 
ülkede tekraren bu toplantının gerçekleş-
tiriliyor olmasından büyük mutluluk duy-
duğumuzu da belirtmek durumundayım. 
Açıkçası, bir süre belediye başkanlığını 
da yaptığım İstanbul, son dönemde her 
alanda çok başarılı organizasyonlara imza 
attı. Uluslar arası bir çok zirveyi, dünya 
çapında ilgi gören bir çok spor organizasyo-
nunu, uluslar arası toplantıları, kongreleri 
İstanbul’da ağırladık. Ancak, IMF-Dünya 
Bankası Toplantıları İstanbul için ayrıca 
önem arz ediyor. Zira Hükümet olarak 
İstanbul’u bir finans merkezine dönüş-
türmek için yoğun bir gayret içindeyiz. 
Özel bankalarımız, finans kuruluşlarımız 
İstanbul’da faaliyet gösteriyorlar. İki bü-
yük kamu bankamızı, Ziraat ve Halk ban-
kalarımızı İstanbul’a taşımanın hazırlığı 
içindeyiz. Aynı şekilde Merkez Bankamız 
da İstanbul’a taşınacak ve İstanbul’un bir 
finans merkezi olma vasfı daha da güçlene-
cek.

Tarihiyle, kültürüyle, alt yapısına, ulaştır-
masına yaptığımız yatırımlarla, özellikle 
de Asya ve Avrupa arasındaki köprü ko-
numuyla İstanbul’un dünyanın finans 
merkezlerinden biri olması için her türlü 
imkana sahip olduğunu eminim sizler de 
müşahede ediyorsunuz. Bu vesileyle, Ulus-
lar arası Finans Enstitüsü’ne, İstanbul’da 
gerçekleştirdiği bu toplantılar için de teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Değerli konuklar… değerli katılımcılar… 

Yakın tarihimizin en derin küresel ekono-
mik krizini yaşamaya devam ediyoruz. Bil-

diğiniz gibi çok kısa bir sürede tüm dünyayı 
etkisi altına almış olan bu kriz, her ne kadar 
etkileri azalmış ve iyileşme sürecine giril-
miş olsa da, tüm dünyayı farklı şiddetlerde 
etkilemeye devam ediyor. Son bir yıldır 
yaşadıklarımıza bakıldığında, geçmişte 
yaşanan birçok krizin aksine, bu defa soru-
nun kaynağının gelişmiş ülkeler olduğunu 
görüyoruz. Gelişmekte olan ülkeler, özel-
likle de düşük gelirli ekonomiler, bu krizin 
oluşmasında sorumlulukları olmamasına 
karşın krizin sonuçlarından önemli ölçüde 
etkilendiler ve bedel ödediler.

Öncelikle şu hususu vurgulamak zorunda-
yım: Katıldığım G-20 zirvelerinde de ben 
bu hususu altını çizerek ifade ettim: Önü-
müzdeki dönemde sağlıklı bir küresel eko-
nomiye ulaşmamız için kapsamlı ve etkin 
bir uluslararası işbirliği artık kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Bütün dünyayı, özellikle de 
gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren prob-
lemlerin salt gelişmiş ülkeler tarafından çö-
zülebilmesini ben mümkün görmüyorum. 
Bu anlamda, Pittsburgh’da yaptığımız G-20 
toplantısında, gelişmekte olan ülkelerin 
karar alma süreçlerine daha fazla katılımını 
sağlayan anlayışı önemli bir adım olarak 
görüyor ve destekliyorum. 

Bugünün dünyasında unutmamamız ge-
reken önemli bir husus, hepimizin aynı 
gemide olduğudur. Uluslararası camia ya-
şadığımız küresel krizin olumsuz etkilerini 
en aza indirecek adımların işbirliği ve koor-
dinasyon içinde atılması konusunda son bir 
yılda başarılı bir sınav vermiştir. Ortak bir 
anlayış içinde ve koordineli olarak ülkeler 
tarafından bir seri önlem ve düzenleme ha-
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yata geçirilmiştir. Bu önlemler olumlu etki-
lerini göstermiş ve dünya ekonomisi göreli 
bir iyileşme sürecine girmiştir. Krize karşı 
alınan önlemler konusunda gösterdiğimiz 
işbirliğini, olağanüstü önlemleri geri çekme 
konusunda da göstermemiz gerekiyor. Ön-
celikle, krizin tam anlamıyla sona erdiği an-
laşılmadan ülkelerin almış oldukları destek 
önlemlerini terk etmelerinin doğru olmaya-
cağını belirtmek istiyorum. Destek önlem-
lerini kısa sürede geri çekme konusunda 
bazı sorunlar yaşanması da muhtemeldir. 
Ancak tüm zorluklarına rağmen çıkış stra-
tejilerinin planlanmasında gecikilmemesi 
gerektiğini belirtmekte fayda görüyorum. 

Bu husus, uzun dönemli fiyat istikrarının, 
finansal istikrarın ve mali sürdürülebilirli-
ğin korunması bakımından önemlidir. Her 
ülkenin toparlanma hızı ve dolayısıyla çıkış 
stratejilerinin uygulamasına ilişkin zaman-
lama farklı olacaktır. Ancak, yine de çıkış 
stratejilerimiz mümkün olduğu kadar kü-
resel düzeyde işbirliği ve uyum içerisinde 
gerçekleştirilmelidir. G-20 bu konuda aktif 
bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve IMF 
ile Finansal İstikrar Kurulu stratejilerin 
eşgüdümüne katkı sağlamalıdır. Dünyanın 
göz bebeği İstanbul’da ikinci kez ev sahipli-
ğini yapacağımız IMF-Dünya Bankası Yıllık 
Toplantılarında, küresel krize ilişkin olarak 
G-20 başta olmak üzere çeşitli uluslararası 
platformlarda alınan kararları tartışacağız. 

Bu kararların değerlendirilmesini ve uy-
gulamaya yönelik fikir alışverişinde bulu-
nulmasını, az önce sıraladığım hususlarda 
somut ilerlemeler sağlamamız bakımından 
önemli bir fırsat olarak değerlendirmekte-

yim. Küresel krizin kısa sürede atlatılması 
bakımından gelişmekte olan ülkelere fon 
akışının kesilmemesi çok önemlidir. Bu 
konuda hem ülkelere, hem de finansal 
kuruluşlara önemli görevler düşüyor. Ulus-
lararası Finans Enstitüsü olarak sizler, geliş-
mekte olan ülkelere sağlıklı ve istikrarlı fon 
akışını sağlamak için ilkeler belirlediniz. Bu 
kapsamda, hem ülkelerin hem de kreditör-
lerin uyması gereken kuralları ortaya koy-
dunuz. İçinde bulunduğumuz dönemin, bu 
ilkelere en üst düzeyde riayet edilmesi ge-
reken bir dönem olduğunun altını çizmek 
istiyorum. 

Vurgulamak istediğim bir diğer husus, 
ülkelerin almış olduğu önlemlerin koruma-
cılığa yol açmaması ve uluslararası alanda 
haksız rekabet oluşturmamasıdır. Şunu 
özellikle belirtmek isterim ki, küresel krizi 
en kısa sürede ve en az etkiyle aşabilmek 
için, şartlar ne olursa olsun, ticaret, yatırım 
ve finansal alanda korumacılığa karşı mü-
cadele etmek zorundayız. Bu anlamda, böy-
le zor bir dönemde ülkemizin, korumacılık 
uygulamayan dört G-20 ülkesinden birisi 
olduğunu hatırlatmak istiyorum. 

Değerli dostlarım… değerli katılımcılar…

Finansal piyasalar önemli ölçüde istikrara 
kavuşmaya başladı. Bugünlerde ele alınma-
sı gereken en önemli husus, küresel finansal 
mimariyi ileride bu çapta bir krizle karşılaş-
mayacak şekilde yeniden yapılandırmak 
ve güçlendirmek olmalıdır. Bildiğiniz gibi 
finans şirketleri yakın geçmişte yüksek 
getiri arayışı nedeniyle riskli yatırımlara yö-
nelmişti. Bu yatırım araçlarının yeterince 
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düzenleme ve denetim altına alınamaması 
finans kesiminden kaynaklanan krizlere 
yol açmıştır. Finans sektöründen asıl bekle-
diğimiz, reel ekonomiye kaynak sağlaması-
dır. Özel sektör eliyle ekonomik büyümenin 
gerçekleştirilmesi ve istihdamın artırılması 
için bu olmazsa olmaz koşuldur.

Biliyorsunuz G-20 bünyesinde yeni küresel 
finansal mimari oluşturma yönünde bir 
dizi karar aldık. Bu kararlar, gelecekteki 
krizlerden korunmak için önemli bir araç 
olacaktır. Uluslararası işbirliği ile oluştu-
rulacak bu yeni finansal sistem, yaşanan 
sorunları etkili bir şekilde bertaraf eder-
ken, küresel ekonomi için yaşam kaynağı 
niteliğindeki fon ve sermaye akışlarına da 
imkan sağlayacak nitelikte olmalıdır. Diğer 
bir deyişle, küresel finansal sistemin karşı 
karşıya olduğu riskleri asgari seviyeye in-
dirirken, bu sistemden sağlanacak fayda-
ları engellemememiz gerekiyor. Aldığımız 
kararlar başlangıçta finans sektöründe yer 
alan şirketler için zorlayıcı gelebilir. Çünkü 
yeni finansal sistemde artık eskiden olduğu 
gibi ücretler cömertçe verilemeyecektir. 
Şirketlerin sermayesine önceki dönemlere 
kıyasla gelirlerden daha fazla pay aktarıla-
caktır. Finansal yenilikler zaman geçmeden 
düzenleme altına alınacak, denetimler sıkı-
laştırılacak ve yoğunlaştırılacaktır.

Bir diğer konu olarak, kredi derecelendirme 
kuruluşlarının finansal sistem üzerindeki 
rolünün gözden geçirilmesi girişimini çok 
önemli görüyorum. Kredi derecelendirme 
sürecinde şeffaflığın ve kalitenin artırılma-
sının ve çıkar çatışmalarının azaltılmasının 
finansal sektörün sıhhati açısından çok 

önemli olduğunun da altını çizmek istiyo-
rum. Öngörülen bu tedbirler başlangıçta 
sadece finans sektörü lehine görünse de 
uzun vadede sadece finans sektörüne değil, 
ekonominin bütün kesimlerine fayda sağ-
layacaktır. Son krizin de kanıtladığı üzere, 
sağlıksız bir yapıda elde edilen kazanımlar, 
ancak bir sonraki krize kadar elde edilmiş 
geçici kazanımlardır. Dolayısıyla gerçekleş-
tirmeye çalıştığımız reformların amacı fi-
nans sektörünün, hem sağlıklı ve sürekli bir 
biçimde faaliyetlerini sürdürmesini, hem 
de ülke ekonomilerine ve küresel ekonomi-
ye katkı yapmasını sağlamak olmalıdır.

Değerli misafirler…

2000’li yılların başlangıcında ülkemizde 
çok ağır bir ekonomik kriz yaşadık. Banka-
cılık sektöründe kökleri uzun yıllara daya-
nan sorunlar yumağı, o dönemde yaşanan 
krizin etkisinin çok şiddetli olmasına yol 
açtı. Uzun yıllar boyunca elde edilen kaza-
nımlar, maalesef 2000 ve 2001 finans kriz-
lerinde bir çırpıda kaybedildi. Hükümet 
olarak, finans ve bankacılık sektöründe çok 
köklü ve cesur reformlar gerçekleştirdik. 
Özellikle, finans sektöründe oluşabilecek 
riskleri çok yakından denetlemek için ge-
reken kurumsal yapılanmayı tamamladık. 
Bu son krizde, bankacılık sektörümüz çok 
iyi bir sınav verdi ve gerçekleştirdiğimiz 
reformların ne derece isabetli olduğunu 
görme fırsatımız oldu. Birçok ülkede ban-
kacılık sistemi problemlerin merkezi haline 
gelmişken, ülkemiz, krizi finans sektörüne 
hiç bir destek vermeden atlatan tek OECD 
ülkesi oldu. Bankacılık sektöründe gerçek-
leştirdiğimiz yapısal reformların yanı sıra, 
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kamu maliyesinde disiplinden taviz verme-
yerek kamu borç yükünü hızlı bir şekilde 
azalttık. Bu sayede Türkiye, son 7 yıl içeri-
sinde karşılaştığımız farklı büyüklükteki 
dalgalanmaları asgari etkiyle atlattı. Son 
dönemde uluslararası fon hareketlerindeki 
daralmaya rağmen, Hazinemizin iç ve dış fi-
nansmanda sorun yaşamaması, bankacılık 
sektörümüzün ve özel sektörümüzün dış 
finansman sağlamaya devam edebilmesi, 
büyük ölçüde uyguladığımız bu politikala-
rın sonucudur.

Yaşadığımız krizin Türkiye ekonomisi üze-
rindeki etkilerini en aza indirmek amacıyla 
kısa vadede bir dizi tedbiri de yürürlüğe 
koyduk. Ekonomideki talebi canlandırmak 
amacıyla kilit sektörlerde vergi indirimleri 
gerçekleştirdik. Reel sektör yatırımlarının 
ve istihdamın artırılması yönünde kap-
samlı teşvik paketleri hazırladık. Yine bu 
dönemde, Merkez Bankası da başta üç aya 
kadar vadeli repo imkanları olmak üzere 
çeşitli enstrümanlarla piyasalardaki liki-
dite imkanlarını artırdı. Ayrıca, ekonomik 
faaliyetleri canlandıran ve finansal kurum-
lar arasındaki fon akışlarını destekleyen 
aktif bir para politikası izledi. Söz konusu 
tedbirler ve son 7 yılda gerçekleştirdiğimiz 
yapısal reformlar sonrasında edindiğimiz 
kazanımlar sonucunda, Türkiye’nin benzer 
ülkelere kıyasla krizden daha az etkilendiği-
ni söyleyebiliriz. Ülkemize ilişkin çeşitli pi-
yasa göstergeleri, ülkemiz performansının, 
bize göre daha yüksek kredi notuna sahip 
birçok ülkeye kıyasla daha iyi durumda ol-
duğunu gösteriyor. Gerek iç gerek dış piya-
sada işlem gören tahvillerimizin getirileri 
ve risk primleri önemli ölçüde gerileyerek 

kriz öncesi seviyelerinin dahi altına indi. 
Elbette bunu da yeterli görmüyoruz…

Bakınız, biz, bu krizi her açıdan bir fırsata 
dönüştürmenin gayreti içinde olduk. Kriz 
esnasında, zayıf noktaları tespit etme im-
kanımız oldu, bu zayıf noktaları şimdi güç-
lendiriyoruz ve kriz sonrasına daha güçlü 
bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu kapsamda, 
maliye politikası alanında belirsizlikleri 
ortadan kaldırmak ve hükümetimizin orta 
vadeli hedeflerini ortaya koymak için geç-
tiğimiz ay ortalarında 2010-2012 yıllarını 
içeren orta vadeli programımızı açıkladık. 
Programda temel hedefimiz, büyümeyi 
kademeli olarak potansiyel seviyesine yük-
seltmek, istihdamda nispi bir artış sağla-
mak, enflasyondaki düşüş trendini devam 
ettirmek ve kriz nedeniyle bozulan kamu 
dengelerini yeniden tesis etmektir. Orta 
vadeli programımızda, kamu mali denge-
lerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek ve 
mali politikalara olan güveni pekiştirmek 
amacıyla, mali kural uygulamasını başlat-
mayı öngörmekteyiz.

Burada, ekonomimizin krizden çıkışını 
kolaylaştırmaya ve orta vadede büyüme 
potansiyelini artırmaya yönelik olarak 
belirlediğimiz stratejiye de vurgu yapmak 
istiyorum. Orta Vadeli Programın en önem-
li önceliği, Türkiye ekonomisinin yeniden 
özel sektör öncülüğünde büyümesini sağla-
maktır. Bu amaca yönelik olarak ülkemizin 
üretken kapasitesini geliştirecek ve verim-
lilik artışı sağlayacak yenilikçi ve teknoloji 
yoğun projelere öncelik verilecektir. Orta 
Vadeli Programla kamu kesiminin borçlan-
ma gereği azaltılarak özel sektörün kulla-
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nabileceği kaynakların artırılması sağlana-
caktır. Yeni teşvik sistemiyle, büyük ölçekli 
yatırımlar ile bölgesel bazda belirlenen sek-
törlerde yatırımlar desteklenecektir. 

Bu çabaları desteklemek üzere, ekono-
mimizde önemli bir ağırlığa sahip olan 
KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının kar-
şılanması amacıyla Kredi Garanti Fonuna 
Hazine tarafından sağlanan destek etkin 
olarak devreye sokulacaktır. Türkiye’de 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltıl-
ması, orta-uzun vadeli büyüme dinamikleri 
ve tüm yurttaşlarımızın yaşam seviyesinin 
yükseltilmesi bakımından önem verdiği-
miz diğer bir husustur. Bu alanda, kalkın-
ma ajansları aracılığıyla yerel potansiyeli 
harekete geçirerek üretim ve gelirin artırıl-
masına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 
Programda öngördüğümüz temel çerçeve 
ve politikalar kısa bir süre içerisinde piya-
saların desteğini sağladı. Nitekim başlıca 
uluslararası kredi derecelendirme kuruluş-
ları da programa olan güvenlerini, ülkemi-
zin kredi notu görünümünü yükselterek 
gösterdiler. Ülkemizin sağlam ekonomik 
yapısı, son yıllarda gösterdiğimiz üstün 
makroekonomik performans ve krizde 
sergilediğimiz güçlü duruş göz önünde 
bulundurulduğunda, ülke kredi notumu-
zun daha iyi noktalarda olması gerektiğine 
inanıyoruz.

Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz 
önemli bir yapısal alan da, başta da ifade 
ettiğim gibi, İstanbul Finans Merkezi pro-
jesinin hayata geçirilmesidir. Bu kapsam-
da hedefimiz İstanbul’u öncelikli olarak 
bölgesel, daha sonra da küresel bir finans 

merkezi haline getirmektir. İstanbul ve 
Türkiye böylesine büyük ve iddialı bir proje 
için hazırdır. Türkiye’nin son dönemde fi-
nansal derinleşme alanında attığı adımlar, 
bu konudaki yüksek potansiyeli, finansal 
düzenlemeleri çok ileri düzeylere taşımış 
olması ve kurumsal altyapının iyi tesis 
edilmiş olması İstanbul’un finans merkezi 
haline getirilmesinde önemli avantajlar 
sağlıyor. Bu özelliklere, ülkemizin genç ve 
dinamik nüfusu, yetişmiş insan gücü, jeo-
politik avantajları, hızlı büyüyen ve gelişen 
ekonomisi, sağlam bilişim altyapısı, zengin 
kültürel ve tarihi geçmişi eklendiğinde, 
uluslararası finans camiasının İstanbul’un 
sunduğu avantajları görmezden gelemeye-
ceğine inanıyorum.

Bu doğrultudaki çalışmalar kamu kesimi, 
özel sektör, sivil toplum örgütleri ve üni-
versitelerin katılımı ve desteği ile işbirliği 
içerisinde yürütülmektedir. Hiç şüphesiz, 
projenin en önemli ayağını finans sektörü 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda projenin 
ilerlemesinde oynadığı kilit rol itibarıyla 
Türkiye Bankalar Birliği’ne ve verdikleri 
destekten ötürü uluslararası finans cami-
asına teşekkür ederim. Sizlerin destek ve 
katkılarıyla bu projeyi hayata geçireceğiz. 
Ben, sözlerime bu noktada son verirken, 
bir kez daha sizleri İstanbul’da görmekten, 
İstanbul’da ağırlamaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. He-
pinize hoş geldiniz diyor, başarı dileklerimi 
iletiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



247

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Saygıdeğer katılımcılar… değerli konuk-
lar… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri saygıyla selamlıyor; Dünya Bankası 
ve Uluslararası Para Fonu Guvernörler 
Kurulu’nun 2009 Yıllık Toplantıları vesile-
siyle Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz 
diyorum. 

Türkiye ve İstanbul, 1955’te Yıllık Toplan-
tılara ev sahipliği yapmıştı. 54 yıl aradan 

sonra yeniden bu organizasyona ev sahip-
liği yapıyor olmaktan, siz değerli misafirle-
ri ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kü-
resel ekonomi açısından son derece kritik 
bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, İstan-
bul toplantılarının dünyamız için hayırlı 
sonuçlar doğurmasını diliyorum. Şu anda, 
tarihte dünya üzerinde paranın ilk kez 
kullanıldığı topraklarda bulunuyorsunuz. 

Uluslararası Para Fonu-Dünya 
Bankası Yıllık Guvernörler 

Kurulu Toplantısı

İstanbul | 6 Ekim 2009 
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Aynı şekilde, dünyada toprakları iki kıtaya 
yayılmış yegane şehrin İstanbul olduğunu 
da hatırlatmak isterim. Hemen yanı ba-
şımızdaki İstanbul Boğazı, Asya kıtası ile 
Avrupa’yı birbirine kavuşturuyor.

İstanbul, sadece kıtalar arasında değil; 
medeniyetler arasında, kültürler arasında, 
ekonomiler ve ticaret havzaları arasında 
da bir köprü konumunda bulunuyor. Bu 
birleştirici şehrin, zor günlerden geçtiği-
miz şu günlerde güçlerimizi, birikimleri-
mizi, tecrübelerimizi de birleştireceğine ve 
dünyamız adına, küresel ekonomi adına iz 
bırakan bir organizasyona sahne olacağına 
tüm kalbimle inanıyorum. Bir kez daha 
Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz diyor, 
burada bulunduğunuz süre içinde eşsiz 
İstanbul’un tüm güzelliklerini doya doya 
yaşamanızı temenni ediyorum.

Değerli konuklar… çok değerli katılımcı-
lar… 

IMF-Dünya Bankası’nın Yıllık Toplantıları-
nın gündeminde son derece önemli konu-
ların olduğunu biliyorum. Uzun zamandır 
eşi benzeri görülmemiş bir küresel krizi 
yaşıyoruz ve bu krizden çıkışa yönelik ara-
yışlar içindeyiz. Geldiğimiz nokta itibariy-
le çok karamsar bir tablo çizmenin doğru 
olmadığını düşünüyorum. Güçlü politika 
tedbirleri olumlu sonuçlar vermeye başla-
dı. Bu, umut verici bir gelişme. Ancak, bu 
aşamada temkini elden bırakıp rehavete 
kapılmamamız gerektiği de bir gerçek.

Şunu memnuniyetle ifade etmek duru-
mundayım: Krizin ortaya çıktığı günler-

den bugüne kadar yaşadığımız süreçte, 
uluslararası camia gerektiğinde son derece 
etkili bir işbirliği içerisinde hareket edebil-
diğini tüm dünyaya göstermiştir. Küresel 
ekonomik kriz karşısında ortaya konun bu 
işbirliği ve ortak tavır, açıkçası son derece 
sevindirici ve geleceğimiz için umut verici-
dir. Uluslar arası Toplum ve Uluslar arası 
Kuruluşlar, gerektiğinde dünyamız adına 
ortak hareket edebildiklerini, ortak bir 
aklı inşa edebildiklerini ve işbirliği içinde 
sorunların üzerine kararlılıkla gidilebildi-
ğini göstermişlerdir.

Bu süreçte, ortak aklın ve istişarelerin 
sonucu olarak birçok acil kriz tedbiri başa-
rıyla uygulamaya konuldu. Bu tedbirlerin 
olumlu sonuçlarını almaya başladık. Şim-
di, bundan sonraki gündem orta-uzun va-
deli yapısal reformlara odaklanmalıdır. Bu 
süreci de başarıyla tamamlayacağımıza ve 
daha sağlam bir küresel ekonomik yapıyı 
oluşturacağımıza yönelik inancım tamdır. 
Yine, şu noktanın da altını önemle çizmek 
istiyorum: Yaşanan küresel kriz, hepimiz 
adına, ülkelerimiz adına, küresel ekonomi 
adına son derece anlamlı mesajları da orta-
ya koydu. Yıllardır görülmeyen, görülmek 
istenmeyen, ihmal edilen birçok husus, bu 
kriz nedeniyle artık göz ardı edilemeyecek 
bir boyut kazandı. Bugün artık, küresel 
ekonomiye yön veren, küresel ekonomide 
aktör olan herkesin ve her kurumun, başı-
nı iki elinin arasına alarak, “nerede yanlış 
yapıldığını” enine boyuna düşünmesi kaçı-
nılmaz hale gelmiştir.

Çok ağır bedeller ödedik, ödemeye de 
devam ediyoruz… Ancak, yaşananlardan 
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ders almazsak, gelecekte daha büyük 
bedeller ödeyebiliriz. Bakınız: Öncelikle 
yaşanan kriz, son yıllarda mali piyasalarda 
biriken risklerin yeterince takip edileme-
diğini göstermiştir. Maalesef denetleyici 
ve düzenleyici çerçeve ile risk yönetimi, 
mali piyasalardaki yeniliklerin çok geri-
sinde kalmıştır. Bir başka önemli konu: Bu 
kriz sürecinde, küresel krizlerin gelişmiş 
ülkelerden de kaynaklanabildiğini ve sınır 
tanımadığını gördük. Dolayısıyla, küresel 
ekonomide rollerin ve sorumlulukların da-
ğılımını gözden geçirme ihtiyacı doğmuş-
tur. Ortaya çıkan bir diğer önemli husus, 
politika yapıcıların önümüzdeki dönemde 
son derece güçlü bir liderlik sergilemeleri 
gerektiğidir. Orta vadede kamu dengeleri-
nin sürdürülebilirliğinin sağlanması ciddi 
bir mali çaba gerektirecektir. İşsizliğin 
arttığı ve refahın düştüğü bir ortamda 
bunu başarmanın her zamankinden daha 
zor olacağını biliyoruz. Ancak, Hükümet-
ler, politika tercihlerini kamuoyuna tüm 
boyutlarıyla açıklayarak, tüm gelişmeleri 
paylaşarak, samimi bir duruş sergileyerek 
şeffaf bir politika izlemek zorundadır. 

Diğer önemli bir nokta şudur: Ülkeler, 
önümüzdeki dönemde küresel işbirliği 
ruhunu zedeleyecek hareketlerden özenle 
kaçınmalıdır. Daralan küresel talep ülkeler 
arasındaki rekabeti daha da artırmıştır. Bu 
durum, biliyoruz ki, korumacı eğilimleri 
tetikliyor. Ancak küresel krizden en az 
maliyetle ve en kısa sürede çıkabilmek için 
her alanda korumacılığa şiddetle karşı çık-
mamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye 
bu dönemde korumacılığa başvurmayan 
ender ülkelerden birisi olmuştur. Ve en 

önemlisi de şudur: Küresel kriz hepimize 
acı bir şekilde bir kez daha hatırlatmıştır 
ki küreselleşmenin neden olduğu inanıl-
maz boyuttaki ekonomik refaha rağmen, 
ne yazık ki hala yoksulluğun önüne geçi-
lemedi. Dünyanın bir bölümü sınırsız bir 
şekilde tüketirken, diğer bir bölümü açlık 
nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdi. 
Dünyanın bir kısmında inanılmaz bir israf 
yaşanırken, diğer bir kısmında bir avuç 
pirinç bulmak dahi imkansız hale geldi. 
Bir kesim zenginleşirken, bir başka kesim 
fakirleşti. Bir yerde refah artarken, diğer 
bir yerde sefalet arttı. 3G teknolojisini, 4G 
teknolojisini yaşayan bir dünyaya karşılık, 
kabul etmeliyiz ki, hayatı boyunca “Alo” 
dememiş hatırı sayılır bir insan topluluğu 
var. Aynı şekilde, dünyanın bazı ülkele-
rinde, bazı bölgelerinde çocuklar refaha, 
huzura, güvenliğe, sağlıklı ve eğitim im-
kanlarıyla donanmış bir hayata doğarken; 
bazı başka ülke ve bölgelerde çocuklar bir 
yaşlarını dolduramadan, açlıktan, yetersiz 
beslenmeden, salgın hastalıklardan, çatış-
malardan dolayı hayatlarını kaybediyorlar.

Bunun sürdürülebilir olmadığı bir gerçek-
tir. Yaşadığı acıları, dramları, merhametsiz-
likleri, insafsızlıkların kapitalizmin vahşi 
yüzü olarak niteleyen insanların sayısı hiç 
de az değil. Oysa biliyoruz ki, kapital başta 
olmak üzere her şey insan içindir. İnsanın 
mutluluk, refah ve esenliği her şeyin teme-
lidir. Ekonominin temeli de insandır. Eğer 
ekonomi, siyaset, kültür, sanat, insan mer-
kezli bir anlayışla ele alınmazsa yaşayan 
olumsuzlukların yine insanı etkilemekte-
dir. Bir dayanışma ve yardımlaşma çağı ol-
ması beklenen 21’inci yüzyılda insanoğlu 
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arzulanan dayanışma ve kardeşlik iklimini 
maalesef yeterince tesis edememiştir. Çifte 
standartlar, maddiyat temelli çatışmalar, 
ayrımcılıklar, hoşgörüsüzlük ve baskıcı 
müdahaleler halen sürüp gidiyor. Küresel 
bir köy hükmünde olan dünyamızın bir 
köşesinde yaşanan olumsuzluklar diğer 
bir köşesine de sirayet edebiliyor. Bir böl-
gede yaşanan terör, zulüm, hoşgörüsüzlük, 
sefalet, fakirlik küresel boyutlarda etkiler 
meydana getirebiliyor. 

Barışın, refahın, kardeşliğin, güvenliğin, 
huzurun küreselleşmediği bir dünyada 
hiç kimsenin mutlu ve huzurlu olma im-
kanı kalmamıştır. Geçtiğimiz Yüzyıl’da, bu 
adaletsiz manzara, savaşlara dönüştü, ça-
tışmalara dönüştü, göçe, gelir dağılımında 
eşitsizliğe, büyük şehirlerde adi suçlara, 
plansız kentleşmeye dönüştü. Bu Yüzyıl’da 
da bu manzaranın çok daha büyük bir kri-
ze, küresel ve herkesi kapsayan ekonomik 
bir krize dönüşmemesi için işte bugünden 
tedbirler almak zorundayız. Kimsenin 
mağdur olmadığı, kimsenin dünyanın 
zenginliklerinden mahrum kalmadığı, 
herkesin adalet ve merhamet temelinde 
bölüşüm sürecinden istifade ettiği bir 
dünya kurmak durumundayız. Bunun için 
büyük bir dayanışma ve yardımlaşma se-
ferberliğine ihtiyacımız var.

Bakınız; biz, 21’inci yüzyılın, refahın ve 
huzurun paylaşıldığı bir yüzyıl olmasını 
tüm kalbimizle istiyoruz, arzu ediyoruz. 
İnanıyorum ki hepimizin, devletlerin, sivil 
toplum örgütlerinin, tüm uluslar arası ku-
ruluşların temel hedefi de bu yöndedir… 
Eminim ki herkes, 21’inci Yüzyılın teh-

ditler yüzyılı değil, fırsatlar çağı olmasını 
arzuluyor. Ancak bunun için daha fazla 
çalışmamız, bu meseleye daha fazla kafa 
yormamız, dünyadan yükselen çığlığa, 
taleplere, şu salonun dışında devam eden 
protestolara kulak vermemiz gerekiyor. 
Üzülerek ifade etmeliyim ki; “Kuzey” ve 
“Güney” tabirleri bugün artık coğrafi bir 
tabir olmaktan çıkıp, ekonomik bir göster-
ge haline gelmiştir. Uluslararası kuruluşla-
rın bu ayrışmaları ve “kutup”laşmaları dik-
kate alması oldukça önemlidir. İnsanların 
umutlarını kaybettiği bir dünya, geleceğin 
dünyası olamaz… 

İktisadın makro olanı, unutulmamalı ki, 
mikro olanından bağımsız değildir. Adam 
Smith “Ulusların Zenginliği” eserinde 
şunu ifade etmişti: “Herkes kendi çıkarının 
peşinde koştuğunda, katkıda bulunmaya 
niyetleneceğinden çok daha fazla şekilde 
topluma katkı sağlayacaktır.” Smith, bunu 
ifade ederken, muhakkak ki bencil bir 
ekonomik anlayışı kast etmiyordu. Tam 
tersine, bunun refahı arttıracağı tespiti ile 
söylüyordu. Günümüz dünyasındaki re-
kabetçi anlayışın da ürettiği refahı paylaş-
ması, bu refahın devam etmesi açısından 
önemlidir. Yaşadığımız bu krizin aşılması 
için ortaya konulan diyalog ve işbirliği, işte 
bu açıdan son derece önemlidir ve umut 
vericidir. Bu diyalog ortamı güçlenerek 
devam etmelidir. Kriz sürecinde etkin rol 
oynayan IMF ve Dünya Bankası gibi kuru-
luşlar, önümüzdeki süreçte etkinliklerini 
daha da artırmalıdır. Şunu da burada ha-
tırlatmak durumundayım ki, ekonomik 
kriz karşısında ortaya konan işbirliği ve 
diyalog, küresel çaptaki her meselede, baş-
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ta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslar 
arası örgütler tarafından etkili bir biçimde 
ortaya konulmalıdır. O zaman dünyanın 
daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha 
dengeli bir dünyaya dönüşebileceğine ben 
bütün kalbimle inanıyorum.

Değerli konuklar… saygıdeğer katılımcı-
lar…

Uluslararası mali kuruluşların refor-
mu kapsamında IMF’nin ve çok taraf lı 
kalkınma bankalarının etkin bir yapıya 
kavuşturulması uluslararası camianın 
gündeminde önemli bir yer almaya başla-
mıştır. Küreselleşme süreci, yükselen piya-
sa ekonomilerinin uluslararası ekonomik 
sistemde oynadığı rolü fiilen artırmıştır. 
Yükselen piyasa ekonomileri dinamik ya-
pılarıyla küresel ekonomik faaliyetin çok 
önemli bir parçası haline gelmişler ve kü-
resel büyümenin seyrini belirleyecek güce 
ulaşmışlardır. Bu, 21. yüzyılın ekonomik 
realitesidir. Küreselleşmenin dinamiğini 
herkese fayda sağlayacak şekilde kullan-
mak ve potansiyel riskleri en aza indirmek 
istiyorsak bu realitenin gereklerine uygun 
hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla, 
uluslararası mali kuruluşları bu fiili duru-
mun gerektirdiği şekilde yeniden yapılan-
dırmak artık bir zorunluluk haline gelmiş-
tir. Uluslararası mali kuruluşların yönetim 
ve temsil yapılarının çağdaşlaştırılması 
çalışmalarını bu nedenle çok önemsiyo-
ruz. Bu kuruluşlar ancak bu sayede ulusla-
rarası arenada daha fazla kabul görür hale 
geleceklerdir. Ve bizler ancak o zaman bu 
kuruluşların görev ve sorumluluklarını 

daha etkili bir şekilde yerine getirmelerini 
bekleyebiliriz. 

Uluslararası mali kuruluşların reformu 
konusunda uzun zaman alan ve zorlu 
müzakereler gerektiren pek çok konu 
bugün süratle ilerliyor. Yakaladığımız re-
form iradesini ve ivmeyi kaybetmememiz 
gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Kriz 
sonrası dönem dünya ekonomisi için artık 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir 
dönemdir. Bu yeni dönemde, tüm ülkeler, 
birbirleriyle işbirliği yapmak ve diğer ül-
kelerin görüşlerini dinlemek konusunda 
daha açık olmaya ihtiyaç duyacaklardır. 
Uluslararası camia olarak üzerimize dü-
şen en önemli sorumluluklardan biri, 
uluslararası finansal kuruluşların reformu 
sürecinde gerekli fedakarlıkları yapmak-
tır. Aksi takdirde, bu krizden gerekli dersi 
çıkarmamış oluruz. Finansal piyasalar-
da artık sorumluluk ve ihtiyatlılık gibi 
kavramların daha öncelikli olduğu bir 
döneme giriyoruz. İhtiyati gözetim ve risk 
yönetiminin geliştirilmesi, şeffaflığın artı-
rılması, finansal şirketlerin denetiminde 
uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi 
yönünde önemli gelişmeler kaydedildi. 

Yine, finansal kurumların, araçların ve pi-
yasaların düzenleme kapsamına alınması 
için yapılan çalışmalar devam ediyor. Yaşa-
dığımız kriz, mali sektördeki kırılganlıkla-
rın zamanında tespitinin büyük önem taşı-
dığını da ortaya koymuştur. Bu çerçevede, 
IMF ve Dünya Bankası’na önemli görevler 
düşüyor. Bu kurumlar tarafından gerçek-
leştirilen Finansal Sektör Değerlendirme 
Programını son derece önemli bulduğu-



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

muzu ifade etmek isterim. Finansal Sektör 
Değerlendirme Programı uygulamasını 
Türkiye olarak biz de gerçekleştirdik ve 
sonuçlarını kamuoyu ile paylaştık. Elde 
edilen sonuçlar, finansal sektörümüzün 
düzenleme, denetim ve risk yönetimi alan-
larında sağlamış olduğu büyük ilerlemeyi 
teyit etmiştir. Söz konusu programı bugü-
ne kadar gerçekleştirmemiş olan ülkelerin 
bu çalışmayı yapmalarını faydalı gördüğü-
müzü ifade etmek istiyorum. 

Değerli misafirler… 

Sizlere kısaca Türkiye ekonomisindeki ge-
lişmeleri ve geleceğe dönük hedeflerimizi 
de aktarmak isterim. 2002 sonunda iktida-
ra geldiğimizde, bir yandan 2000 ve 2001 
krizlerinin etkilerini silmenin mücadele-
sini verirken, eş zamanlı olarak Türkiye 
ekonomisinin kronik sorunlarının üzerine 
gittik. Bu noktada şu hususu da özellikle 
belirtmek durumundayım: Türkiye, son 7 
yıllık süreçte, iç politikada, dış politikada, 
demokratikleşmede ve ekonomide son 
derece başarılı bir performans sergiledi. 
Ekonomide elde ettiğimiz başarılar, tüm 
bu alanlardaki reformlarımızla paralel 
yürütüldü. Bundan tam 4 yıl önce, 3 Ekim 
2005 tarihinde Türkiye Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerine başladı. Şu anda 
müzakereleri kararlılıkla yürütüyoruz. 

Altını çizmek istiyorum: Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin uymak zorunda olduğu 5 
Maastricht kriterinden 2’sini, bütçe açığı 
ve borç yükünde, zorunlu olmadığı halde 
Türkiye karşıladı. Bölgesel ve küresel barış 
noktasında son 7 yılda çok yoğun girişim-

lerimiz oldu. Komşu ülkelerle aramızdaki 
her meselede diyalog sürecini başlattık. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 
üye olduk. Medeniyetler İttifakı gibi Yüz-
yılımızın en önemli diyalog süreçlerinden 
birine eş başkanlık yapıyoruz. Bir çok 
bölgesel meselenin çözümü için aktif çaba 
harcıyoruz. 

Bu olumlu çabaların yansımasını eko-
nomide de gördük; ihracatta, doğrudan 
uluslar arası yatırımlarda, turizmde tarihi 
rekorlar elde ettik. Türkiye ekonomisi 
2002-2008 yılları arasında ortalama yüzde 
6’ya yakın (5,8) bir büyüme hızı yakaladı, 
kişi başına düşen milli gelir üçe katlana-
rak 10 bin doları aştı. Bu performansıyla 
Türkiye, dünyanın büyük ekonomileri 
arasında 21. sıradan 17. sıraya yükseldi. 
Kamu maliyesini disiplin altına aldık, 
borçlanma maliyetlerini azalttık ve kamu 
borcunun gayri safi yurt içi hasılaya ora-
nını, biraz önce de ifade ettiğim gibi Ma-
astricht kriterlerinin ciddi düzeyde altına 
çektik. Bankacılık, kamu maliyesi ve vergi 
reformunun yanı sıra enerji, ulaştırma ve 
haberleşme gibi ekonominin kritik alanla-
rında kapsamlı bir dönüşüm sağladık. Bu 
suretle ekonomimizin dinamizmi, verimli-
liği ve dayanıklılığı artırıldı.

Elbette, hem ticaret hem de finansman 
kanallarıyla uluslararası sistemle yüksek 
derecede bütünleşmiş Türkiye ekonomisi, 
küresel krizden kaçınılmaz olarak etkilen-
di. Ancak, bankacılık sektöründe kaydet-
miş olduğumuz önemli aşama, kamu mali 
dengelerinde sağladığımız iyileşme ve güç-
lü uluslararası rezervlerimiz küresel krizin 
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ülkemiz üzerindeki etkisinin sınırlı kal-
masını sağladı. Bu durum, birçok alanda 
gerçekleştirdiğimiz yapısal reformların ve 
uyguladığımız ihtiyatlı ve tutarlı politika-
ların önemini bir kez daha ortaya koymuş-
tur. Maliye politikası alanında belirsizlik-
leri ortadan kaldırmak ve hükümetimizin 
orta vadeli hedeflerini ortaya koymak için 
geçtiğimiz ay ortalarında 2010-2012 yıl-
larını içeren orta vadeli programımızı 
açıkladık. Programda temel hedefimiz, 
büyümeyi kademeli olarak potansiyel 
seviyesine yükseltmek, istihdamda nispi 
bir artış sağlamak, enflasyondaki düşüş 
trendini devam ettirmek ve kriz nedeniyle 
bozulan kamu dengelerini yeniden tesis 
etmek. Orta vadeli programımızda, kamu 
mali dengelerindeki iyileşmeyi kalıcı hale 
getirmek ve mali politikalara olan güveni 
pekiştirmek amacıyla, mali kural uygula-
masını başlatmayı öngörüyoruz.

Burada, ekonomimizin krizden çıkışını 
kolaylaştırmaya ve orta vadede büyüme 
potansiyelini artırmaya yönelik olarak 
belirlediğimiz stratejiye de vurgu yap-
mak istiyorum. Orta Vadeli Programın en 
önemli önceliği, Türkiye ekonomisinin 
yeniden özel sektör öncülüğünde büyüme-
sini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak 
ülkemizin üretken kapasitesini geliştire-
cek ve verimlilik artışı sağlayacak yeni-
likçi ve teknoloji yoğun projelere öncelik 
veriyoruz. Orta Vadeli Programla kamu 
kesiminin borçlanma gereği azaltılarak 
özel sektörün kullanabileceği kaynakların 
artırılması sağlanacaktır. Yeni teşvik siste-
miyle, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel 

bazda belirlenen sektörlerde yatırımları 
destekliyoruz. 

Türkiye’de bölgesel gelişmişlik farklılıkla-
rının azaltılması, orta-uzun vadeli büyüme 
dinamikleri ve tüm vatandaşlarımızın 
yaşam seviyesinin yükseltilmesi bakımın-
dan önem verdiğimiz diğer bir husus. Bu 
alanda, kalkınma ajansları aracılığıyla ye-
rel potansiyeli harekete geçirerek üretim 
ve gelirin artırılmasına katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz. Programda öngördüğümüz 
temel çerçeve ve politikalar kısa bir süre 
içerisinde piyasaların desteğini sağladı. 
Nitekim başlıca uluslararası kredi dere-
celendirme kuruluşları da programa olan 
güvenlerini, ülkemizin kredi notu görünü-
münü yükselterek gösterdiler. Cumartesi 
günü Uluslar arası Finans Enstitüsü’nün 
toplantısında da ifade ettim: Ülkemizin 
sağlam ekonomik yapısı, son yıllarda gös-
terdiğimiz üstün makroekonomik perfor-
mans ve krizde sergilediğimiz güçlü duruş 
göz önünde bulundurulduğunda, ülke kre-
di notumuzun daha iyi noktalarda olması 
gerektiğine inanıyoruz.

Değerli misafirler… çok değerli katılımcı-
lar…

Türkiye ekonomisini, esasen ekonomiyle 
birlikte tüm bir siyaseti, dış politikayı ve 
sosyal yaşamı etkileyen önemli sorunları 
da tek tek aşıyoruz. Demokratikleşme 
alanında elde ettiğimiz kazanımları her 
geçen gün pekiştiriyor, Türkiye’yi bölgesel 
ve küresel ölçekte güçlü bir ülke haline 
getirmenin mücadelesini veriyoruz. Tür-
kiye, uzun yıllar boyunca önemli miktarda 
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kaynağını ve enerjisini terörle mücadeleye 
sarf etmek zorunda kaldı. Ne yazık ki bu 
mücadelede yalnız kaldık, yalnız bırakıl-
dık. Uluslararası destek alamadığımız gibi, 
kimi ülkelerin teröre ve terör örgütlerine 
açık destek verdiklerine de üzülerek şahit 
olduk. Yoğun girişimlerimiz ve mücade-
lemiz sayesinde terörle mücadelede belli 
bir aşamaya geldik ve bir yandan terörle 
mücadele ederken, bir yandan da terörün 
etkilediği bölgelerimizin sorunlarını gün-
demimize aldık.

Milli Birlik Süreci adını verdiğimiz De-
mokratik Açılımları kararlılıkla yerine 
getirmenin hazırlığı içindeyiz. Bu noktada 
toplumda yüksek bir mutabakat olduğunu 
görüyoruz. Bu açılımı gerçekleştirdiği-
mizde, siyasal ve sosyal alanda Türkiye 
yeni bir döneme başlayacak. Ancak bunlar 
kadar önemli olan, Türkiye ekonomik an-
lamda da çok farklı bir sürece girecek. Biz 
buna kesinlikle inanıyoruz. Nitekim, dün-
yanın en büyük projelerinden biri olan Gü-
neydoğu Anadolu Projesi’ni 2012 sonuna 
kadar bitirmeyi hedefliyoruz. On binlerce 
insana iş üretecek bu proje, aynı zamanda 
bölgenin küresel ölçekte bir gıda ve tarım 
üssü olmasını da beraberinde getirecek. 
Türkiye’nin bu konudaki başarısının, tüm 
dünyaya, özellikle bölge ülkelerine de ör-
nek teşkil edeceğine, bölgesel refah ve hu-
zura da katkı sağlayacağına inanıyorum.

Değerli konuklar…

Sözlerime İstanbul’la başladım, İstanbul’la 
bitirmek istiyorum… İstanbul, tarih, tu-
rizm ve kültür alanında olduğu kadar, 

ekonomik ve ticari alanda da Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen şehirlerinden bir 
tanesi. İstanbul Finans Merkezi projesi, 
Orta Vadeli Programımızda da kararlılık-
la ifade ettiğimiz gibi önemli bir yapısal 
reform alanı. İstanbul’u öncelikli olarak 
bölgesel, daha sonra da küresel bir finans 
merkezi haline getirmek için çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. İstanbul ve Türkiye 
böylesine büyük ve iddialı bir proje için 
hazır. Türkiye’nin son dönemde finansal 
derinleşme alanında attığı adımlar, bu ko-
nudaki yüksek potansiyeli, finansal düzen-
lemeleri çok ileri düzeylere taşımış olması 
ve kurumsal altyapının iyi tesis edilmiş 
olması İstanbul’un finans merkezi haline 
getirilmesinde önemli avantajlar sağlıyor. 

Bu özelliklere, ülkemizin genç ve dinamik 
nüfusu, yetişmiş insan gücü, jeopolitik 
avantajları, hızlı büyüyen ve gelişen eko-
nomisi, sağlam bilişim altyapısı, zengin 
kültürel ve tarihi geçmişi eklendiğinde, 
uluslararası finans camiasının İstanbul’un 
sunduğu avantajları görmezden gelemeye-
ceğine inanıyorum. Sözlerime bu noktada 
son verirken, bir kez daha Dünya Ban-
kası – IMF Yıllık Toplantılarına başarılar 
diliyorum. Bu organizasyonu ev sahipliği 
yapmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
muzu ifade ediyor, tüm katılımcılara hoş 
geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.
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Değerli misafirler… saygıdeğer büyükle-
rimiz… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, 
Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş geldiniz diyo-
rum. Burada, İstanbul’da, böyle anlamlı bir 
organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumuzu da 
bu vesileyle ifade ediyor, başta TÜRYAK ve 
AK Parti Sosyal İşler Başkanlığımız olmak 
üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Esasen, Uluslararası Örnek Kıdemli Va-
tandaş Kongresi’nin, “Kültürler arası 
köprülerin inşası” başlığı altında burada, 
Türkiye’de ve İstanbul’da yapılıyor olma-
sını da ben son derece isabetli buluyorum. 
Zira İstanbul, kıtaları birleştirdiği kadar, 
kıtalar arasında köprü olduğu kadar, kül-
türler arasında da bir köprü olma özelliği 
taşıyor. Bu Kongre vesilesiyle İstanbul’u 
gezme ve İstanbul’un zenginliklerini tenef-

Uluslararası Örnek Kıdemli 
Vatandaş Kongresi

İstanbul | 10 Ekim 2009 
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füs etme imkanı bulacak olan siz değerli 
konuklarımızın da, İstanbul’un kültürleri 
birleştiren vasfını yakından tecrübe edece-
ğinize inanıyorum.

Bakınız, bu şehir, yani İstanbul, yüzyıllar 
boyunca sadece iki kıtayı birleştirmekle 
kalmadı. İstanbul, halkları, toplumları, 
farklı medeniyetleri, farklı kültürleri 
birleştiren, buluşturan, kaynaştıran; tüm 
medeniyetlere ve tüm kültürlere kendi 
öz değerlerini yansıtan bir şehir oldu. Bu 
şehirde, dünyanın her yerinden, her böl-
gesinden izler, sesler, tatlar bulabilirsiniz. 
Bu şehrin her köşesinde size ait, kendinize 
ait, kendi kültürünüze ait yansımalarla 
karşılaşabilirsiniz. İstanbul’un güzel ve 
farklı tarafı şu ki, dünyadan aldığı tüm 
değerlere, tüm zenginliklere kendi rengini, 
kendi nefesini, kendi sesini katmış; özgün 
bir “hoşgörü” abidesi inşa etmiştir.

Bu şehirde, bu şehirde olduğu gibi ülkemi-
zin her ilinde, her bölgesinde, bu hoşgörü 
iklimini, bu birlikte yaşama kültürünü 
müşahede edersiniz. Farklı dinlerin, farklı 
mezheplerin, farklı dil ve kültürlerin, bin 
yıllardır barış ve huzur içinde yaşadığı bir 
ülkede bulunuyorsunuz. Mardin ilimizde, 
Bir Ortodoks Kilisesi ile bir Katolik Ki-
lisesinin sırt sırta verdiğini görürsünüz. 
Antakya’da bir caminin, bir kilisenin ve bir 
sinagogun sırt sırta yüzlerce yıldır ayakta 
kaldığına şahit olursunuz. Aynı şekilde 
İstanbul’da, yapacağınız kısa bir tur içinde 
camileri, kiliseleri, sinagogları birbirine 
komşu olarak görürsünüz.

İşte, Türkiye olarak, sahip olduğumuz bu 
zenginliği, bu hoşgörü iklimini, bu birbi-
rine saygı kültürünü evrensel bir çağrıya 
dönüştürmek için, Birleşmiş Milletler 
çatısı altında, İspanya ile birlikte Medeni-
yetler İttifakı Projesi’ni başlattık. Dünyada, 
kültürler arasında, medeniyetler arasında, 
farklı dinler, mezhepler arasında var olan 
köprüleri sağlamlaştırmak, yeni köprüler 
kurmak, hoşgörü ve birbirini anlama ça-
balarını desteklemek ve yaygınlaştırmak, 
önyargıları ortadan kaldırmak bu projenin 
temel hedefi oldu. Medeniyetler İttifakı 
projemiz çok kısa sürede büyük ilgi gördü, 
100’den fazla devlet ve uluslararası kuru-
luşun desteğini aldı ve büyümeye, gelişme-
ye devam ediyor.

İşte ben, bugün yapılan bu uluslarara-
sı toplantıyı ziyadesiyle önemsiyorum. 
Hayat tecrübesiyle dolu olan sizlerin, bu-
radan, İstanbul’dan ve Türkiye’den, tüm 
dünyaya bir kez daha barış, sevgi, hoşgörü 
mesajları yollayacağınıza; birlikte yaşama-
nın, birbirini anlamanın mümkün olduğu-
nu haykıracağınıza, kültürler arasındaki 
köprüyü bu toplantı vesilesiyle daha da 
güçlendireceğinize gönülden inanıyorum. 
Ünlü bir düşünür (Bergman) diyor ki: 
“Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer; 
çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz 
daralır ama görüş açınız genişler.” Yaşlıla-
rın sahip olduğu bilgelik, tecrübe ve engin 
bakış açısı dünyamıza hakim olursa, yaşlı 
insanlarımız birikimlerini önceki nesillere 
sağlıklı şekilde aktarabilirse, ben eminim 
ki dünyamız, bugün arz ettiği manzaradan 
çok daha farklı bir manzara arz edecektir.
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Sizler, 20’inci Yüzyıl’ın savaşlarını gör-
dünüz, çatışmalarını gördünüz, politik 
çalkantılara, toplumsal olaylara, yoksullaş-
maya, zenginleşmeye, sefalete ve refaha ta-
nık oldunuz. İnsanlık tarihinin belki de en 
çalkantılı yıllarına, en hızlı dönüşüm sah-
nelerine şahit oldunuz. Sahip olduğunuz 
engin birikim ve tecrübe, genç nesillere 
ışık tutarsa, genç nesiller sizleri anlayabi-
lir, sizlerden istifade edebilirse, bugün ya-
şanan birçok sorun da güzellikle çözüme 
kavuşacaktır. İşte onun için, dünyadaki 
her toplum, yaşlılarına gereken değeri ver-
mek, onlara hak ettikleri hürmeti göster-
mek, onlardan ders almak durumundadır.

Değerli katılımcılar… saygıdeğer misafir-
ler…

Müsaadenizle, ülkemizin toplumsal yapı-
sıyla, tarihiyle, kültürüyle ilgili çok mühim 
bir detaya dikkatlerinize sunmak, sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Biz çocuklarımıza, 
gençlerimize sevgi çerçevesinde, yetişkin-
lere saygı ile, yaşlılarımıza ise “hürmet” 
ile yaklaşırız. Hürmet kavramı, sevgiyi de, 
saygıyı da aynı anda içeren bir kavramdır. 
Bizler, tarihin her evresinde yaşlılarımızı, 
büyüklerimizi baş tacı olarak kabul eden, 
hayatın her alanında büyüklerine öncelik 
tanıyan, hürmet eden bir kültürün men-
suplarıyız. Bize göre yaşlılar, bilgeliği, sağ-
lam mantığı, aklıselimi, sabır ve dirayeti 
temsil ederler.

Bu bizim kültürümüze işlemiş bir olgu-
dur… Büyüklere gösterdiğimiz saygı onla-
rın birikimine, bilgeliğine, olgunluğuna, 
güngörmüş kişiliklerine olan inancımız-

dandır. Aile, kutsal addettiğimiz ve üzerine 
dikkatle titrediğimiz bir kurumdur. Aile 
toplumun temel çekirdeğidir. Toplumsal 
yapımız aile kavramı üzerinden şekillen-
miştir. Aile’nin parçalanması, kutsiyetini 
yitirmesi, ehemmiyetini kaybetmesi, top-
lumlarda da yıpranma ve erozyonun başla-
ması anlamına gelir. 

Yaşlılarımıza, devletten ve devletin ku-
rumlarından önce ailelerin sahip çıkması, 
aile fertlerinin yaşlıların tecrübe ve biri-
kimlerinden istifade etmesi, yeni nesille-
rin yaşlıların hayat tecrübesi üzerine bir 
yaşam tarzı bina etmesi, geleceğimizin de 
tartışmasız şekilde teminatı olacaktır. El-
bette sosyal devlet, yıllarını ülkesi için sarf 
etmiş yaşlı vatandaşlarına her şart altında 
bakmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak 
durumundadır. Ancak, yaşlıların, eğer var-
sa aileleri içinde korunmasını, bakımları-
nın aileleri içinde karşılanmasını biz son 
derece önemli buluyoruz. 

Bu noktada, bizim de özeleştiri yapmamız, 
Batıdaki kadar olmasa da, aile kurumunun 
çözülmesine karşı tedbirler almak zorun-
da olduğumuz bir gerçektir. Zira, Modern 
hayat ve küreselleşme, getirdikleri kadar 
götürdükleriyle de tartışma konusu olu-
yor, birçok toplumsal ve kültürel değerin 
üzerinde sarsıcı etkiler yapıyor. Oysa 
değerlerimizi aşındırmadan kimliğimizi 
muhafaza etmek ve toplumsal gelişme-
mizi sağlamak zorundayız. AK Parti’nin 
muhafazakar demokrat kimliğinin altında 
yatan felsefe işte budur… Aile kurumunu 
korumak, sağlamlaştırmak, geleceğe taşı-
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mak bizim en önemli misyonlarımızdan 
bir tanesidir.

Çocuklarımız, kurumsal eğitim öncesinde 
ve kurumsal eğitime paralel olarak aile 
içi eğitimden geçmeli, yaşamlarının her 
aşamasında korunmalı, kollanmalı, göze-
tilmelidir. Aynı şekilde yaşlılara yine aile 
içinde sahip çıkılmalı, bir yandan hür-
mette kusur edilmezken, bir yandan da 
onların tecrübelerinden yararlanılmalıdır. 
Sağlam bir aile yapısı, ailenin mensupları-
na olduğu kadar, komşularına, mahallesi-
ne, semtine ve şehrine de sahip çıkacaktır. 
Bu sayede yoksullar gözetilecek, kimsesiz 
çocuklara sahip çıkılacak, kimsesiz yaşlı-
lara hak ettikleri imkanlar toplumsal bir 
dayanışmayla verilecektir. Devlet de bu da-
yanışmayı kurumsal olarak destekleyecek, 
aile sıcaklığını, aile şefkatini muhafaza et-
mek ve ailenin olmadığı yerde boşluğu dol-
durmak için sosyal politikalar üretecektir.

İktidarda bulunduğumuz 7 yıl boyunca, 
bu anlayışı ülkemize hakim kılmak için 
son derece başarılı çalışmalar yaptık. Yö-
netimi devraldığımız günden bu yana, bu 
Muhafazakar Demokrat iddialarımızın 
takipçisi olduk, bu yönde pek çok adım 
attık. Bakınız, AK Parti’yi kurarken, bizim 
nezdimizde özürlülerin ayrıcalıklı bir yeri 
olacağını söylemiştik, bu çerçevede Parti-
miz bünyesinde “Özürlüler Koordinasyon 
Merkezi”ni tesis ettik. Aynı şekilde yine 
partimiz bünyesinde “Yaşlılar Koordi-
nasyon Merkezi”mizi kurduk. Böylesine 
önemli iki sosyal merkezi bünyesinde 
barından, altını çiziyorum, yegane parti 
biziz. Türkiye’de ilk kez AK Parti, siyasi 

öncelikleri arasına yaşlılık olgusunu yer-
leştirmiştir. 

AK Parti bütün İl teşkilatlarının Sosyal 
İşler başkanlığına bağlı Yaşlılar Koordi-
nasyon Merkezleri oluşturduğu gibi tüm 
ilçelerde de Yaşlı Komisyonları faaliyete 
geçmiştir. Yaşlılar Koordinasyon Merkezi; 
nüfusumuzun önemli bir kesimini oluş-
turan 65 Yaş ve üzeri olarak tanımlaya-
bileceğimiz yaşlıların üretken kılınması, 
rehabilitasyonu ve karşılaştıkları sosyal 
dışlanmanın önlenmesine yönelik faaliyet-
leri kendisine amaç olarak benimsemiştir. 
Partimizin Yaşlılar Koordinasyon Merkezi 
tarafından belirli zaman aralıklarıyla kon-
ferans, eğitim seminerleri ve toplantılar 
düzenlendi, düzenlenmeye de devam edi-
yor. 

Sağlık ve sosyal faaliyetler noktasında 
parti olarak öncü rol oynuyoruz. En önem-
lisi, Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon 
Merkezimiz ve İl Teşkilatlarımızda bulu-
nan birimlerimiz tarafından, bire bir veya 
telefonla başvuran yaşlılarımıza talepleri 
doğrultusunda danışmanlık ve yönlendir-
me hizmeti veriyoruz. Bu hizmetlerle yaş-
lılarımız hakları ve yararlanabilecekleri 
hizmetler konusunda bilgilendiriliyor. Biz, 
yaşlılar ve özürlüler gibi sosyal devletin 
alanı içine giren konularda, partimiz bün-
yesinde merkezler oluşturmakla kalma-
dık, hükümet olarak da, bu alanlarda ilk-
leri başardık, çeşitli büyük kampanyalar 
düzenledik, yasal düzenlemeler yaptık, 
fiziki yatırımlar gerçekleştirdik. 
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Bu alanlarda sosyal devlet olmanın tüm so-
rumluluklarını yerine getirerek, ülkemiz-
de yaşlılık bilincinin gelişmesi bakımın-
dan önemli açılımlar yaptık. Sivil toplum 
örgütlerimizin, hayırsever vatandaşları-
mızın da desteğini alarak, bu alanlarda 
toplumsal şuuru harekete geçirecek büyük 
kampanyalar düzenledik, yaşlılarımıza 
ödenen ücretlerde, huzurevlerinin fiziki 
şartlarında, sağlık hizmetlerinde devrim 
niteliğinde iyileştirmeler sağladık. Eğitime 
yaptığımız yatırımlar genç nesillerimizin 
geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. 

Ancak, sağlığa yaptığımız yatırımlar, ülke-
nin bütünüyle birlikte yaşlı nüfusumuzu 
öncelikle ilgilendiriyor. Yaşlı vatandaş-
larımızın sağlık hizmetlerinden daha iyi 
yararlanması için önemli kolaylıklar ge-
tirdik. Hastaneleri birleştirdik, eczaneleri 
birleştirdik, çok sayıda yeni hastane inşa 
ettik. Acil Yardım sistemini köklü şekilde 
reforme ettik. Hava ambulanslarıyla has-
talarımıza daha çabuk ulaşma imkanını 
Türkiye’ye taşıdık. Emekli vatandaşları-
mızın maaşları konusunda önemli iyileş-
meler sağladık. Emekli memur, emekli işçi 
ve yaşlılık aylığı maaşları 7 yıllık süreçte 
yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetti.

Doğrudan sosyal yardımlarımızı yay-
gınlaştırdık, sistemli ve adil bir şekilde, 
Türkiye’nin neresinde olursa olsun, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştık ve ihtiyaçlarına çare 
üretmenin derdi içinde olduk. TBMM’ye 
sunulan önerilerle, yaşlılarımızın günlük 
hayatta karşılaştıkları bazı mağduriyetleri 
giderdik. Türk Ceza Kanunu’nun 142. “Ni-
telikli Hırsızlık” ve 149. “Nitelikli Yağma” 

maddelerinde Yaşlılar Koordinasyon Mer-
kezi önerisiyle suçun özürlü ve yaşlılara 
karşı işlenmesi durumunda verilecek ceza-
ların 3’te 1 oranında artırılması sağlandı. 
2022 sayılı yasa gereği maluliyet aylığı 
alan yaşlıların ayakta tedavilerinde; ilaç, 
ortez, protez, gözlük gibi sağlık giderleri-
nin karşılanmasını sağlayan düzenlemeyi 
getirdik. Söz konusu düzenlemeyle yıllar-
dır ayakta tedavilerinde ilaç, ortez, protez, 
gözlük gibi ihtiyaçları karşılanamayan 1 
milyonu aşkın yaşlımızın mağduriyetleri 
giderildi. 

Bundan sonra da, gerek Parti olarak gerek 
Hükümet olarak yaşlılarımızın her türlü 
ihtiyacını karşılama noktasında hassasiye-
timizi devam ettireceğiz. 7 yılda imkanları 
zorlayarak gerçekleştirdiğimiz reformla-
ra, düzenlemelere, yatırımlara yenilerini 
ekleyecek, yaşlılarımızın hayır dualarını 
almak için gayret sarf edeceğiz.

Değerli misafirler… değerli katılımcılar…

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Mil-
letler verilerine göre, yaşam süresinin 
uzaması ve doğum oranındaki düşüş nede-
niyle, dünyada 60 yaş ve üstü nüfus hızla 
yükseliyor. Birleşmiş Milletler, 21’inci Yüz-
yılın ‘yaşlıların yüzyılı’ olacağını belirtiyor. 
Şu anki dünya nüfusunun 10’da birini 60 
yaş ve üstü oluştururken, sürekli artan bu 
rakamın 2050 yılında 2 milyara ulaşacağı 
tahmin ediliyor. Türkiye, mevcut durumda 
genç nüfusuyla dünyada farklı bir konum-
da bulunuyor. Yapılan son nüfus sayımına 
göre, ülkemizdeki nüfusun yaklaşık yüzde 
26’sı sıfır ila 14 yaş grubunda yer alıyor. 
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Ülkemizdeki yaş ortalaması ise 28.5 ve 
nüfusumuzun yarısı bu yaşın altında. 65 
yaş ve üzeri yaş grubunun, yani bu orga-
nizasyonun hedef kitlesi olan “kıdemli 
vatandaş” grubunun ülkemiz nüfusundaki 
oranı ise yüzde 7 seviyesinde. 

Şu an Türkiye`de 6 milyon yaşlı insan 
bulunuyor. Bu sayının 2025 yılında 9 
milyona, 2050 yılında ise 18 milyona çı-
kacağı tahmin ediliyor. Bu tabii, dünyada 
da birçok şeyi tetikleyecek, ister istemez 
devletlerin yaptığı harcamaların yönünü 
bile etkileyecek. Dünyada yaşlı insan sayı-
sının artmasıyla birlikte, ciddi politika de-
ğişiklikleri oluşacak, birçok alanda farklı 
eğilimler, farklı ihtiyaçlar ortaya çıkacak. 
Özellikle eğitime yapılan yatırımların aza-
lacağı, bunun yerine sağlık ve yaşlıların 
bakımıyla ilgili yatırımların artacağı bu 
projeksiyonlar neticesinde öngörülüyor. 
Onun için, ben, iş işten geçmeden, en azın-
dan kendi adımıza mevcut durumumuzu 
koruyabilmemiz için, bizim her ailede en 
azından üç çocuk olması gerektiğini ifade 
ettim, hala da aynı yerde duruyor, bu gö-
rüşlerimi muhafaza ediyorum.

Bilimsel rakamlara göre, iki olması bile ge-
rileme demektir. Durumu korumak değil-
dir. Üç olursa bu, Türkiye’nin mevcut du-
rumunu koruyacak, avantajlı durumunu 
muhafaza edecektir. Yaşlı vatandaşların, 
güçlü bir ülke, güçlü bir toplum için son 
derece önemli olduklarının bilincindeyiz. 
Yaşlılarımızın çok daha iyi şartlarda hayat-
larını idame ettirebilmeleri için, güçlü bir 
sosyal yapının yanı sıra, güçlü bir ekono-
mik yapının da gerekli olduğunu hepimiz 

biliyoruz. İşte, sağlıklı, güçlü bir gelecek 
için, sizlerin ve bizlerin geleceği için genç 
nüfusumuzu artırmak, genç nüfus oranını 
belli bir seviyede tutmak zorundayız.

Değerli misafirler… çok değerli katılımcılar…

Bu tür organizasyonlar korumamız ge-
reken duyarlılığın gelişmesine, toplu-
mumuzun insani değerler noktasındaki 
direncinin artmasına önemli katkılar 
sağlıyor. Başta da belirttiğim gibi, bu güzel 
buluşmadan son derece güzel sonuçlar 
çıkacağına bütün kalbimle inanıyorum. 
Savaşların, çatışmaların, terörün, yok-
sulluğun, sefaletin, gözyaşının olmadığı 
bir dünya için yaşlılara daha fazla kulak 
vermemiz gerektiği, onların tecrübelerini 
daha fazla dinlememiz gerektiği aşikardır. 
Bu buluşmanın bunu sağlamasını umuyo-
rum. Bu düşüncelerle tüm yaşlılarımızın, 
büyüklerimizin ellerinden öpüyor, onların 
her birine “iyi ki varsınız, iyi ki bizimle-
siniz; Allah hepinize sağlıklı uzun ömür-
ler versin” temennisinde bulunuyorum. 
Böylesine önemli ve faydalı bir toplantıyı 
gerçekleştirenlere bir kez daha teşekkür 
ediyor, ülkemiz ve insanlık adına başarılı 
sonuçlar getirmesini diliyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı… Sizi bir kez daha 
ülkemde ağırlıyor olmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyorum, hoş geldiniz.

Bosna Hersek, Türkiye’nin ve Türk halkı-
nın gönlünde müstesna bir yere sahiptir ve 

Türkiye her zaman Bosna Hersek’in yanın-
da olmuştur, olmaya da devam edecektir. 
Esasen bugün Ankara’da gerçekleştirilen 
toplantı, Bosna Hersek’in toprak bütünlü-
ğüne, egemenliğine ve uluslararası alanda 
tanınmış sınırlarının muhafazasına yöne-

Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi 

Boşnak Üyesi Haris Slajdziç ile 
Görüşme

Ankara | 12 Ekim 2009 
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lik samimi ve kararlı desteğimizin en gün-
cel tezahürüdür. Zira Dışişleri Bakanımız 
Sayın Davutoğlu ve İKÖ Genel Sekreteri 
Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun da katı-
lımlarıyla yapılan bu toplantı, İKÖ Bosna-
Hersek Temas Grubu’nu canlandırmayı 
hedefliyor.

Biz, Balkanlar bölgesinde güvenlik ve 
istikrarın hassasiyetle korunmasının bü-
yük önem taşıdığına inanıyoruz. Bunun 
yolunun da daha fazla bölünmekten değil, 
bütünleşmekten geçtiğini düşünüyoruz. 
Geçtiğimiz Haziran ayında devralmış ol-
duğumuz Güney Doğu Avrupa İşbirliği 
Süreci Dönem Başkanlığını da bu anlayışla 
yürüteceğiz. Dönem Başkanlığımızın ilk 
faaliyeti olarak 9 Ekim’de İstanbul’da dü-
zenlenen ve Bosna Hersek’in de Dışişleri 
Bakanı tarafından temsil edildiği Gayri 
Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısında 
bu tutumuzu açıkça ortaya koyduk. 

Bu anlayış çerçevesinde, NATO ve AB 
üyeliklerini Bosna Hersek’in bütünlüğü-
nün teminatı olarak görüyoruz. Bosna 
Hersek’in istikrarlı, etkin, demokratik ve 
Avrupa Birliği yolunda ilerleyen bir devlet 
haline gelmesi sadece Bosna-Hersek için 
değil, aynı zamanda tüm bölge için önem 
taşıyor. Bu arada, komşularınızın aksine 
AB vize serbestisi listesine dahil edilme-
miş olmanızın, ülkenizde özellikle Boşnak 
kesim nezdinde hayal kırıklığına neden ol-
duğunu biliyoruz. AB’nin bu tasarrufunu 
biz de yadırgadık. O nedenle, AB’li muha-
taplarımıza, Balkanlara bütüncül bir pers-
pektif le bakmalarını ve Bosna Hersek’i 
dışarıda bırakacak uygulamalardan kaçın-

malarını beklediğimizi her vesileyle ifade 
ediyoruz. 

Ancak sizin de Avrupa bütünleşmesi 
yolunda şevkinizin kırılmasına izin ver-
memeniz çok önemli. Beklentimiz, AB 
normlarına uyum doğrultusunda yapma-
nız gerekenlere yoğunlaşıp ilerlemenizi 
kararlılıkla sürdürmenizdir. Sizin gibi 
vizyon sahibi devlet adamlarının öncülü-
ğünde, Bosna Hersek’in kısa sürede Avru-
pa ailesinde hak ettiği yeri alacağına bizim 
inancımız tamdır. 

Öte yandan, NATO üyeliği yolunda da 
kararlı adımlarla ilerlediğinizi görmekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Geçti-
ğimiz hafta Üyelik Eylem Planı (MAP) 
için başvuruda bulunmuş olmanız bu 
bağlamda bir dönüm noktasıdır. NATO 
çerçevesinde de en yakın destekçiniz Tür-
kiye olacaktır. Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin 
AB Özel Temsilciliği’ne dönüşümü ve 
Anayasa reformu çalışmaları bağlamında 
Bosna Hersek’teki güncel gelişmeleri de 
çok yakından takip ettiğimizi bilmenizi 
isterim. Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin AB 
Özel Temsilciliği’ne dönüşümünün ace-
leye getirilmemesinden yana olduğumuz 
herkesin malumudur. 

Biz Bosna Hersek ile diğer Barışı Uygu-
lama Konseyi Yönlendirme Kurulu üye-
lerinden farklı olarak çok özel bağlara 
sahibiz. Bu bağlamda, Boşnakların, Bosna 
Hersek’i ilgilendiren her türlü oluşumda 
Türkiye’nin de yer almasını içtenlikle is-
teyeceklerinin bilinci ve duyarlılığıyla ha-
reket ediyoruz. Anayasa değişiklikleri ko-
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nusu başta olmak üzere izlediğiniz çizgiyi 
destekliyoruz. Ülkenizin bekasına yönelik 
gayretleriniz her türlü takdirin üzerinde-
dir. Şunu da özellikle ifade etmek istiyo-
rum: Merkezi devlet otoritesinin entiteler 
lehine aşındırılmasına yönelik girişimleri 
bizim hoş görmemiz mümkün değildir. 
Esasen, Yüksek Temsilci Inzko’nun sık sık 
Bonn yetkilerini kullanmak mecburiyetin-
de kalması, endişelerimizin büyük oranda 
paylaşılıyor olduğunu da ortaya koyuyor. 
Keza, uluslararası toplumun Republika 
Srpska Başbakanı Dodik’in Bosna-Hersek 
kurumlarını işlemez hale getirmeye yöne-
lik politikalarına gösterdiği tepkiler de bu 
yönde değerlendirilmelidir. 

Görüş ve beklentilerimizi, anayasa refor-
mu konusunda çalışmalar yürüten ABD ve 
AB’li muhataplarımız başta olmak üzere 
uluslararası toplumun dikkatine getirmeyi 
sürdüreceğiz. Ben bu düşüncelerle sözle-
rimi tamamlarken, geçen sene ülkenize 
gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında göste-
rilmiş olan misafirperverlikten dolayı bir 
kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bosna 
Hersek’in davası bizim davamızdır, bunu 
lütfen unutmayınız. Boşnakların çıkarla-
rına halel getirecek bir yaklaşım da, karşı-
sında her zaman Türkiye’yi bulacaktır. 
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Değerli milletvekilleri… sevgili kardeşle-
rim… Bölgemizin içinden geçmekte oldu-
ğu bu tarihi günlerde, kardeş Azerbaycan 
halkının temsilcilerini aramızda görmek-
ten memnuniyet duyuyoruz. 

Sizler buraya, son dönemde yaşanan 
gelişmelere ilişkin olarak Azerbaycan 
halkının sesini duyurmaya, sizler için de 
önem taşıyan bir konuda hassasiyetlerini-
zi paylaşmaya geldiniz. Sizleri ülkemizde 
görmekten ve fikirlerinizi duymaktan her 
zaman memnuniyet duyarız. Ancak emin 
olun ki, siz buraya gelmemiş olsanız da, 
Azerbaycan’ın iyiliği, menfaatleri, hassa-
siyetleri bizim de fikrimizde, bilincimizde 
ve vicdanımızda yer etmiş durumdadır. 
Hükümetimiz başta olmak üzere tüm 
yetkililer ve tüm kamuoyumuz atılan her 
adımda, Azerbaycan’ın Türkiye için taşı-
dığı müstesna yerin bilinci içindedir ve 
kimse kardeş Azerbaycan’ın iyiliğini dü-
şünmeden herhangi bir adım atamaz. 

Sizlerle daha önce de çeşitli vesilelerle 
görüştük. Ben, Azerbaycan’a verdiğimiz 
kıymeti bizzat göstermek ve duygu ve 

düşüncelerimi ilk elden paylaşmak için 
Mayıs ayında ülkenize geldim ve Milli 
Meclisinize hitap ettim. O konuşmamda 
sizler aracılığıyla Azerbaycan kamuoyuna 
seslendim ve Azerbaycanlı kardeşlerimi-
ze “Türkiye’ye Güvenin!” çağrısında bu-
lundum. Bugün de Azerbaycan halkının 
temsilcileri olarak sizlere aynı çağrıyı bir 
kere daha yineliyorum. Umut ediyorum 
ki, sizin ziyaretiniz, burada yapacağınız 
temaslar, Azerbaycan kamuoyunun bize 
duyduğu güvenin daha da pekişmesine 
vesile olacaktır. 

Zor bir bölgede yaşıyoruz. O nedenle, bu 
bölgede meydana gelen çeşitli siyasi geliş-
meler zaman zaman Türkiye-Azerbaycan 
dostluğunu sınamak isteyenlere fırsat 
verebilir. Ancak Türkiye-Azerbaycan kar-
deşliğinin bu tür sınamalardan başarıyla 
çıkacak kadar köklü ve güçlü olduğunu 
göstermek bizim ortak sorumluluğumuz-
dur. Sizlerle en son bir araya gelişimizin 
ardından, Ermenistan’la başlattığımız 
diyalog sürecinde bazı yeni adımlar attık. 
Son olarak, 10 Ekim 2009 Cumartesi günü 

Azerbaycan Milletvekilleri 
Heyeti ile Görüşme

Ankara | 14 Ekim 2009 
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Zürih’te, Ermenistan’la malum Protokolle-
ri imzaladık. 

Bu Protokole ilişkin değerlendirmelerimi 
elbette paylaşacağım; fakat ben öncelikle 
şunu ifade etmek istiyorum: Türkiye’nin 
bu girişimleri karşısında Azerbaycan’ın 
herhangi bir endişeye kapılmasından 
biz büyük üzüntü duyarız. Zira Türk ve 
Azerbaycan halkları arasındaki kardeş-
lik gerçek bir kardeşliktir. Azerbaycan 
Parlamentosu’nda da ifade ettim; bizim 
halklarımız birlikte sevinmiş, birlikte 
üzülmüş ve gerektiğinde birlikte savaşmış-
tır. Azerbaycan’ın istiklali, Azerbaycan’ın 
hürriyeti, refahı ve huzuru bizim kendi 
istiklalimiz, kendi hürriyetimiz, refah ve 
huzurumuz kadar önemlidir.

Türkiye ve Azerbaycan arasında böyle bir 
sarsılmaz güven anlayışı vardır. Proto-
kollerin imzalanması, kuşkusuz Türkiye-
Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi 
bağlamında ciddi bir aşamadır. Bütün 
dünyanın büyük önem verdiği Türkiye’nin 
bu girişimi esasen kapsamlı bir barış viz-
yonunun yansımasıdır. Bu aynı zamanda 
ülkemizin bölgede barışın tesis edilmesi 
konusunda kendine duyduğu güveni de 
gösteriyor. Keza Türkiye bölgesinde düzen 
ve istikrarı sağlama sorumluluğuna ve gü-
cüne sahip büyük bir ülkedir. Bizim Güney 
Kafkasya’da hedefimiz, kapsamlı barış ve 
istikrarın uluslararası hukuk ilkelerine ve 
uluslararası normlara uygun şekilde sağ-
lanmasıdır. Ermenistan’la normalleşme de 
bunun parçasıdır. Zira kriz ve gerginlikler 
kimseye yarar sağlamamıştır, sağlamaya-
caktır. 

Diğer taraftan, bölgede kapsamlı barış, gü-
venlik, istikrar ve refahın sağlanmasının 
çok önemli bir koşulu da Azerbaycan-Er-
menistan ihtilafının uluslararası hukuk 
ilkelerine, uluslararası kuruluşların ka-
rarlarına uygun şekilde çözümlenmesidir. 
Bunun anlamı, Ermenistan’ın işgal altın-
da tuttuğu Azerbaycan topraklarından 
çekilmesi ve Yukarı Karabağ sorununun 
halledilmesidir. Biz bu bağlamda, Türkiye-
Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi 
çalışmalarında atılan adımların, Azerbay-
can-Ermenistan ihtilafının çözümüne de 
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor, 
bu anlayışla hareket ediyoruz. 

Nitekim sadece Protokol sürecinde dahi 
bunun faydaları görülmüştür. Dikkat 
ediniz, Minsk Süreci 20 yıl önce başlamış-
tı; ancak aradan geçen sürede bu süreç 
unutulmuş, yıllardır kimsenin böyle bir 
mekanizmadan haberi dahi olamamıştı. 
Şimdi bakıyoruz, Türkiye-Ermenistan gö-
rüşmeleri başladığından bu yana, Minsk 
Grubu ön plana çıkıyor, çalışmaları hızla-
nıyor, uluslararası gündemin ön sıralarına 
oturuyor. Bu arada, uluslararası camianın 
Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının hal-
ledilmesi yönündeki çabaları da yoğun-
laşıyor. Nitekim imza töreninde, Minsk 
Grubu’nun da Eşbaşkanları olan ABD, 
Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları hazır 
bulunmuşlardır. Avrupa Birliği Konseyi 
Genel Sekreteri Solana ve Avrupa Konse-
yi Dönem Başkanı Slovenya’nın Dışişleri 
Bakanı da törene katılmışlardır. Sonuç 
olarak, Türkiye ve Ermenistan arasındaki 
normalleşme süreci ile Yukarı Karabağ 
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meselesi arasında olumlu bir etkileşim 
sağlanmıştır. 

Burada bir hususun altını çizmek istiyo-
rum: Biz bu süre zarfında hiçbir zaman 
Azerbaycan’ın milli menfaatlerine halel 
getirecek adımlar atmadık, bundan sonra 
da atmayacağız. Biz bu zamana kadar Azer-
baycan halkının çıkarlarını ve iyiliğini hiç-
bir şekilde göz ardı etmedik, bundan sonra 
da etmeyeceğiz. Azerbaycan’ın üzüntüsü, 
bizim üzüntümüz, onun sevinci bizim se-
vincimizdir. Lütfen müsterih olun, Azer-
baycan topraklarının işgali sona ermeden, 
bölgede arzu edilen normal ilişkilerin 
tesisisin mümkün olmadığını tüm bölge 
ülkeleri biliyor. Kaldı ki, Azerbaycan ile Er-
menistan arasındaki sorunlar çözüm yolu-
na girmeden, kamuoyumuzun Türkiye ile 
Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini 
benimsemeyeceği ortadadır. 

Yukarı Karabağ sorununda mesafe alındı-
ğı takdirde, Parlamentomuzun Protokol-
lerin onaylanması konusuna daha olumlu 
yaklaşacağı da aşikardır; bunları dün Par-
timizin Grup Toplantısında da söyledim. 
Ben, Yukarı Karabağ sorunu konusunda 
veya Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları 
konusunda Azerbaycan’ın memnun kala-
cağı bir gelişme sağlanmadan, Milletvekil-
lerimizin bu protokollerin onaylanmasına 
sıcak bakmayacağını düşünüyorum. Nihai 
karar, TBMM’ye aittir; Protokolleri onayla-
yacak olan parlamentomuzdur. Bu metin-
ler, ancak Parlamentomuz onaylarsa yü-
rürlüğe girecektir. Diplomatik ilişkilerin 
kurulması, sınırın açılması, Ortak Tarih 
Alt Komisyonunun kurulması, ilişkilerin 

geliştirilmesi ancak o zaman mevcudiyet 
bulacaktır. Bu gerçekleşebildiği takdirde, 
Ermenistan üzerine düşeni yerine getirir-
se, Türk Milleti ile Ermeni Milleti arasında 
çok geniş işbirliği imkanları doğacaktır. 

Değerli kardeşlerim…

Biz “Türk Milleti” denince Türkiye ile 
Azerbaycan’ı birbirinden ayrı düşünmüyo-
ruz. Türkiye ile Ermenistan arasında, ancak 
söylediğim koşullarda düzelecek ilişkiler 
şüphesiz Azerbaycan’ın da faydalanabile-
ceği fırsatlar doğuracaktır. Bakınız, dün 
Kars Antlaşmasının 88’inci yıldönümünü 
idrak ettik. Ermenistan’la imzaladığımız 
Protokoller Kars Antlaşmasını teyit eder 
niteliktedir. Malumunuz olduğu üzere, 
bu antlaşma sadece Türkiye-Ermenistan 
sınırlarını değil, Azerbaycan’ın sınırlarını 
ve Nahçıvan’ın statüsünü de ilgilendiren 
hükümler içeriyor. Bu bakımdan, bu Pro-
tokollerin Ermenistan’la imzalanmış olma-
sı, sadece Türkiye’yi değil, Azerbaycan’ı da 
doğrudan ilgilendiriyor. Ben bu düşünce-
lerle sözlerime son veriyor, Türkiye-Azer-
baycan kardeşliğinin bizim için her zaman 
öncelikli olduğunu bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. Tüm kardeş Azerbaycan 
halkına selamlarımı iletiyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı… Bir yıl aradan 
sonra tekrar Bağdat’ta bulunmaktan bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Her zaman 
olduğu gibi bu ziyaretimiz sırasında da 
bana ve heyetime göstermiş olduğunuz 
misafirperverlikten dolayı şükranlarımı 
sunuyorum.

Bu neredeyse bir ay içerisinde gerçekleş-
tirdiğimiz ikinci görüşmedir. Hatırlaya-
cağınız üzere en son New York’ta Birleş-

miş Milletler Genel Kurulu çalışmaları 
kapsamında verimli bir temas yapmıştık. 
Esasen, ülkelerimiz arasında giderek 
güçlenmekte olan işbirliği ve ortak günde-
mimizin yoğunluğu göz önünde bulundu-
rulduğunda, daha sık temas etmemizin ge-
rekli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Son ziyaretimden bu yana geçen sürede, 
yaşanan tüm zorluklara rağmen Irak’ta 
ilerleme olduğunu memnuniyetle müşa-

Irak Cumhurbaşkanı Celal 
Talabani ile Görüşme

Bağdat, İrak | 15 Ekim 2009 
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hede ettim. Bu ilerlemeleri daim kılmak 
Irak’ın geleceği bakımından büyük önem 
taşıyor. Bu bağlamda, Ocak 2010’da ger-
çekleştirilmesi planlanan genel seçimler, 
Irak’taki demokratikleşme ve istikrarın 
tesisi açısından önemli bir dönüm nok-
tası olacaktır. O nedenle, seçimlere kadar 
olan dönem son derece kritiktir. 

Bu hassas dönemi istismar etmek iste-
yecek, Irak halkının hür iradesini seçim 
sandığına yansıtmasını engellemeye 
çalışacak art niyetli gruplar olacaktır. 
Biz Irak halkının bu kritik dönemeçte 
aklıselimle, sağduyuyla hareket edece-
ğine; Irak’ı tekrar bir karmaşa ortamına 
sürüklemek isteyen şer odaklarının he-
deflerine ulaşmasını engelleyeceklerine 
inanıyoruz. Tabii en az genel seçimlere 
kadar olan süreç kadar, genel seçimlerde 
ortaya çıkacak tablo da büyük önem arz 
ediyor.

Bu arada, Iraklı partilerin, genel se-
çimlere yönelik siyasi ittifak çalışma-
larını sürdürdüklerini görüyoruz. Biz, 
seçimlerden sonra etnik ve mezhepsel 
aidiyet gözetmeksizin, tüm Irak halkının 
ihtiyaçlarına cevap verecek etkili bir 
Hükümetin kurulması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye olarak 
tüm Iraklı kardeşlerimize aynı mesafede 
duruyoruz. Ancak, 2005 yılındaki genel 
seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde 
de Kürt kardeşlerimizin oluşturacakları 
siyasi ittifakın, seçimler ertesinde Mec-
lis’teki dengeler bakımından kritik öne-
me sahip olacağı aşikardır.

Sayın Cumhurbaşkanı…

Bağdat ziyaretim kapsamında Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bünyesinde 
Ortak Kabine Toplantısı düzenleyeceğiz. 
Bu Konsey çerçevesinde gerçekleştirilecek 
ortak projelerin Türkiye ile Irak arasında 
tam ve kapsamlı ekonomik bütünleşmeyi 
sağlayacağına inanıyor; Konsey’in, çalış-
malarında başarıya ulaşması için desteği-
nizi bekliyoruz. Öte yandan, Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi ile ilişkilerimizde önemli 
mesafeler kaydediyoruz. Özellikle son bir 
yıl içerisinde gelinen seviyeyi siz de yakın-
dan biliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde 
Kürt Bölgesi ile ilişkilerimizin stratejik bir 
vizyon temelinde geliştirilmesi yönünde 
kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. 

PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mevcudiyeti-
nin tamamen sona erdirilmesi, bu stratejik 
vizyonun en önemli boyutlarından birini 
teşkil edecektir. Keza siz de son derece doğ-
ru bir tespitle PKK’yı Türkiye ile Irak’ın 
ortak belası olarak nitelendirmiştiniz. 
Malumunuz olduğu üzere, Hükümet ola-
rak terör sorununun ortak gündemimiz-
den çıkarılması için kararlı bir çalışma 
yürütüyoruz. Bu kapsamlı ve çok boyutlu 
tedbirlerin hayata geçirileceği çalışmayla, 
demokrasimizin daha da güçlendirilmesi-
ni; PKK’nın bazı vatandaşlarımızın sorun-
larını hain eylemlerine bahane olarak kul-
lanmasına son vermeyi hedefliyoruz. Bu 
süreçte gerek yurt içinde gerekse uluslara-
rası planda sonuç odaklı bir eylem planını 
uygulamaya koyuyoruz. Kurumlar arası 
bir anlayışla ve bir devlet politikası olarak 
yürüteceğimiz bu çalışmalarda sizin de 
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somut desteğinizi görmekten memnuniyet 
duyarız.

Sayın Cumhurbaşkanı… 

Son olarak Irak’ın gündemini uzun bir 
süreden beri işgal eden, tartışmalı bölgeler 
meselesine değinerek sözlerimi tamamla-
mak isterim. Bu meselenin seçim sonrası 
dönemde, tüm Irak halkı tarafından kabul 
edilecek bir şekilde çözülmesi, Irak’ın 
huzur ve istikrarının önündeki en önemli 
engellerden birini ortadan kaldırmış ola-
caktır. Esasen, tartışmalı bölgelerle ilgili 
sorunun temelinde Kerkük’ün statüsü ya-
tıyor. Kerkük meselesinin, burada yaşayan 
tüm etnik ve mezhepsel gruplar arasında 
varılacak bir uzlaşı temelinde çözülmesi, 
diğer ihtilaflı bölgelerle ilgili çözümü ko-
laylaştıracaktır.

Biz, Kerkük’ün özel statüye sahip ayrı bir 
bölge olarak ilan edilmesinin buradaki 
sorunun çözümü için en ideal yol olduğu 
yönündeki görüşümüzü muhafaza ediyo-
ruz. Siz bir bakıma bu önerinin fikir babası 
sayılırsınız. Dolayısıyla bu önerinin hayat 
geçirilmesi noktasında sizin değerli des-
teğinizi bekliyoruz. Ben bu düşüncelerle 
sözlerimi tamamlarken, misafirperverli-
ğinizden ötürü bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. Irak’ın sizin dirayetli yöne-
timinize ve Irak siyasetinde gözettiğimiz 
denge ve uzlaşı anlayışınıza ihtiyacı oldu-
ğu açıktır. Size bu vesile ile önümüzdeki 
süreçte başarılar diliyorum.
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Değerli kardeşim Maliki… saygıdeğer işa-
damları… değerli katılımcılar… Sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, Irak 
ziyaretimiz vesilesiyle düzenlenen bu top-
lantının ülkelerimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.

Esasen ben, Türkiye ve Irak için, özellikle 
de ülkelerimizin halkları için son dere-
ce tarihi bir anı yaşadığımıza, tarihi bir 
dönüm noktasını burada birlikte inşa et-
tiğimize inanıyorum. Irak ve Türkiye’nin 
sadece ve sadece birer komşu ülke oldu-
ğunu söylemek yetersiz bir ifade olacak-
tır. Zira Irak ve Türkiye, ortak tarihleri, 
ortak kültürleri, her alandaki birbirlerine 
benzerlikleri ile bölgede, komşu olmanın 
ötesinde dost, akraba hatta kardeş iki ül-
kedir. Irak kelimesinin bizim dilimizdeki 
bir diğer anlamı “uzak”tır. Ancak, bizde, 
Türkçede çok sık kullanılan bir atasözü 
de, “sora sora Bağdat bulunur” şeklindedir. 
Yani Irak tarih boyunca bize hiçbir zaman 
uzak olmadı, her zaman yanımızda, yanı 
başımızda oldu. Kerkük, Kerbela, bunların 
dışında özellikle Basra ve Bağdat, türkü-
lerimize, şarkılarımıza, deyim ve atasöz-

lerimize girecek kadar yakın olduğumuz, 
aşina olduğumuz şehirler…

Aramızdaki mesafeler, tarih boyunca oldu-
ğu gibi bugün de bizim iletişim kurmamı-
za, işbirliği yapmamıza, gönül köprüleri 
imar etmemize engel değil. Şunu da bura-
da tüm samimiyetimle ifade etmek duru-
mundayım… Biz, Türkiye olarak, tarih bo-
yunca olduğu gibi bugün de, yüreğimizde 
sadece Kerbela’nın acısını taşımadık. Irak 
ne zaman üzüldüyse, Irak halkı ne zaman 
kederlendiyse, Irak halkı ne zaman acı çek-
tiyse, bunu kalbimizde, yüreğimizde his-
settik. Aynı şekilde, Irak sevindiğinde ilk 
sevinen yine biz olduk. Bağdat’ın yaşadığı 
Binbir Gece Masalları’na konu olmuş ihti-
şam, Irak’ın ve tüm İslam diyarının olduğu 
kadar bizim de, Türkiye’nin de gururudur. 
Aynı şekilde, Bağdat’ın, Basra’nın harap 
olması, Iraklılarla birlikte Türkiyelilerin 
acısıdır.

İşte onun için, Irak’ın yeniden imarı, ye-
niden inşası, geleceğinin sağlam, sağlıklı 
bir zemin üzerinde yeniden yapılanması, 
sizleri olduğu kadar bizi de mutlu edecek, 

Türkiye-Irak İşadamları 
Toplantısı

Bağdat, İrak | 15 Ekim 2009 
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memnun edecek, sevindirecektir. Bunun 
somut bir ispatı olarak, yeni dönemde, 
gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 
gerek işadamlarımız, gerek sivil toplum ör-
gütlerimiz bu noktada özverili çalışmalar 
yürüttüler. Irak’ın toprak bütünlüğünün 
korunması, huzur ve istikrarın sağlanma-
sı, barışın tesis edilmesi, müreffeh, güçlü 
bir Irak’ın kurulması Türkiye olarak bizim 
de hedefimiz oldu ve bu noktada her türlü 
katkıyı, desteği verdik.

Bakınız, şunu da bu noktada hatırlatmak 
durumundayım: Hükümet olarak son 7 
yılda, komşularla sıfır problem anlayışı 
çerçevesinde barışçı bir politika izledik. 
Türkiye bugün, etrafındaki tüm komşula-
rıyla iyi ilişkiler kurdu, sorunlarını çözdü, 
çözüm yoluna koydu ve bunun her alanda 
olumlu neticelerini de görmeye başladı. 
Biz, kendi bölgemizden başlayarak dün-
yanın diğer bölgelerine doğru genişleyen 
bir barış ve refah çemberi oluşturmak için 
gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Irak ile 
de ilişkilerimizi geliştirdik. Bir yandan ara-
mızdaki sorun alanlarının tek tek çözüm 
yoluna koyarken, bir yandan da ekonomik, 
ticari, siyasi, diplomatik işbirliğimizi artır-
dık.

Değerli dostlarım… 

750 milyar dolara ulaşan Gayrı Safi Yurtiçi 
Hasılası ile Türkiye dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisi olmuştur. Bugün önemli 
uluslararası kuruluşlar, Türkiye’yi en fazla 
gelişme potansiyeline sahip yükselen eko-
nomiler arasında sıralıyorlar. 2008 yılında 
Türkiye, toplam 340 milyar dolarlık bir dış 

ticaret hacmine ulaştı. Yaşanmakta olan 
küresel krize, sağlam ekonomik yapımız 
ve güçlü tedbirlerle karşı koyduk ve diğer 
ülkelere nazaran krizden asgari düzeyde 
etkilenen ülkeler arasında yer almayı ba-
şardık. Türkiye ile Irak arasındaki ekono-
mik ve ticari ilişkiler güçlenerek gelişiyor. 
2003 yılında 940 milyon dolar seviyesinde 
olan ticaret hacmimiz, dikkat ediniz, 2008 
yılında 5 kattan fazla bir artışla 5.2 milyar 
dolara ulaşmıştır. 

Biz bunu da yeterli görmüyoruz. Bunun 
da potansiyelin altında olduğunu düşünü-
yoruz ve 20 milyar dolarlı bir hedefi önü-
müze koymuş durumdayız. İnanıyorum 
ki, ortak çalışmalarımız neticesinde bu 
son derece iddialı seviyeyi de kısa sürede 
tutturacak, 20 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmine ulaşacağız. Ülkelerimiz arasında 
ticari ve yatırım imkanlarının daha yakın 
takip edilmesi ve bu çerçevede karşılıklı 
mal ve hizmet alışverişinin geliştirilmesi 
ve çeşitlendirilmesi gerekiyor. Türkiye ile 
Irak arasında imzalanmış olan “Kapsamlı 
Ekonomik Ortaklık Anlaşması”nın biran 
önce yürürlüğe girmesi Irak’la olan ekono-
mik ve ticari ilişkilerimize ivme kazandı-
racaktır.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliği 
alanlarından müteahhitlik hizmetlerinin 
özel bir öneme sahip olduğu biliniyor. 
Türk müteahhitlik firmaları uluslar arası 
alanda bir çok önemli altyapı ve üst yapı 
projelerini üstlendiler ve başarıyla tamam-
ladılar. Türk işadamları Irak’ta her alanda 
yatırım yapmaya veya Batılı ülkelerle 
gerçekleştirilecek projelere ortak olmaya 
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hazırlar. Irak, işadamlarımızın birikim ve 
tecrübelerinden zaten faydalanıyor. Ancak 
bu işbirliğinin de daha ileri boyutlara ta-
şınması gerektiğine inanıyorum.

Burada önemli birkaç hususu da sizler-
le paylaşmak isterim… Biliyorsunuz, 
Avrupa’yı Ortadoğu ülkelerine bağlayan 
iki önemli ulaşım hattını, Hicaz ve Bağdat 
Demiryollarını biz inşa etmiştik. Musul ile 
Türkiye arasında bir hat inşa edilmesiyle, 
Bağdat ve Basra’nın Avrupa’ya ulaşımı 
daha da kolaylaşacaktır. Biz, şu anda İstan-
bul Boğazı’nın altına MARMARAY adı ve-
rilen Yüzyılımızın en büyük ulaştırma ya-
tırımlarından birini gerçekleştiriyoruz. Bu 
hat açıldığında, sadece İstanbul Boğazı’nın 
iki tarafı birbirine bağlanmakla kalmaya-
cak, Londra Pekin’le buluşacak. Aynı şekil-
de, Londra Bağdat’la, Basra’yla demiryolu 
üzerinden buluşmuş olacak. Musul hattını 
da inşa ettiğimizde bu yol çok daha kısal-
mış olacak. Sağlık alanında yine önemli 
işbirliği projelerimiz var. Enerji alanında 
mevcut işbirliğimizin artarak devam ede-
ceğine inanıyorum. Türkiye, Avrupa’nın 
en önemli enerji geçiş noktası haline ge-
liyor. Irak’ın enerji kaynaklarının Batı’ya 
ulaştırılması noktasında işbirliğimiz, güç-
lenerek, çeşitlenerek artacak.

Değerli katılımcılar, değerli dostlarım…

Başta da belirttiğim gibi, Irak sevindikçe 
biz sevineceğiz. Irak huzur ve istikrara 
kavuştukça bu en fazla bizi memnun 
edecek. Bunun için de bugüne kadar ver-
diğimiz destek ve katkıyı bundan sonra 
da vermeye devam edeceğiz. Bu noktada 

her iki ülkenin işadamlarının da özveriyle 
çalışacaklarına tüm kalbimle inanıyorum. 
Bu tarihi anı, bu tarihi buluşmayı sizlerle 
birlikte yaşıyor olmanın heyecanı ve mem-
nuniyeti içinde hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyor, başarılar diliyorum.
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Saygıdeğer konuklar… değerli katılımcı-
lar… hanımefendiler… beyefendiler… Siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Akdeniz 
Parlamenter Asamblesi’nin dördüncü Ge-
nel Kurul Toplantısı vesilesiyle İstanbul’a 
ve Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. 

Kıtaları, kültürleri, medeniyetleri buluştu-
ran İstanbul, aynı zamanda denizlerin de, 

Akdeniz ve Karadeniz’in de kesişme nokta-
sında bulunuyor. İstanbul, Tarih boyunca 
büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
olan Karadeniz ve Akdeniz havzasının ade-
ta özetidir. İstanbul, Doğu için Batı’nın ka-
pısı, Batı için ise Doğu’nun kapısıdır. Aynı 
şekilde İstanbul, Akdeniz’in Karadeniz’e, 
Karadeniz’in Akdeniz’e açılan pencere-

Akdeniz Parlamenter Asamblesi 
4. Genel Kurulu

İstanbul | 23 Ekim 2009 
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sidir. Bu mühim toplantının İstanbul’da 
gerçekleştiriliyor olmasının son derece 
isabetli olduğunu ifade etmek istiyor, top-
lantıya başarılar diliyorum.

Değerli konuklar…

Bugün, Akdeniz’e kıyısı bulunan 21 ülke 
arasında her ne kadar dil, din, kültür, sos-
yal doku, ekonomik gelişmişlik, siyasi ya-
pılanma gibi alanlarda önemli farklılıklar 
bulunsa da, “Akdenizli” olmak, birbirimizi 
anlamak, işbirliği yapmak ve dayanışma 
için önemli bir ortak paydadır inancında-
yım. Akdeniz, hepimize eşit fırsatlar sunu-
yor… Akdeniz, aynı zamanda çevresinde 
bulunan tüm ülkeler için zengin imkanlar, 
zengin bir potansiyel sunuyor. 

Ancak, fırsatlar kadar, tehditlerin de ortak 
olduğunu biliyoruz. Terörizm, iklim deği-
şikliği, çevre kirliliği, başta insan kaçakçı-
lığı ve yasadışı göç olmak üzere sınır aşan 
suç örgütlerinin faaliyetleri ile yabancı 
düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük, tüm dünya 
için olduğu gibi Akdeniz ülkeleri için de 
ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Günümüz 
siyasi sorunlarının önemli bir bölümünü, 
Akdeniz havzası ve buna mücavir bölge-
lerdeki ülkeler arasında yaşanan ihtilaflar 
oluşturuyor. Orta Doğu’daki çözümsüzlük, 
Balkanlar’daki kırılgan güvenlik ortamı ve 
yakınımızdaki diğer bölgelerdeki sorun-
lar, Akdeniz havzası üzerinde, Akdeniz’in 
güneşini gölgeleyen riskler olarak varlığı-
nı sürdürüyor.

Bu tablonun, Akdeniz’i bir barış ve istikrar 
havzası haline dönüştürme yolundaki tüm 

çabalara sekte vurmayı sürdürdüğü mu-
hakkaktır. Bununla birlikte, bu olumsuz 
manzara karşısında dahi, Akdeniz bölge-
sinin sahip olduğu barış, huzur, istikrar, 
kalkınma ve refah potansiyelini kuvveden 
fiile çıkarabilmek için geleceğe ümitle 
bakmak gerektiği kanaatindeyim. Unutul-
maması gereken en önemli nokta, karşı 
karşıya bulunduğumuz tehdit ve risklerin 
hepimizi ilgilendirmesidir. Bugün acil 
çözüm bekleyen meselelerimizle mücade-
lede ne tek bir ülkenin, ne bir grup ülkenin 
çabaları yeterli olmuyor, olamaz. 

Akdeniz havzası da, küresel anlamda yüz 
yüze geldiğimiz sınamaların yansımala-
rından hiçbir şekilde muaf değildir. Sorun-
larımızın üzerine kararlılıkla, birliktelik 
ruhu içinde gitmek zorundayız. Sorunları, 
diplomasiyle, diyalog ve müzakere yoluyla 
çözmek, çözüm yoluna koymak zorunda-
yız. Bakınız, Akdeniz’e kıyısı olan hiçbir 
ülke, bu bölgede, hangi ülkede olursa ol-
sun, terör örgütlerine karşı, terör eylemle-
rine karşı kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır. 
Akdeniz’in bir ucunda Türkiye, diğerinde 
İspanya var… Her iki ülke de terör eylem-
lerine sahne oldu. Dün ve bugün Türkiye 
ile İspanya’yı tehdit eden terörün, yarın 
başka ülkelere sirayet etmeyeceğini, baş-
ka ülkelerde istikrarı tehdit etmeyeceğini 
hiç kimse garanti edemez. Bugün, terör 
karşısında kararlı ve dayanışma içinde bir 
önlem alınamazsa, yarın çok geç olacaktır. 
Bugün terörün lokal olduğu zannıyla me-
sele gündeme taşınmazsa, yarın uluslar 
arası boyut kazanan eylemleri önlemek 
çok daha güç olacaktır.
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Aynı şekilde, Akdeniz’de, Akdeniz’in diğer 
bir köşesinde yaşanan ve Akdeniz’le bir-
likte Ortadoğu’daki sorunların en temel 
nedeni olan Filistin meselesine karşı da 
kayıtsız kalmak gibi bir lüksümüz yok. Bir 
Akdeniz şehri olan Gazze’de olup bitenler, 
sadece Gazze’de yaşayanları etkilemekle 
kalmıyor, tüm bölgeyi, tüm Akdeniz’i et-
kisi altına alıyor. Gazze’deki drama karşı 
sessiz kalarak, duyarsız kalarak, orada 
halen yaşanmakta olan trajediye gözleri-
mizi kapatarak, kulaklarımızı tıkayarak 
Akdeniz’i bir barış gölü haline getiremeyiz. 
Bölgedeki her ülkenin güvenliği hepimiz 
için azami derecede önemlidir. İsrail’in 
güvenliği ne kadar önemliyse, Filistin’in 
güvenliği de o kadar önemlidir. 

Bölge ülkelerinin dayanışması ve bu mese-
lede adil, yapıcı bir tutum izlemesi, Filistin 
meselesinin çözüm yoluna koyulması-
na eşsiz katkılar sağlayacaktır. Türkiye 
olarak, İsrail ile Filistin, İsrail ile Suriye 
arasındaki ihtilafların çözümü, Lübnan’ın 
istikrara kavuşması için yoğun gayret için-
deyiz. Bu gayretlerin tüm Akdeniz ülkeleri 
tarafından paylaşılması en büyük arzu-
muzdur ve ancak o zaman kalıcı çözüm 
tesis edilebilecektir.

Saygıdeğer konuklar…

Türkiye, bu büyük denizin meselelerine 
de, potansiyeline de bütüncül ve kucak-
layıcı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Ken-
dimizi geniş Akdeniz ailesinin bir bireyi 
olarak görüyoruz. Kuşkusuz aileler içinde 
bile zaman zaman görüş ayrılıkları, hatta 
sürtüşme ve dargınlıklar çıkabilir. Ancak, 

bunlar, bizi Akdenizlilik kimliğimize sa-
hip çıkmaktan, bölgemizin uzun vadeli 
çıkarları doğrultusunda el ele vermekten 
alıkoymamalıdır. Akdeniz’in Batısını da 
Doğusu kadar önemsiyoruz. Türkiye, 
1994’ten bu yana devam eden NATO’nun 
Akdeniz Diyalogu ile, dönem başkanlığını 
üstlendiğimiz Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İşbirliği Sürecinin içinde bulunuyor. Aynı 
Türkiye, Arap Ligi’yle tesis edilen Türk-
Arap İşbirliği Forumu’na ve stratejik ortağı 
olduğumuz Afrika Birliği’yle ilişkilere de 
önem veriyor. Akdeniz’in doğusuyla da, 
batısıyla da iyi ilişkiler kuran Türkiye, 
bunu somut adımlarla desteklemek için de 
çaba sarf ediyor.

İspanya ile Birleşmiş Milletler çatısı altın-
da başlattığımız Medeniyetler İttifakı Pro-
jesi bunun güzel bir örneğidir. Akdeniz’de 
farklı deneyimler yaşamış, farklı mede-
niyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve 
kültürel zenginliğe sahip ülkelerden ikisi 
olarak, küresel barış hedefinde Medeni-
yetler İttifakına öncülük yapıyoruz ve 
kısa sürede müşahhas sonuçlar da almaya 
başladık. Türkiye olarak, komşularımızla 
sıfır problem anlayışı çerçevesinde sorun-
larımızı çözüm yoluna koyduk. Bölgesel 
meselelerin çözümü için de yoğun ve aktif 
bir dış politika yürütüyoruz. 

Keza, Kıbrıs Adası’nda devam eden çözüm 
arayışları da, bölgesel istikrar bakımından 
üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu-
muz bir konudur. Kıbrıs’ta parametreleri 
belli olan kapsamlı bir çözüme bir an önce 
ulaşılması Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin önceliğidir. Bunu 
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64’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
sırasındaki konuşmamda da açıkça ortaya 
koydum: Ada’da devam eden müzakere sü-
recine desteğimiz tamdır, bundan kimse-
nin şüphesi olmasın. Gerek Türkiye, gerek 
Kıbrıs Türkleri, sorumluluklarının bilinci 
içindedir ve üzerlerine düşeni eksiksiz 
yerine getiriyorlar. Bu gerçek çok iyi idrak 
edilmeli ve hak ettiği karşılığı da bulma-
lıdır. Zira, müzakere sürecinin ilanihaye 
devam edemeyeceği bir gerçektir. 

Saygıdeğer konuklar…

Başta da ifade ettiğim gibi, Akdeniz, kı-
yısındaki her ülke için eşsiz fırsatlar ba-
rındırıyor. Özellikle ekonomik anlamda, 
Akdeniz’in potansiyelinin mevcudun çok 
daha üzerinde olduğuna inanıyorum. 
742 milyar dolar gayri safi yurtiçi hası-
lasıyla Türkiye, halen dünyanın 17’inci, 
Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisidir. 
Bugün, otomotiv, elektronik, havacılık, 
inşaat ve madencilik gibi küresel ölçekte 
rekabet edebilen birçok sektöre sahibiz. 
Sınırları ötesinde iş yapan son derece di-
namik özel sektörüyle Türkiye, bugün he-
men her şeyin ihracatçısı durumundadır. 
Türkiye’nin ihracatı 2008 yılında 132 mil-
yar doları bulmuştur. Bu rakamın yüzde 
90’ını sanayi ürünleri oluşturuyor. 2008 
yılında dış ticaret hacmimiz 335 milyar 
dolara ulaşmıştır. 

Öte yandan, Türkiye, ortalama yaşı 28 
olan, ümit vaat eden genç ve eğitimli 
nüfusuyla son beş yılda ülkeye toplam-
da 60 milyar dolar uluslararası yatırım 
çekmiştir. Cumhuriyetimizin 100’üncü 

yıldönümü olan 2023 yılında Türkiye’nin 
hedefi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasında yer almaktır. Bu hedefe dönük 
olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye, bugüne kadar ikili düzeyde gerek 
bölgesinde, gerek bölge dışında 15 Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalamıştır. İmzaladı-
ğımız ve yürürlükte bulunan 12 Serbest 
Ticaret Anlaşmasından 9’unu Akdeniz 
havzası ülkeleriyle akdetmiş bulunuyoruz. 
Önümüzdeki dönemde imzalanmış bulu-
nup da onay süreci devam eden ve imza-
layacağımız yeni anlaşmaların yürürlüğe 
girmesiyle bu sayı daha da artacaktır. 1995 
tarihli Barselona Deklarasyonu uyarınca, 
2010 yılında bir Avrupa-Akdeniz serbest 
ticaret bölgesi oluşturulması hedefini ha-
yata geçirmek için çalışmaya devam etme-
miz gerekiyor.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik, Türkiye’nin 
en öncelikli hedefleri arasındadır. 4 yıl 
önce, Türkiye Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerine başladı. 1 yıl gibi kısa 
bir sürede 35 fasılda tarama sürecini ta-
mamladık. 1 fasılda müzakereleri açtık ve 
kapattık, 10 fasılda ise müzakereler açıldı. 
Ülkemizde hayat standartlarının, demok-
rasi ve hukuk standartlarının yükselmesi 
için, Avrupa Birliği Katılım Sürecine iliş-
kin yükümlülüklerimizi harfiyen yerine 
getiriyoruz. Ortadoğu’yu, Balkanlar’ı, 
Kafkasya’yı çok iyi tanıyan, aynı zaman-
da Avrupalı olan Türkiye, Avrupa Birliği 
için de önemli bir imkandır. Türkiye’nin 
üyeliği, bölgeler, kültürler ve medeniyetler 
arasında diyalog ve işbirliği zemininin 
güçlenmesi açısından da büyük bir değer 
taşıyor. 



277

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Akdeniz havzası bakımından Avrupa’nın 
önemi tartışılmaz. Bu havzanın önde gelen 
bir ülkesi olarak Türkiye’nin Avrupa Bir-
liği içinde yer alması, Avrupa için olduğu 
kadar Akdeniz için de hayati derecede 
önem arz ediyor. Bu noktada belirtmek is-
terim ki, bir Avrupa-Akdeniz bölgesi oluş-
turulması yönünde sürdürülen çabalara 
ve bu çerçevedeki bölgesel oluşumlara des-
teğimiz tamdır. Ancak, bu süreçlere farklı 
isimler vermekten ziyade, süreçlere haya-
tiyet kazandırmanın ve ilgili tüm taraflara 
entegrasyondan sağlayacağı kazançları so-
mut adımlarla göstermenin daha sağlıklı 
bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. 

Değerli dostlarım…

Uluslararası toplumu ilgilendiren tüm 
meselelerde Türkiye üzerine düşen görev-
leri yerine getirme kararlılığı içindedir. Bu 
doğrultuda, içinde bulunduğumuz coğ-
rafyanın getirdiği çetrefil meseleler kadar 
bize sunduğu fırsatları da önemsiyoruz. 
Bu durum elbette ayrılmaz bir parçası 
olduğumuz Akdeniz havzası için de ge-
çerlidir. Akdeniz bizlerin denizidir ve bu 
nedenle de bu büyük havzayı ilgilendiren 
meseleler bizlere aittir. Ortak sorunlarımı-
zın çözümleri de kendi elimizdedir. 

Akdeniz’in gerçek anlamda bir barış, hu-
zur ve istikrar denizi haline getirilmesinin 
her şeyden çok gelecek nesillere borcumuz 
olduğu kanaatindeyim. Bu amaca yönelik 
olarak kararlılık, birliktelik ve işbirliğinin 
mümkün olduğunca geniş bir katılımla or-
taya konulmasının kilit önem taşıdığı mu-
hakkaktır. Bu çerçevede, bölge ülkeleri ve 

halkları Türkiye’yi güvenilir bir ortak ola-
rak her zaman yanlarında bulacaklardır. 
Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selam-
lıyor, bir kez daha Türkiye’ye ve İstanbul’a 
hoş geldiniz diyor, Genel Kurul çalışmala-
rında başarılar temenni ediyorum. 
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Saygıdeğer konuklar… değerli katılım-
cılar… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Türkiye’ye ve güzel şehrimiz Antalya’ya 
hoş geldiniz diyorum. Dünyamız için 
büyük ehemmiyet arz eden böyle bir 
konferansa ev sahipliği yapıyor ve sizleri 
ağırlıyor olmaktan büyük memnuniyet 

duyduğumuzu da ifade ediyor, başta 
IAOM olmak üzere tüm katkı verenlere 
şükranlarımı sunuyorum.

Bundan yaklaşık 2 hafta önce, 6-7 Ekim 
tarihlerinde İstanbul’da IMF-Dünya 
Bankası Yıllık Toplantısı gerçekleşti. Kü-
resel finans krizinin tüm boyutlarıyla 

Uluslararası Un Sanayicileri 
Birliği Orta Doğu ve Afrika 

Bölgesel Konferansı

Antalya | 24 Ekim 2009 
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tartışıldığı bu toplantıya Türkiye olarak 
başarıyla ev sahipliği yaptık. Bugün yine 
önemli bir toplantıya burada, Antalya’da 
ev sahipliği yapıyoruz ve yine, dünyamızı 
çok yakından ilgilendiren, kriz sinyalleri 
veren bir konuyu, gıda ve tarım konusunu 
ele alıyoruz. Bakınız, önceki gün, Etiyopya 
Hükümeti, çok ciddi bir gıda krizi içinde 
bulunduklarını ifade etti ve çok acil olarak 
6.2 milyon Etiyopyalı için gıda yardımında 
bulunulması çağrısında bulundu. Yayınla-
nan raporlara göre Etiyopya’da son 25 yıl-
da maalesef 1 milyon kişi, kıtlıktan dolayı 
hayatını kaybetti.

Etiyopya örneğinden yola çıkarak dünyada 
şu da çok net olarak görülüyor… Artık, kısa 
dönemli tedbirlerle bu krizler aşılamıyor. 
3 aylık, 6 aylık gıda yardımları ölümleri 
azaltmıyor. IMF-Dünya Bankası Yıllık top-
lantılarında da dile getirdim… Dünyamı-
zın artık böyle içler acısı bir manzarayla, 
böyle ciddi çelişkiler yaşayarak yoluna 
devam etmesi mümkün değil. Dikkatinizi 
çekiyorum… Bugün dünyanın gelişmiş ül-
kelerinde, buğday gibi, mısır gibi, yağlı to-
humlar gibi temel tarım ürünleri, hayvan 
yemi olarak kullanılıyor, biyoenerji kay-
nağı olarak değerlendiriliyor. Araçlarında 
biyoenerji yakıtı kullananlar, “çevreyi kir-
letmiyoruz, iklimin dengelerini bozmuyo-
ruz” diyerek övünürken, onların araçlarını 
çalıştıracak yakıtın hammaddesine, gıda 
olarak ihtiyaç duyan milyonlarca insan 
bulunuyor.

Bugün tüm dünya ülkeleri olarak içinden 
geçtiğimiz krizin kodlarını, bu ve benzeri 
eşitsizlikler üzerinden okumak durumun-

dayız. Türkiye olarak bu noktada uyarımı-
zı her zaman yapıyoruz… İsrafın, hırsın, 
sınırsız tüketmenin ciddi bir küresel hasta-
lığa dönüştüğünü vurguluyor, bir an önce 
önlem alınması gerektiğini her platformda 
hatırlatıyoruz. Sermayenin küreselleştiği 
kadar refah da küreselleşmelidir… Dünya 
genelinde ve hayatın her alanında adaleti 
tesis etmek durumundayız. Eğer adalet 
yoksa, haksızlık vardır, mahrumiyet var-
dır, zulüm vardır, merhametsizlik vardır. 
Dünyamız küçük bir köye dönüşürken, bu 
köyün tüm sakinleri, yaşamlarını refah ve 
huzur içinde sürdürebilecek imkanlara 
kavuşmalıdır. Aksi takdirde, bugün alarm 
veren küresel ekonomi, yarın telafi edile-
mez, geri dönülemez noktalara gelecektir.

Sizler de çok iyi biliyorsunuz… Tarım, 
sadece insanlığın hayatını idame ettirme-
sinin değil yerleşik hayata geçip medeni-
yetler kurmasının da temel unsurlarından 
biridir. Gıda güvenliği, insan onurunun, 
yaşamının ve gelişiminin temel gereğidir. 
Bugün, açlık ve yetersiz beslenmenin ma-
liyetini, ekonomik fırsatların kaybı, sosyal 
gerilimin artması, şiddet ve savaş olarak 
tüm dünya ödüyor.

Değerli dostlarım… 

Bu manzara asla sürdürülebilir bir man-
zara değildir… Küresel ölçekte çözümlerin 
aranması ve acilen uygulamaya geçilmesi 
gerekiyor… Yoksa yarın çok geç olacaktır. 
Türkiye olarak her fırsatta, her platform-
da, özellikle de katıldığımız G-20 toplantı-
larında bu acil duruma ilişkin uyarılarımı-
zı yapıyoruz. Sadece uyarmakla kalmıyor, 
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ülke olarak gıda güvenliği noktasında ted-
birlerimizi de alıyoruz. Ülkemiz buğday 
üretimi yıllık ortalama 20 milyon tondur. 
2009 yılı üretim miktarı 20.5 milyon ton 
olarak gerçekleşti. Dünya buğday üreti-
minde Türkiye ilk 10 arasında yer alıyor. 
Bu üretim miktarıyla da kendi ihtiyacını 
karşılayan sayılı ülkelerden biri olma vas-
fını taşıyor.

Türkiye, un ihracatında da dünyada önem-
li bir yere sahip. 2005 yılında 2 milyon 
tonluk ihracatla dünya birincisi olduk ve 
bugün de ilk sıralarda yer almaya devam 
ediyoruz. Türkiye, kuzeyde Rusya, Uk-
rayna, Kazakistan gibi üretici ülkeler ile 
güneyde ithalatçı konumunda olan Irak 
ve Suriye ile Mısır, Fas, Cezayir gibi Kuzey 
Afrika ülkelerinin arasında bu meselede 
de stratejik bir konuma sahip. Avrupa, 
Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri 
arasında köprü konumunda olan ülkemi-
zin, Dünya hububat ticaretindeki rolü çok 
büyüktür. 

Şimdi, başarıyla yürüttüğümüz ve ulusla-
rarası ölçekte büyüklük arz eden projeleri-
mizle Türkiye tarım ve gıda alanında yeni 
bir döneme hazırlanıyor. Ben, sizlere bu 
projelerimiz hakkında da bilgi sunmak ar-
zusundayım… Bakınız, Güneydoğu Anado-
lu Bölgemiz, ülkemiz topraklarının yüzde 
10’una tekabül ediyor. Bunun yanında bu 
bölge, ekonomik olarak sulanabilir alanla-
rın yüzde 20’sini teşkil ediyor. Bu bölgeden 
geçen Fırat ve Dicle ırmakları, Türkiye’nin 
toplam su potansiyelinin yüzde 28’ini 
oluşturuyor. Bu topraklar aynı zamanda, 
buraya dikkatinizi çekiyorum, tarihte ta-

rımın ilk kez yapıldığı topraklar olarak da 
biliniyor.

Ne yazık ki yıllar boyunca buradaki suları-
mız boşa akıp gittiler. Gerek topraklarımızı 
suyla buluşturmak, gerek sudan enerji 
elde etmek için Güneydoğu Anadolu Proje-
si adı altında çok büyük bir proje başlatıldı. 
Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı proje he-
deflenen tarihte bitirilememişti. 2008 yılı 
Mayıs ayında GAP EYLEM PLANI adında 
yeni bir planı devreye aldık, ödeneklerini 
ayırdık ve 2013 yılına kadar bu büyük 
projeyi tamamlama hedefini önümüze 
koyduk. 2013 yılına kadar, 1 milyon 60 bin 
hektarlık sulama inşaatlarını tamamlaya-
cağız. Bu süre içinde 800 bin hektara yakın 
bir tarım alanını sulamaya açacağız. Proje 
tamamlandığında bölgede kişi başına milli 
gelir 2 kat artacak, yaklaşık 3,8 milyon ki-
şiye de iş imkanı sağlanacak.

Sadece tarım boyutuyla değil, eğitim, sağ-
lık, ulaştırma gibi bir çok alanda bölgeye 
yatırımlarımızı artırıyor ve altını çizerek 
ifade ediyorum, bu bölgeyi dünyanın bir 
gıda üssü, bir gıda ambarı haline getiri-
yoruz. Bu devasa proje tamamlandığında, 
sadece Türkiye’ye değil, tüm Ortadoğu 
bölgesine, hatta Afrika’ya fayda sağlayacak 
sonuçlar doğuracak. GAP’la birlikte, Doğu 
Anadolu Projemiz de hızla ilerliyor. Yine 
bir başka önemli projemiz de Konya Ovası 
Projesi… Oldukça verimli topraklara sahip 
Konya Ovası’nı suyla buluşturmak için 
yürütülen projeyi de yeniden ele aldık. 
17 kilometrelik mavi tünel inşaatının şu 
anda 3 kilometresini tamamladık. Tünelin 
bitmesiyle birlikte ovanın su sıkıntısı gide-
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rilecek ve 645 bin hektarlık bir alan sula-
nabilecek. Bu proje sayesinde de bölgede 
100 bin kişinin istihdamını hedefliyoruz.

Değerli dostlarım…

Türkiye olarak ülkemizin ve bölgemizin 
kalıcı huzur ve istikrara kavuşabilmesi 
için son dönemde büyük gayret sarf ettik 
ve önemli ilerlemeler kaydettik. Adı sade-
ce çatışmalarla anılan Ortadoğu’nun bu 
yanlış algısını değiştirmek için, ülke ola-
rak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. 
Bakınız, ben bu toplantıya, Pakistan ve 
İran’a yapacağım resmi ziyaretlere gider-
ken, buraya, Antalya’ya uğrayarak katılıyo-
rum. Birazdan bu ülkelere hareket edecek 
ve bölgelerimiz için hayati derecede önem-
li meseleleri oralarda masaya yatıracağız.

Biz şuna inanıyoruz: Bölgede huzur ve 
istikrarın sağlanması, bölgenin topye-
kun refaha kavuşmasını da beraberinde 
getirecektir. Ortadoğu kendi kendisine 
yetebilecek bir bölgedir. Ortadoğu, sahip 
olduğu zenginlikleri, sahip olduğu potan-
siyeli hayata geçirdiğinde sadece kendi 
kendisine değil, tüm dünyaya eşsiz katkı-
lar sağlayabilecek bir bölgedir. Ama bunun 
için, öncelikle çatışmaların durması, an-
laşmazlıkların giderilmesi, kalıcı barışın 
sağlanması gerekiyor. Aynı şekilde Afrika 
kıtasının da savaşlarla, çatışmalarla, kıtlık 
ve açlıkla anılmasından da son derece ra-
hatsız olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 
Dünyamızın en eski kültürlerine, mede-
niyetlerine ev sahipliği yapmış, insanlık 
tarihi kadar eski Afrika’nın da huzur ve 

istikrar içinde kendi kendisine yetebilece-
ğine inanıyoruz.

Türkiye olarak, Afrika’nın da hak ettiği 
noktaya ulaşabilmesi için katkı vermeye 
devam ediyoruz. Ancak bu çabaların tek 
tek ülkelerin gayretleriyle sonuç getirme-
yeceği de çok açıktır. Bakınız, bizde bir 
atasözü var: Taşıma su ile değirmen dön-
mez… Yani, tek ülkelerin, tek tek yardım 
kuruluşlarının çabalarıyla, ancak geçici 
çözümler bulunabilir, ancak belli bir süre 
için çözüm üretilebilir. Gerek Ortadoğu 
gerek Afrika’nın sorunlarına kalıcı çözüm-
ler üretmek için elbirliğiyle, samimiyetle 
çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu 
noktada sivil toplum örgütlerine, IAOM 
gibi kuruluşlara da vazife düştüğü inan-
cındayım. Antalya toplantısının, küresel 
refah, küresel kalkınma, tarım ve gıda için 
son derece olumlu çalışmalara zemin ola-
cağına yürekten inanıyorum. Bir kez daha 
ülkemize ve Antalya’ya hoş geldiniz diyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Kıymetli dostum, kardeşim Başbakan Gila-
ni… değerli basın mensupları, 

Başbakan Gilani’nin davetine icabetle ka-
dim dostumuz, kardeş ülke Pakistan’da 
eşimle birlikte bulunuyor olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Esasında biz 
kendimizi evimizde hissettiğimizden bu 
ziyaretimizi bir dış ziyaret olarak değerlen-
dirmekte zorlandığımı ifade etmek isterim. 

Bugün, kardeşim Başbakan Gilani’yle baş 
başa ve heyetler arası görüşmelerimizde, 
siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin ulaşmış 
olduğu seviyeden duyduğumuz memnuni-
yeti dile getirdik. Bugün iki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 741 milyon dolar seviyesin-
dedir ve kanaatimce iki kardeş ülke açısın-
dan yeterli değildir. Ticaret hacmimizin 
önümüzdeki iki yıllık dönemde, iki milyar 
dolara yükseltilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, 
işadamlarımızın karşılıklı yatırımlara ve 
üçüncü ülkelerde ortak yatırımlara yönel-
tilmesi konusunda her iki tarafta da siyasi 

kararlılığın olduğunu görmek beni fazlasıy-
la memnun etti. 

Değerli basın mensupları…

Malumunuz olduğu üzere, iki ülke halkı 
arasındaki derin muhabbet ve hürmetin, 
aramızdaki dayanışmanın dünyada emsali 
pek yoktur. Toplantının başında Pakistan 
için kadim dost nitelemesinde bulunmuş-
tum. Bugün halklarımızın ve toplumlarımı-
zın tüm kesitlerini kucaklayan ilişkilerimiz, 
gücünü derin tarihi ve kültürel bağlardan 
almaktadır. Kurtuluş savaşımızın en çetin 
dönemlerinde alt kıta Müslümanlarının 
bize uzattıkları yardım eli, bizim tarihimi-
zin unutulmazları arasında yer almaktadır. 
Biz de zor zamanlarında Pakistanlı kardeş-
lerimize elimizden gelen her türlü yardımı 
vermişizdir. 

Biraz önce Dostum Gilani’yle, “İki Ülke Hü-
kümetleri Arasında Yoğunlaştırılmış İşbirli-
ği ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Tesis 

Pakistan Başbakanı  
Yusuf Rıza Gilani ile Ortak Basın 

Toplantısı

Pakistan | 25 Ekim 2009 
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Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri’yi 
imzaladık. Bu bildiri ülkelerimiz arasın-
daki ilişkilerde bir atılım sağlayacaktır. 
Bildiriyle, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 
kurulması öngörülmektedir. Uygulama 
kapsamında, iki ülke Başbakanlarının ve 
ilgili bakanların yılda asgari bir kez bir ara-
ya gelmeleri öngörülmektedir. Ortak Siyasi 
Bildiri, siyasi, diplomatik, ekonomik- ticari, 
enerji, askeri, kültürel sahalarda işbirliğine 
yönelik hususları içermektedir. 

Sayın Dışişleri Bakanlarımız da iki ülke Hü-
kümetleri arasında İşbirliği Protokolü’nü 
ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
Eğitim Merkezi ile Pakistan İslam Cumhuri-
yeti Dışişleri Bakanlığı Akademisi arasında 
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı 
imzalamışlardır. Mutabakat Muhtırası’yla, 
iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında-
ki ilişkilerin kurumsallaşması yönünde 
önemli bir adım atılmıştır. Protokol saye-
sinde, üzerinde uzun bir süredir hassasi-
yetle durduğumuz hususlardan biri olan 
İslamabad’da bir TİKA koordinasyon ofisi-
nin açılması hususu hayata geçirilecektir. 

Benimle birlikte dost ve kardeş Pakistan’a 
gelen Bakan ve milletvekili arkadaşlarım ile 
çok sayıda işadamı, Türkiye’nin Pakistan’a 
verdiği önemi, desteği ve ortak ilişkileri-
mizin geleceğine duyduğu güveni yansıt-
maktadır. Pakistan, insani ve ekonomik 
potansiyeliyle geleceği parlak bir ülkedir. 
Pakistan barış ve istikrara katkı yapan bir 
ülkedir. Türkiye’nin Pakistan’a olan güve-
ni ve inancı tamdır. Bulunduğu coğrafya 
Pakistan’a büyük sıkıntılar yaşatırken, aynı 
zamanda ona büyük nimetler sunmaktadır. 

Gwadar limanı açılışı gibi hayata geçirilen 
önemli projelerle, Pakistan yönetimi bu de-
vasa potansiyeli fiile dönüştürme yönünde 
kararlılığını sergilemektedir. 

Bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında Türk 
işadamlarının da rol alması, bizim için 
ayrıca bir gurur vesilesidir. Memnuniyetle 
ifade etmek istediğim bir diğer husus, bu-
gün İşadamları Forumunun düzenleniyor 
olmasıdır. Türk işadamları Pakistan’ın 
hidroelektrik, enerji, telekomünikasyon, 
tarım gibi sahalarında işbirliği yapmaya 
hazırdır. Bu Forum, iki ülke işadamlarına 
tanışma, fikir teatisinde bulunma olanağı 
sağlayacaktır. Bu vesileyle ben de Forum 
kapanışında bir konuşma yapma fırsatı bu-
lacağım. Programım kapsamında yarın, Pa-
kistan Parlamentosunun ortak oturumuna 
hitapta bulunacağım. Bu fırsatı bana tanı-
yan Senato Başkanı Sayın Faruk Naek’e ve 
Parlamento Ortak Oturumu’nu yönetecek 
ve Müslüman dünyasının ilk kadın Meclis 
Başkanı olan Bayan Fehmida Mirza’ya te-
şekkür etmek isterim. Bir kez daha dost ve 
kardeş Pakistan halkını, eşim ve heyetimin 
mensupları adına kalbi duygularla selam-
larım. 
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Değerli basın mensupları… Cumhurbaş-
kanı Birinci Yardımcısı değerli dostum 
Sayın Rahimi’nin davetine icabetle komşu 
ve dost ülke İran’ı ziyaret etmekten büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Bu Başbakan olarak İran’a üçüncü ziyare-
tim. İran önemli bir komşumuzdur. İran’la 
ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Bu iliş-
kileri daha da geliştirmek istiyoruz. Biraz 
önce gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde, 

Cumhurbaşkanı Birinci 
Yardımcısı Muhammed 

Rıza Rahimi ile Ortak Basın 
Toplantısı

İran | 28 Ekim 2009 
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Türkiye-İran ilişkilerini, her iki ülke halk-
larının ve bölgemizin yarar ve istikrarına 
katkı sağlayacak şekilde ileriye taşıma ar-
zumuzu yineledik. Ayrıca, İran’ın nükleer 
programı başta olmak üzere, bazı bölge-
sel gelişmeleri ele aldık. İran’ın nükleer 
programı konusunda yeni ve hassas bir 
döneme girmiş bulunuyoruz. Bu alanda 
önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler 
sağlanmasını ümit ediyorum. Türkiye, bu 
yönde elinden gelen gayreti şu ana kadar 
göstermiştir. Ülkemiz bu konudaki diyalo-
gun devamı için kararlı desteğini sürdüre-
cektir. 

Türkiye, İran’ın nükleer programına iliş-
kin meseleye, diplomatik yollarla çözüm 
bulunmasından yanadır. Bulunacak çö-
zümün, uluslararası toplumun güvenlik 
kaygılarını dikkate alan, aynı zamanda 
da, İran’ın nükleer teknolojiden barışçıl 
amaçlarla yararlanma hakkını gözeten bir 
içerik taşımasını arzu ediyoruz. Türkiye, 
bölgemizde ve dünyada ülke ayrımı yap-
maksızın tüm nükleer silahların varlığını 
insanlık adına büyük bir tehlike olarak 
görmektedir. Nükleer silahların ortadan 
kaldırılması amacıyla atılacak her türlü 
adımın en büyük destekçisi Türkiye ola-
caktır. Görüşmemiz sırasında değerli dos-
tuma, Türkiye’nin, diplomatik sürece katkı 
sağlayıcı faaliyetlere, geçmişte olduğu gibi, 
bugün de hazır olduğunu bir kez daha be-
lirttim. 

İkili ilişkilerimizde sağlanan genel ilerle-
meden memnuniyet duyduğumuzu belir-
meliyim. İkili ticaret hacmimizin, 2011 
yılı itibariyle 20 milyar Dolar seviyesine 

çıkarılmasına her iki ülke de kararlıdır. 
İran’la enerji işbirliği dahil ekonomik alan-
da birlikte kat edeceğimiz daha çok mesafe 
vardır. İkili ilişkilerimizde mevcut potan-
siyelimizi en etkin biçimde kullanmaya 
gayret etmeliyiz. Terörizm ve örgütlü suç-
larla mücadele alanında ikili işbirliğine 
de değindik. Bu alandaki işbirliğimizin 
düzeyinden duyduğumuz memnuniyeti 
karşılıklı olarak vurguladık. Komşumuz 
ve dostumuz İran ile bölgemizin istikrar ve 
kalkınması için görüşmelerimize ve ortak 
gayretlerimize her düzeyde devam etme 
kararlılığındayız. Teşekkür ederim. 
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Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri… 
saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları… 
FAO’nun değerli Genel Direktörü… değerli 
katılımcılar… Hepinizi saygıyla selamlıyor, 
bu önemli Zirve vesilesiyle sizlere hitap 
etmekten büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. FAO Genel Direk-
törüne ve emeği geçen herkese bu önemli 
toplantıyı organize ettiği için ayrıca şük-
ranlarımı sunuyorum.

Dünya Gıda Güvenliği Zirvesi’ni, küresel 
ölçekte bazı zorlukların ve sıkıntıların 
yaşandığı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. 
2006 yılında yaşanan gıda krizi ve ardın-
dan başlayan küresel finans krizi, açlık 
tehdidinin daha da artmasını beraberinde 
getirmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında ortaya 
çıkan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışlar, 
gelişmiş ülkelerdeki çiftçiler açısından 
nispeten olumlu sonuçlar vermiştir. Ancak 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
çiftçiler bu fiyat artışlarından olumsuz 
etkilenmişlerdir. 2008 yılında dünya tahıl 
üretiminin rekor düzeyde artış gösterdiği-
ni görüyoruz. Ne var ki, üretim artışının 
en fazla olduğu ülkeler, gelişmiş ülkeler 
olmuş; gelişmekte olan ülkelerdeki üretim 

artışı ise sadece yüzde 1.1 düzeyinde kal-
mıştır. 

Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
çiftçiler, girdi temini için gerekli olan ser-
mayeye sahip olmadıklarından yeterli dü-
zeyde üretim yapamamışlardır. Bu durum, 
özellikle kırsal alanda olduğu gibi şehirler-
de de düşük ve sabit gelirli kesimde açlık 
ve yoksulluğu daha da ağırlaştırmıştır. 
Gelişmiş ülkelerin, yaşadıkları ekonomik 
kriz nedeniyle geri kalmış ülkelere yaptık-
ları resmi kalkınma yardımları ve acil yar-
dımlarda da azalma beklendiği bir gerçek-
tir. Küresel ekonomik krizin doğurduğu 
sosyal ve siyasal sonuçlara ek olarak gıda 
alanında yaşanan olumsuzluklar sorunları 
daha da derinleştirmiştir.

Değerli katılımcılar…

Tarımsal verimliliğin düşük olması, geri 
kalmış ülkelerde nüfus artış hızının çok 
yüksek olması, suyun yetersiz olması, 
su baskınları ve kuraklığın normalden 
daha sık görülmesi ile tarımsal yatırım ve 
araştırma geliştirme faaliyetlerine yeterli 
düzeyde kaynak ayrılmaması gibi sorunlar 
hala çözülmüş değildir. Zor bir süreçten 

Dünya Gıda Güvenliği Zirvesi

İtalya | 17 Kasım 2009 
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geçtiğimizi kabul etmek durumundayız. 
Zira geleneksel yöntem ve anlayışların 
artık sınırına ulaşılmış, bireysel ve top-
lumsal talep yükselmiş, beklentiler artmış, 
hassasiyet ve kırılganlık ciddi boyutlara 
gelmiştir. Bütün bu sorunların çözümün-
de öncelikle tarım sektörüne daha fazla ya-
tırım yapılmasını teşvik etmemiz gerektiği 
açıktır. Desteklemelerde özellikle küçük 
çiftçilere öncelik verilmesi ve çiftçilerin 
üretim girdilerine daha kolay erişiminin 
sağlanması sorunun çözümünde faydalı 
olacaktır. 

Bu noktada önemli bir hususun da altını 
çizmek istiyorum… Türkiye, G-20 üyesi 
olarak, küresel krize çözüm arayışlarının 
içinde yer alan bir ülkedir. Son küresel 
kriz, gerek oluşum nedenleri, gerek krizin 
aşılması noktasında tüm dünyaya üzerin-
de dikkatle durulması gereken mesajlar 
vermiştir. Ülkeler, bölgeler ve kıtalar 
arasındaki dengesizlik, israf ve sınırsız 
tüketim, özellikle de sınırları zorlayan 
kazanma hırsı, küresel ekonomik krizi 
hazırlayan şartlar olmuştur. Kuzey ile Gü-
ney arasındaki makasın daha da açıldığını 
görüyoruz… Krizin aşılması için küresel 
bir dayanışmanın gerekliliği herkesçe 
biliniyor… Gıda noktasında da farklı top-
lumlar arasındaki uçurumu dikkate almak 
zorundayız… 

İletişim çağında yaşıyoruz… Yoksul ülke-
lerdeki içler acısı manzarayı izlediğimiz 
gibi, zengin ülkelerdeki sınırsız tüketimi 
de biliyor ve görüyoruz… Bu manzaranın 
sürdürülebilir olmadığı açıktır… Dünyada 
oluşan bu dengesizliğin ve bu eşitsizliğin 

bir an önce giderilmesi, en azından bunun 
için çaba harcanması, yoksulların olduğu 
kadar, refah içinde olanların da gelecekle-
ri açısından hayati derecede önemlidir… 
Adalet duygusunun aşınmasına, merha-
met ve dayanışma kavramlarının zafiyete 
uğramasına izin vermemeliyiz. Bizim 
medeniyetimiz, “komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” anlayışıyla yardımlaşma, 
dayanışma ve paylaşımı ön plana çıkarmış, 
bu en temel insani gerekliliği kurumsal 
mekanizmalarla yaşatmanın önemini 
vurgulamıştır. Devletler kadar, sivil top-
lum kuruluşları da toplumsal sorumluluk 
projeleriyle bu sürece gereken katkıyı ver-
melidir. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye, 72 milyonluk nüfusuyla, temel 
besin maddeleri bakımından kendine 
yeten bir ülke olmanın yanında, küresel 
gıda güvenliğine de katkı sağlayabilecek 
durumdadır. Son yıllarda aldığımız bir 
takım tedbirler sayesinde tarımsal üretim-
de verimliliği önemli ölçüde arttırmayı 
başardık. Tarımsal gayri safi milli hasıla 
2008’de 57 milyar dolara ulaşmış; tarım-
sal ihracatımız da yine 2008 sonunda 11 
milyar doları aşmıştır. Hedefimiz bu üre-
tim ve verimlilik artışını sürdürülebilir 
kılmaktır. Öte yandan, son gıda krizinden 
çok fazla etkilenmemekle birlikte, yoksul 
kesimin acil gıda ihtiyaçlarını gidermeye 
yönelik destekleme çalışmalarımız sürü-
yor. Uluslararası kuruluşlar ve Türk İşbir-
liği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı(TİKA) 
vasıtasıyla yaptığımız gıda yardımlarının 
tutarı 2008 yılında 780 milyon dolar düze-



Recep Tayyip ERDOĞAN

288

yinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2006 yılında 
Ankara’da açılışını yaptığımız FAO Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi vasıtasıyla da, Ofisin 
görev alanına giren ülkelerde uygulanacak 
gıda güvenliği projeleri için önemli bir 
kaynak ayırdık. 

Burada, özellikle bir projemizden, Güney-
doğu Anadolu Projesi’nden sizlere kısaca 
bahsetmek istiyorum. Türkiye’nin 8,5 
milyon hektar boyutundaki sulanabilir 
tarım arazisinin yüzde 20’si Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde yer alıyor. Bu bölge, 
ayrıca, tarihte tarımın ilk kez yapıldığı 
bölge olarak biliniyor. Bu verimli toprak-
ları suya kavuşturmak için 1970’li yıllarda 
başlatılan ancak tamamlanamayan bu dev 
projeyi 2012 sonunda bitirmeyi hedefli-
yoruz. Proje tamamlandığında, 22 baraj, 
19 hidroelektrik santrali bitirilmiş, 1.82 
milyon hektar alan suya kavuşturulmuş 
olacak. Projenin başından itibaren toplam 
maliyeti ise 32 milyar dolar… Bu projenin 
tamamlanmasıyla, gıda güvenliği nokta-
sında sadece bölgemiz için değil, tüm dün-
ya için önemli bir aşama sağlamış, önemli 
bir tarım merkezi haline gelmiş olacağız. 

Değerli katılımcılar… 

Dünyada gıda güvenliğinin sağlanması 
konusunda FAO ve Dünya Gıda Programı 
gibi uluslararası kuruluşlarca gösterilen 
çabaları ve başlatılan girişimleri destek-
liyoruz. Ancak tüm bu çabalara rağmen 
dünyada aç insan sayısının günden güne 
artıyor olması, bu faaliyetlerin yeniden 
yapılandırılması gerektiğine işaret ediyor. 
Yapılacak yeni düzenlemelerde, sahaya 

yönelik çalışmalara ağırlık verilmeli, Bir-
leşmiş Milletler çatısı altındaki kuruluşlar 
ve ülkeler arasında daha sıkı bir eşgüdüm 
ve işbirliği imkanı sağlanmalıdır. Her ülke, 
kendi gücü oranında sürece katkıda bu-
lunmalı ancak bu imkan ve katkılar, bir ku-
rum veya kuruluş tarafından amaca uygun 
olarak koordine edilmelidir. Finansman, 
teknik destek, bilimsel katkı ve hatta idari 
ve organizasyonel şekilde olabilecek bu 
destekleri ihtiyaç duyulan bölge ve alanla-
ra yönlendirecek bir mekanizmaya ihtiyaç 
vardır. Ancak her halükarda, ülkeler, böl-
gesel ve yerel yetkilileri vasıtasıyla sürece 
doğrudan dahil olmalıdır. 

Bu vesileyle, bu zirve dolayısıyla hazırlan-
mış olan ve sorunun çözümüne önemli 
katkı sağlayacağına inandığım deklaras-
yonu Türkiye olarak desteklediğimizi de 
burada ifade etmek istiyorum. Bu duygu 
ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken, 
başta FAO Genel Direktörü olmak üzere 
Zirve’nin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyo-
rum. Teşekkür ederim.
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Sayın FAO Genel Direktörü… değerli katı-
lımcılar… hanımefendiler… beyefendiler… 
Hepinizi saygıyla selamlıyor, FAO 36’ıncı 
Konferansı dolayısıyla siz saygıdeğer dele-
gelere hitap etmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bütün 
delegeler adına, beni onurlandırdığı için 
Sayın Genel Direktöre şükranlarımı sunu-
yorum.

FAO’nun 36’ıncı Genel Kurulu’nu, küresel 
bir ekonomik krizin içinden geçtiğimiz bir 

dönemde gerçekleştiriyoruz. 2006 yılında 
yaşanan Gıda Krizi’nin ardından, 2008 ve 
2009 yıllarını etkisi altına alan finansal 
kriz, gıda ve gıda güvenliği noktasında 
sınırları daha da zorlamaya başladı. Bakı-
nız… Ekonomi biliminin vicdanı olarak 
kabul edilen Nobel Ödüllü Amartya Sen’in 
şu ifadelerine dikkatlerinizi çekmek isti-
yorum: “Dünyada apolitik gıda problemi 
diye bir şey yoktur” diyor Sen… Diğer bir 
deyişle, Gıda konusunu, gıda güvenliği 
konusunu, politikanın dışında, politikanın 

FAO 36. Konferansı

İtalya | 18 Kasım 2009 



Recep Tayyip ERDOĞAN

290

çerçevesi haricinde ele almak mümkün 
değildir. Dünyadaki açlık sorununu, kıtlık 
sorununu, gıda krizi, altını çizerek ifade 
ediyorum, iktisadi olduğu kadar, siyasi bir 
sorundur, insani bir sorundur. 

Bugün yaşadığımız durum, politikadan ba-
ğımsız olmadığından çözüm de yine önce-
likle siyasetçiler tarafından üretilmek du-
rumundadır… Geçtiğimiz ayın sonlarında, 
Etiyopya Hükümeti, çok ciddi bir gıda krizi 
içinde bulunduklarını ifade etti ve çok acil 
olarak 6,2 milyon Etiyopyalı için gıda yar-
dımında bulunulması çağrısında bulundu. 
Yayınlanan raporlara göre Etiyopya’da son 
25 yılda maalesef 1 milyon kişi, kıtlıktan 
dolayı hayatını kaybetti. Sadece Etiyopya 
değil, bugün, başta Afrika ve Asya olmak 
üzere 5 kıtada açlık ve kıtlık, ölümlere, 
savaşlara, çatışmalara temel neden teşkil 
ediyor, dünya güvenliğini ciddi şekilde 
tehdit altında bulunduruyor. 2005 yılında 
850 milyon olan aç insan sayısı, bugün 1 
milyarın üzerine çıkmıştır. 

Hepimizin bildiği, hepimizin gördüğü ve 
eminim ki hepimizin farkında olduğu zıt-
lıklar, paradokslar yaşıyoruz… Dünyanın 
bir ülkesinde, markete girip, dilediğiniz ka-
dar yiyecek alabiliyorsunuz… Öte yandan, 
bir avuç pirinç için bir tam gün çalışması 
gereken ciddi bir çoğunluk bulunuyor. 
Dünyanın bir kısmında çocuklar sağlıklı, 
güvenli, geleceğe ilişkin imkan ve fırsatla-
rın içine doğarken, bir kısmında çocuklar 
açlığa, ölüme, emniyetsiz, sağlıksız bir 
yaşama adım atıyorlar. Bu tabloyu daha 
da vahim yapan, küreselleşme ve iletişim 
çağında her iki kesimin de birbirini an be 

an izliyor olmalarıdır. Dikkatinizi çekiyo-
rum… Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerin-
de, buğday gibi, mısır gibi, yağlı tohumlar 
gibi temel tarım ürünleri, hayvan yemi ola-
rak kullanılıyor, biyoenerji kaynağı olarak 
değerlendiriliyor. Araçlarında biyoenerji 
yakıtı kullananlar, “çevreyi kirletmiyoruz, 
iklimin dengelerini bozmuyoruz” diyerek 
övünürken, onların araçlarını çalıştıracak 
yakıtın hammaddesine, gıda olarak ihtiyaç 
duyan milyonlarca insan bulunuyor. 

Bu tabloya, nükleer silahları, kitle imha si-
lahlarını, kimyasal silahları, su sorununu, 
iklim değişikliği tehdidini de eklediğiniz 
zaman, ortaya çok daha iç karartıcı bir 
manzara çıkıyor… Gıda güvenliği esasen, 
insan onurunun, yaşamının ve gelişiminin 
temel gereğidir. Yaşama hakkı, eğitim, sağ-
lık, mülkiyet hakkı veya ifade özgürlüğü 
gibi konular nasıl insanın en temel hakkıy-
sa, yeterli ve dengeli ölçüde gıdaya erişim 
de temel bir insan hakkıdır. Zira bugün, 
açlık ve yetersiz beslenmenin maliyetini, 
göç, sosyal gerilimin artması, şiddet ve sa-
vaş olarak tüm dünya ödüyor. 

Değerli dostlarım… Bu tablonun sürdü-
rülebilir olmadığı açıktır… Karamsar bir 
tablo çizmek niyetinde değilim… Umutsuz 
bir manzara ortaya koymak arzusunda de-
ğilim… Tam tersine, bu fotoğrafın tersine 
çevrilebileceğine, dünyanın bu gidişatının 
olumlu bir istikamete yönlendirilebile-
ceğine inanıyor ve buna dair çok güçlü 
umutlar taşıyorum. Türkiye olarak, başta 
G-20 Zirveleri olmak üzere, her platform-
da, bu tabloya dikkat çekiyor, bu tablonun 
sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor 
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ve dayanışma çağrısı yapıyoruz. Küresel 
finans krizinin çıkış nedenleri, açık bir 
şekilde israf olmuştur, sınırsız tüketim ol-
muştur, yüksek kar elde etme hırsı olmuş-
tur… Krizi aşmak için dayanışmaya ihtiya-
cımız olduğu kadar, bu ve benzeri krizlerin 
tekrar yaşanmaması için de dayanışmayı 
sürdürmek, empati kurmak, dünya fotoğ-
rafının tümünü görmek zorundayız.

Şu hususun özellikle altını çiziyorum: 
Sermayenin küreselleştiği kadar refah da 
küreselleşmelidir… Dünya genelinde ve 
hayatın her alanında adaleti tesis etmek 
durumundayız. Dünyamız küçük bir köye 
dönüşürken, bu köyün tüm sakinleri, ya-
şamlarını refah ve huzur içinde sürdürebi-
lecek imkanlara kavuşmalıdır. Aksi takdir-
de, bugün alarm veren küresel ekonomi, 
yarın telafi edilemez, geri dönülemez nok-
talara gelecektir. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye olarak her fırsatta, her platform-
da, bu acil duruma ilişkin uyarılarımızı 
yapıyoruz. Küreselleşmenin nimetlerine 
olduğu kadar, ortaya çıkardığı risklere de 
dikkatleri çekiyor ve tedbirlerin alınması 
noktasında girişimlerde bulunuyoruz. 
Bakınız, ben, değerli dostum İspanya 
Başbakanı Sayın Zapatero ile birlikte Me-
deniyetler İttifakı girişiminin eş başkan-
lığını yürütüyorum… Birleşmiş Milletler 
çatısı altında başlattığımız bu girişim, 
sadece farklı dinlerin, farklı kültürlerin 
değil, Kuzey ile Güneyin, Doğu ile Batının 
her yönden birbirini anlaması, birbirini 

ötekinin yerine koyması çabasına dikkat-
leri çekiyor.

Şu hususu burada bir kez daha vurgu-
lamak durumundayım… Dünyanın bir 
noktasında, bir ülkesinde, bölgesinde mey-
dana gelen olumsuz gelişmelere duyarsız 
kalmak, tepkisiz kalmak, görmezden 
gelmek artık imkansız hale gelmiştir… 
Mars’ta bilimsel araştırmaların yapıldığı, 
ay’da su bulunduğu, 3 G iletişim tekno-
lojisine geçildiği, atom parçacıklarının 
çarpıştırıldığı bir dünyada, açlığı, kıtlığı, 
çatışmaları, savaşları, katliamları ve terörü 
gizlemek, daha da önemlisi belli sınırlar 
içinde tutmaya çalışmak çağın özüne ay-
kırıdır. Etiyopya’da açlıktan ölen çocuklar 
topyekun bizim çocuklarımız… Bangla-
deş’teki umutsuz insanlar topyekun bizim 
insanlarımız. Gazze’de katledilen, sağ 
kalanların da umutsuzluğa terk edildiği 
toplum, bizim toplumumuz…

Artık hiçbir şey bizden uzakta olmuyor… 
Hiçbir şey uzağımızda kalmıyor… Mars’ın 
bile yakınlaştığı bir dünyada, Kampala 
uzağımızda olamaz, Addis Ababa uzağı-
mızda olamaz, Dakka, Gazze uzağımızda 
olamaz. Komşusu aç yatarken artık hiç 
kimse huzur içinde olamaz… Bugünün 
küresel köyünde, sadece komşunun değil, 
köyün en uzağındaki ev açlık içindeyken, 
hiç kimse başını yastığa koyup rahatça 
uyuyamaz.

Değerli katılımcılar…

72 milyon nüfusuyla, Türkiye, temel besin 
maddeleri bakımından kendi kendisine 
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yetebilen bir ülkedir. Son yıllarda aldığı-
mız bir takım tedbirler sayesinde tarımsal 
üretimde verimliliği önemli ölçüde art-
tırmayı başardık. Tarımsal gayri safi milli 
hasıla 2008’de 57 milyar dolara ulaşmış; 
tarımsal ihracatımız da yine 2008 sonun-
da 11 milyar doları aşmıştır. Türk İşbirliği 
ve Kalkınma İdaresi Başkanlığımız (TİKA) 
vasıtasıyla, ulaşabildiğimiz her noktaya 
gıda yardımı yapmaya devam ediyoruz. 
Bu kuruluşumuz vasıtasıyla sadece 2008 
yılında yaptığımız resmi kalkınma yardım-
ları, 780 milyon doları bulmuştur. Bunun 
dışında yine TİKA’nın katkılarıyla Afrika, 
Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden gelen 
teknik uzmanlara Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığımıza bağlı araştırma enstitülerin-
de çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. 
TİKA ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız-
ca ortaklaşa olarak Afrika Tarımsal Kalkın-
ma Programı’nı hazırladık. 

FAO Reform Programı çerçevesinde 2006 
yılında Ankara’da açılışını yaptığımız ve 
finansal açıdan desteklediğimiz FAO Orta 
Asya Alt Bölge Ofisi vasıtasıyla da, Ofisin 
görev alanına giren ülkelerde uygulana-
cak gıda güvenliği projeleri için önemli 
kaynak ayırdık. Bu kapsamda, önümüz-
deki dönemde 9 adet proje uygulanmaya 
başlanacaktır. Bu arada, uluslararası ku-
ruluşların yanı sıra bölgesel kuruluşlarla 
da Gıda Güvenliği konusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. Bunlardan en önemlisi, 
FAO’nun dahil olduğu Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Progra-
mıdır. Diğer ülkelerin de uygun bulması 
durumunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlı-
ğımızın, bu programın koordinatörlüğünü 

üstlenmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda, 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler-
de önümüzdeki dönemde bir dizi proje 
uygulayacağımızı umuyorum.

Değerli katılımcılar…

Bugün düşünmemiz gereken en önemli 
konu, 2050 yılına kadar artan dünya nü-
fusunun gıda ve giyinme ihtiyacının nasıl 
karşılanacağıdır. Nüfusun hızla arttığı ve 
ekilen alanların da önemli oranda azaldığı 
göz önüne alındığında, tarımda verimli-
liğin arttırılmasının zorunlu olduğu an-
laşılıyor. Tarımsal verimliliği arttırırken 
de bunun çevre üzerindeki muhtemel 
olumsuz etkileri de göz önünde bulundu-
rarak buna uygun stratejiler geliştirmeli ve 
gelecek nesillere, bu anlamda yaşanabilir 
bir dünya bırakmayı hedeflemeliyiz. Aynı 
şekilde, büyük oranda tarım sektörü tara-
fından kullanılan su kaynakları konusun-
da yeni tedbirlerin alınması kaçınılmaz 
hale gelmiştir. Küçük ölçekli çiftçileri ve 
kırsal kalkınmayı hedefleyen yatırımların 
teşvik edilmesi ve tarımda verimliliğin 
geliştirilmesi, tarımı karlı bir sektör haline 
dönüştürürken yoksulluğu da azaltacaktır. 

Bu bağlamda, çiftçilerimizin gübre, to-
hum, hayvan yemi gibi girdileri makul 
fiyatlarla temin etmelerini sağlamamız 
büyük önem arz ediyor. Açlık ve yoksullu-
ğun ortadan kaldırılmasında, tarım ürün-
leri ticaretinin adil ve gelişme yolundaki 
ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını dikkate 
alan bir yaklaşımla düzenlenmesinin öne-
mi açıktır. Her ülkedeki hassas grupların 
yeterli gıdaya, makul yol ve fiyatlardan 



293

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

erişimi sağlanırken, zincirdeki zayıf ve kı-
rılgan halkalar güçlendirilmelidir. Açlığın 
ortadan kaldırılmasında yöresel, bölgesel, 
topyekun ülke kaynağının harekete geçiril-
mesi esas alınmalıdır. 

Öte yandan, tarım sektörünün, insan eme-
ği yanında büyük oranda iklim koşullarına 
bağımlı olduğunu da asla unutmamalıyız. 
Kuraklık veya beklenmedik bir anda orta-
ya çıkan bir su baskını, çiftçinin bir yıllık 
emeğini bir anda yok edebiliyor. Bu olum-
suz şartların büyük ölçüde iklim değişik-
liğinden kaynaklandığını hepimiz kabul 
ediyoruz. O nedenle, Hükümetler olarak, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini 
hafifletmeye yönelik çalışmalara da ağırlık 
vermemiz gerekiyor. İklim değişikliği, yeni 
ve yüksek verimli çeşitler geliştirilmesi 
gibi konularda yapılacak araştırma faali-
yetleri için daha fazla kaynak ayırmalıyız. 

Sevgili dostlar… değerli katılımcılar…

Bu vesile ile sizlere benim gözbebeğim 
olan, ülkem adına her zaman gurur duydu-
ğum Güneydoğu Anadolu Projesi’nden de 
bahsetmek istiyorum. Bakınız, Güneydoğu 
Anadolu Bölgemiz, ülkemiz topraklarının 
yüzde 10’una tekabül ediyor. Bunun ya-
nında bu bölge, ekonomik olarak sulana-
bilir alanların yüzde 20’sini teşkil ediyor. 
Bu bölgeden geçen Fırat ve Dicle ırmakları, 
Türkiye’nin toplam su potansiyelinin yüz-
de 28’ini oluşturuyor. Bu topraklar aynı 
zamanda, buraya dikkatinizi çekiyorum, 
tarihte tarımın ilk kez yapıldığı topraklar 
olarak da biliniyor. Ne yazık ki yıllar bo-
yunca buradaki sularımız boşa akıp gitti. 

Gerek topraklarımızı suyla buluşturmak, 
gerek sudan enerji elde etmek için Güney-
doğu Anadolu Projesi adı altında, uluslar 
arası ölçekte çok büyük bir proje başlatıldı. 
Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı proje he-
deflenen tarihte bitirilememişti. 

2008 yılı Mayıs ayında GAP Eylem Planı 
adında yeni bir planı devreye aldık, öde-
neklerini ayırdık ve 2013 yılına kadar bu 
büyük projeyi tamamlama hedefini önü-
müze koyduk. 2013 yılına kadar, 1 milyon 
60 bin hektarlık sulama inşaatlarını ta-
mamlayacağız. Bu süre içinde 800 bin hek-
tara yakın bir tarım alanını sulamaya aça-
cağız. Proje tamamlandığında bölgede kişi 
başına milli gelir 2 kat artacak, yaklaşık 3.8 
milyon kişiye de iş imkanı sağlanacak. Sa-
dece tarım boyutuyla değil, eğitim, sağlık, 
ulaştırma gibi birçok alanda bölgeye yatı-
rımlarımızı artırıyor ve altını çizerek ifade 
ediyorum, bu bölgeyi, sadece Türkiye’nin, 
sadece bölgenin değil, dünyanın bir gıda 
üssü, bir gıda ambarı haline getiriyoruz. 
Bu devasa proje tamamlandığında, sadece 
Türkiye’ye değil, tüm Ortadoğu bölgesine, 
Afrika’ya, tüm dünyaya fayda sağlayacak 
sonuçlar doğuracak. 

GAP’la birlikte, bir başka büyük projemiz, 
Doğu Anadolu Projemiz de hızla ilerliyor. 
Oldukça verimli topraklara sahip Konya 
Ovası’nı suyla buluşturmak için yürütülen 
projeyi de yeniden ele aldık. 17 kilomet-
relik mavi tünel inşaatının şu anda 3 kilo-
metresini tamamladık. Tünelin bitmesiyle 
birlikte ovanın su sıkıntısı giderilecek ve 
645 bin hektarlık bir alan sulanabilecek. 
Bu projeler, sadece enerji üretimine, top-
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rakların sulanması, tarımda verimliliğin 
artmasına değil, tüm bölgenin sosyo-eko-
nomik olarak çehresinin değişmesine 
de vesile olacaktır. Türkiye olarak, son 
dönemde hız verdiğimiz Demokratik Açı-
lım Süreci, bu projeleri destekleyen, aynı 
zamanda bu projelerden olumlu yönde 
etkilenecek bir süreçtir.

Buraya da özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum… Türkiye’nin Doğu ve Güneydo-
ğusu, diğer bölgelerimize oranla, gelişme 
ve kalkınma noktasında ciddi bir eşitsizlik 
arz ediyordu… Başta işsizlik olmak üzere 
birçok toplumsal sorun, terör örgütleri ta-
rafından istismar edildi ve Türkiye, son 30 
yılını ciddi bir terör sorunuyla geçirdi. Te-
rörle mücadelede büyük başarı kaydettik… 
Şunu üzülerek ifade etmeliyim… Terörle 
mücadele noktasında yeterince uluslar 
arası destek alamadık, yalnız bırakıldık… 
Bununla da kalınmadı, bazı Avrupa ülke-
leri tarafından, doğrudan ya da dolaylı 
olarak terör örgütlerinin faaliyetlerine göz 
yumuldu. Bölgenin az gelişmişliğini, işsiz-
liği ve diğer sorunları istismar eden terör, 
zemini kaybedeceği için bölgeye yapılacak 
yatırımları da engelleme çabasında içinde 
oldu. Ama bugün, başta Demokratik Açı-
lım Sürecimiz olmak üzere, GAP gibi, DAP 
gibi projeleri de hayata geçirerek, süreci 
tersine çevirmeyi başardık, başarıyoruz… 
Bugün tüm Türkiye’de başlattığımız de-
mokratik açılım özgürce konuşuluyor 
ve çözüm iradesi kararlı bir şekilde sür-
dürülüyor. Türkiye’nin bu tecrübesinin, 
gerek ülkeler bazında, gerek küresel bazda 
önemli bir örnek teşkil edeceğine inanıyo-
rum… 

Açlık, istismara en açık mahrumiyettir… 
Aynı şekilde işsizlik, istismara en açık 
mahrumiyet şeklidir… Çözüm üretilmedi-
ğinde ise, tüm vücudu sarıp, etkisi altına 
alacak, çürütme noktasına getirecek kadar 
ciddidir ve tehlikelidir. Bizim, Türkiye ola-
rak, tek başına yürüttüğümüz yoksulluk-
la, terörle mücadeleyi, eş zamanlı olarak 
demokratikleşmeyi, birçok ülkenin tek 
başına başarması mümkün olmayabilir… 
Başarısızlık ise, sadece o ülkeyi değil, başta 
bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı 
olumsuz etkileyecektir… O nedenle, açlık 
ve işsizliğe karşı, geri kalmışlığa karşı or-
tak mücadele yolları üretmek, hepimizin 
sorumluluğu altındadır. Ben, Türkiye de-
neyiminin, Türkiye tecrübesinin, terörle 
mücadelede karşı karşıya kaldığımız so-
runların ve başarıların çok iyi incelenmesi 
gerektiğine inanıyorum. Güneydoğu Ana-
dolu Projemizin çok iyi incelenmesi ge-
rektiğine inanıyorum. Geç de olsa, terörle 
mücadelemizde artık uluslar arası destek 
almaya başladık… Bizim yaşadığımız süre-
cin, tüm dünya ülkelerine örnek olmasını 
ve terörle mücadelede, terörü doğuran se-
bepler üzerinde tam bir dayanışmanın ser-
gilenmesini bir kez daha hatırlatıyorum.

Değerli katılımcılar…

FAO, kuruluşundan bu yana, üye ülkelerin 
destek ve katkılarıyla önemli sorumluluk-
lar üstlendi, başarılar elde etti. FAO bugün, 
Birleşmiş Milletler kuruluşları arasında 
artık etkinliğini, ağırlığını hissettiren bir 
kurum haline geldi. Ancak değişen şart-
lar ve ihtiyaçlar karşısında görev tanımı, 
çalışma usul ve esaslarının gözden geçi-
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rilmesi gerektiği düşüncemi de belirtmek 
istiyorum. FAO’nun reformunu hem bir 
fırsat hem de aşılması gereken bir sorun 
şeklinde müşahede ediyor ve Türkiye ola-
rak, gerek FAO nezdindeki çalışmalara, 
gerekse gıda güvenliği konusundaki ulus-
lararası çabalara verdiğimiz desteği sürdü-
receğimizi bir kez daha teyit ediyorum. Bu 
konferansın onur konuğu olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu bir kez daha 
ifade ediyor, bu duygu ve düşüncelerle 
sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla 
selamlıyor, FAO’ya bu anlamlı toplantıyı 
tertiplediğinden ötürü teşekkür ediyorum.
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Libya Genel Halk Komitesi Sekreteri Sayın 
El-Mahmudi’nin nazik davetlerine icabetle 
dost ve kardeş Libya’yı ziyaret etmekten 
memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaretim 
vesilesiyle Libya’yla tarihi ve köklü ikili 
ilişkilerimize ve uluslararası işbirliğimize 
yeni bir ivme kazandırılmasını amaçlıyo-
ruz. 

Bu sabah Genel Halk Komitesi Sekreteri 
Sayın El-Mahmudi’yle baş başa ve heyetle-
rarası yararlı görüşmeler gerçekleştirdik. 
Esasen çok yakın olan ilişkilerimizi nasıl 
daha ileriye götürebileceğimiz üzerinde 
durduk. Toplam ticaret hacmimizi, karşı-
lıklı yatırımlarımızı ve ortak projelerimizi 
artırma yönünde atılabilecek adımları 

Genel Halk Komitesi Sekreteri 
El-Bağdadi Ali El-Mahmudi ile 

Ortak Basın Toplantısı

Libya | 24 Kasım 2009 
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görüştük. Bu vesileyle, yatırımlarımızın 
karşılıklı artırılması amacıyla Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 
imzalanmıştır. Türkiye ile Libya arasında-
ki toplam ticaret hacminin ve müteahhit-
lik gibi çeşitli alanlarda iş imkanlarımızın 
artırılması ziyaretimizin öncelikleri ara-
sında yer almıştır. Ayrıca ulaştırma, tarım 
ve bankacılık gibi çok çeşitli alanlarda 
işbirliğimizi geliştirmek için yapabilecek-
lerimizi ele aldık.

Libya’ya beraberimde kalabalık bir işa-
damları heyetiyle gelmiş bulunuyorum. 
Ziyaretim vesilesiyle işadamlarımızın mu-
hataplarıyla gerçekleştirecekleri görüşme-
ler ileriye dönük olarak çok çeşitli işbirliği 
imkanlarının geliştirilmesini sağlayacak-
tır. Bugün öğleden sonra Türk ve Libyalı 
işadamlarının da katılımıyla bir İş Forumu 
toplantısı yapacağız. Ben de bu toplantıya 
katılarak, iki ülke arasında bu konulardaki 
potansiyeli, görebildiğimiz kadarıyla iş im-
kanlarını ve beklentilerimizi dile getirme 
fırsatı bulacağım.

Libya’yla köklü tarihi ilişkilerimiz ve ortak 
kültürümüz bulunmaktadır. Bu nedenle 
ortak zenginliğimiz olan bu kültürün ge-
liştirilmesi, genç nesillere tanıtılması ve 
ortak kültürel mirasımızın korunmasına 
önem atfediyoruz. Libya, değerli kardeşim 
Lider Sayın Kaddafi’nin deneyim ve biri-
kimlere dayanan yönetimi çerçevesinde, 
Ortadoğu, Akdeniz ve Afrika’nın önde ge-
len ülkelerinden biri olmuştur. Bu nedenle 
bölgesel konularda Libya’nın görüş ve de-
ğerlendirmelerine önem atfediyoruz. Bu 
itibarla ülkelerimizi yakından ilgilendiren 

bölgesel ve uluslararası konulardaki geliş-
melere ilişkin olarak da fikir teatisinde bu-
lunduk. Bu kapsamda, Ortadoğu’daki son 
gelişmelerin yanı sıra Afrika’da işbirliği 
imkanlarını ele aldık. Ortak çıkarlarımızın 
ve sorumluluklarımızın örtüştüğünü gör-
dük. Yakın işbirliğimizi sürdüreceğimizi 
teyit ettik. 

Ziyaretimizin çok zamanlıca olduğunu ve 
yararlı geçtiğini değerlendiriyorum. Ba-
kanlar düzeyindeki karşılıklı ziyaretlere 
bu düzeyde ivme kazandırmak ve ileriye 
yönelik genel bir durum tespiti yapmak ya-
rarlı olmuştur. Bu vesileyle ev sahiplikle-
rinden ve misafirperverliklerinden dolayı 
başta Libya Lideri Sayın Kaddafi ve mev-
kidaşım Genel Halk Komitesi Sekreteri 
Sayın El Mahmudi olmak üzere Libya ma-
kamlarına teşekkür eder ve geçtiğimiz Ey-
lül ayında idrak olunan Libya Devrimi’nin 
40. Yılını kutlarım.
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Değerli kardeşim Genel Halk Komitesi Sek-
reteri Sayın El-Mahmudi… sayın bakan-
lar… değerli işadamları… saygıdeğer mi-
safirler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Türkiye-Libya İş Forumu’nun 
ülkelerimize, Türkiye ve Libya ekonomi-
sine hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile 
ile Libya’ya ayak bastığımız andan itibaren 
bana ve heyetime gösterilen sıcak karşıla-
ma ve misafirperverlik için şükranlarımı 
sunuyorum. 

Başbakan sıfatıyla bu topraklara ilk kez 
ayak basıyor olmama rağmen, bu candan 
misafirperverlik ve hatırşinaslık sayesinde 
kendimi adeta evimde, kendi memleketim-
de hissettim. Esasen, Türk ve Libya halkla-
rı arasında dostluk ve kardeşlik duyguları 
müstesna bir örnek teşkil ediyor. Zira bu 
dostluk ve kardeşlik, tarihin en zor dönem-
lerinde dahi kendini ispatlamıştır. Mustafa 
Kemal’in, genç bir Osmanlı subayı olarak 
1911’de işgale uğrayan Libya’daki direniş 
hareketlerini örgütlemesini, Osmanlı as-
ker ve subaylarının Libya’nın büyük kah-
ramanı Ömer Muhtar’la silah arkadaşlığı 
yaparak omuz omuza çarpıştıklarını nasıl 
yad ediyorsak; 1974 Kıbrıs Barış Hareka-
tında, dış dünyanın ülkemize her türlü 

ambargoyu uyguladığı bir dönemde en 
büyük desteğin Libyalı kardeşlerimizden 
geldiğini de hiçbir zaman unutmuyoruz. 
Bizim bir Atasözümüz, “Dost kara günde 
belli olur” der. Bizim dostluk ilişkilerimiz 
tarihin o şaşmaz terazisinden her seferin-
de yüz akıyla çıktığı içindir ki, “iyi gün 
dostluğu” olarak değil, “zor gün dostluğu” 
olarak tescillenmiştir.

Değerli kardeşlerim…

Libya’nın, Devrimden bu yana ve özellikle 
de son dönemde ülkenin kalkınması için 
attığı kararlı adımları, ayrıca bölgesinde 
barış ve refahın sağlanmasına yönelik 
aktif dış politikasını memnuniyetle takip 
ediyoruz. Aynı denizin karşı kıyılarında 
oturan iki kardeş ülke olarak, barış ve 
istikrarın Akdeniz havzasının tamamına 
hakim olmasına yönelik somut işbirliği 
politikalarını elbirliğiyle geliştirebilece-
ğimize inanıyorum. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde yaklaşık bir yıldır 
sergilediğimiz yakın işbirliği de esasen bu 
inancımızın temel bir göstergesidir. Libya 
ayrıca, Afrika Birliği Dönem Başkanlığını 
üstlenmesiyle birlikte Hükümetimizin 
Afrika’ya Açılım Stratejisinde her zaman-

Türkiye-Libya İş Forumu

Libya | 24 Kasım 2009 
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kinden daha fazla önem taşıyan bir ülke 
haline gelmiştir. 

Libya’nın Afrika’daki engin tecrübesi 
ve önder konumu bizim için son derece 
önemli ve değerlidir. Ben bu bağlamda, 
kökleri asırlar öncesine dayanan ilişkileri-
mizin ekonomik alanda da büyük bir ivme 
kazandığını memnuniyetle müşahede 
ediyorum. Tüm dünyada hüküm süren kü-
resel mali kriz ortamında birçok ülkenin 
ticaret hacimleri daralma eğilimine girer-
ken, Türkiye ile Libya arasındaki ticaret 
hacminin 2008 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 40 gibi bir oranla artış göstererek 
1,4 milyar dolar seviyesine yükselmesi 
son derece anlamlıdır, takdire şayandır. 
İnşallah bu rakamın 2009 sonu itibariyle 2 
milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Buna 
rağmen, ben bu rakamların ülkelerimizin 
gerçek potansiyelinin altında olduğunu 
düşünüyor ve bu nedenle ticaret hacmi-
mizi önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar 
dolar seviyesine çıkarmamız gerektiğine 
inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bu seçkin işadamları grubuna hitap eder-
ken, müteahhitlerimizin kardeş Libya’nın 
imarına ve altyapısına sağladıkları katkı-
lara değinmeden geçemeyeceğim. Bugün 
belki aramızdaki kardeşlerimin çoğunun 
bildiği ama genç kuşakların pek de farkın-
da olmadığı bir gerçeği sizlerle yeniden 
paylaşmak istiyorum... Bizim yurtdışı 
müteahhitlik sektörümüzün doğduğu ve 
serpildiği yer aslında Libya’dır. Müteah-
hitlerimiz ilk kez 1970’li yılların başların-

dan itibaren Libya’da sergiledikleri üstün 
başarılar sayesinde dış dünyada seslerini 
duyurmaya başlamışlardır. Libya bir ba-
kıma müteahhitlerimizin dünyaya açılan 
penceresi olmuştur. 

Bakınız, o günlerden bugünlere 35 yılı 
aşkın bir zaman geçti... Şimdi geldiğimiz 
noktada inşaat şirketlerimiz dünyanın 
dört bir yanında üstlendikleri çok sayıda 
projeyle birçok ülkenin büyük takdir ve 
teveccühünü kazanmışlardır. 70 ülkede 
toplam 140 milyar dolarlık iş hacmine 
sahip olan müteahhitlik sektörümüz bu 
alanda Çin’in hemen ardından dünyada 
ikinci sıraya yerleşmiştir. İşte bu başarı 
hikayesinin ilk yeşermeye başladığı coğ-
rafya burasıdır, kardeş Libya toprakları-
dır. Bugün müteahhitlerimizin sadece 
Libya’da aldıkları işlerin toplam hacmi son 
5 yılda 9.2 milyar doları bulmuştur. Libya 
makamlarının kendilerine duydukları 
güvene layık şekilde çalışmalarını sürdü-
ren firmalarımız, sahip oldukları tecrübe 
ve birikimi Libya’nın hizmetine sunmaya 
devam ediyorlar. İnşallah ben müteahhit-
lerimizin önümüzdeki de aynı ivmeyle, bu 
tarihsel misyonlarının bir gereği olarak 
Libya’da gerçekleştirecekleri yatırımları 
artıracaklarına tüm samimiyetimle inanı-
yorum. 

Öte yandan, iş adamlarımızın ve yatırımcı-
larımızın ortaya koydukları değerleri ben 
sadece ekonomiye indirgemenin yanlış 
olacağını düşünüyorum. Zira onların yap-
tıkları şey aynı zamanda uzakları yakın 
kılmaktır. Dikkat ediniz, bizim dilimizde 
“Fizan’a da gitsen seni bulurum” şeklinde 
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bir deyim vardır. Ama bugün iş adamları-
mız, yatırımcılarımız, müteahhitlerimiz 
sayesinde Fizan çok uzaklardaki bir hayal 
alemi olmaktan çıkmış, Türk-Libya kardeş-
liğinin filizlendiği bir coğrafya olmuştur. 
İşte bu nedenledir ki biz Libya’yı Afrika’ya 
açılım stratejimizde önemli bir ortak ola-
rak görüyoruz. Afrika kıtasındaki özel ko-
numunuzdan ve tecrübelerinizden azami 
ölçüde istifade etmeyi ve bölgede ortak 
projeler gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.

Ancak şuraya da dikkatinizi çekiyorum... 
Ekonomik ilişkilerimizdeki bu olumlu at-
mosferi, ticaret ve müteahhitlik dışındaki 
alanlarda da geliştirmeliyiz. Esasen firma-
larımız, enerji, tarım ve turizm alanları 
başta olmak üzere, birçok alanda Libya’da 
yatırım yapmaya, bilgi ve deneyimlerini 
Libyalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazır-
dırlar. Aynı şekilde bizim kapılarımız da 
Libyalı yatırımcılara her zaman açıktır. 
Bu bağlamda, serbest ticaret ve sanayi 
bölgeleri kurulması konusundaki bilgi ve 
tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya, bu 
konuda teknik, mühendislik, müşavirlik 
başta olmak üzere, her türlü desteği sağla-
maya hazırız.

Bu arada, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı’nın (TPAO) kısa bir süre önce 
Murzuk bölgesinde petrol keşfetmiş oldu-
ğunu büyük bir memnuniyetle öğrendim. 
Halen Murzuk ve Sirte’de petrol arama 
çalışmalarını sürdüren TPAO’nun üretim 
faaliyetlerinde de işbirliğine hazır oldu-
ğunu ben bu vesile ile ifade etmek isterim. 
Bununla birlikte, Türk Hava Yolları’nın 
daha önce haftada 3 kez düzenlediği İs-

tanbul-Trablus uçuşlarını son bir yıldır 
haftanın tamamına yayması; ayrıca İstan-
bul-Bingazi arasında haftada 4 kez olmak 
üzere, seferler başlatması da bizim kardeş-
liğimizi pekiştiren bir gelişme olmuştur. 
Türk Hava Yollarımız şimdi de 2010 Hazi-
ran ayına kadar İstanbul-Trablus ve İstan-
bul-Bingazi seferlerini arttırmak arzusun-
dadır; bu konuda Libyalı kardeşlerimizin 
desteğini bekliyoruz. Öte yandan, uzun bir 
süredir yapılamayan İzmir-Trablus feribot 
hattının yeniden açılması hususunda bir 
çalışma başlatıldığını da buraya gelmeden 
önce öğrendim; bu hattın da en kısa süre-
de yeniden aktif hale getirilmesini ümit 
ediyoruz.

Ancak ulaştırma alanında kaydettiğimiz 
bu olumlu gelişmelere rağmen, Libya’ya 
gelmek isteyen vatandaşlarımızın, res-
mi görevlilerimizin ve iş adamlarımızın 
vize ve oturum izni alma konusunda bazı 
sıkıntılar yaşadıklarını duyuyorum. Bu 
nedenle, resmi pasaport hamillerine vize 
muafiyeti ve işadamları başta olmak üze-
re, umuma mahsus pasaport hamillerine 
çeşitli vize kolaylıkları öngören anlaşma 
taslağına ilişkin çalışmaların da en kısa 
sürede sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz. 
Esasen çok yakın zamanda bir başka kar-
deş ülke olan Suriye ile vizeleri karşılıklı 
olarak tamamen kaldırdık. Biliyorsunuz, 
kardeşler arasında ayrı-gayrı olmaz. Kar-
deşimiz Libya ile de bu yönde bir çalışma 
başlatmaya hazırız.

Değerli kardeşim Genel Halk Komitesi 
Sekreteri sayın El-Mahmudi… değerli işa-
damları… 
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Sözlerimi tamamlarken, Libya devriminin 
40’ıncı yılına denk gelen bu ziyaretim 
vesilesiyle, ben Libya liderliğine ve kar-
deş Libya halkına bir kez daha tebrik ve 
iyi dileklerimi iletiyorum. Bu duygu ve 
düşüncelerle, bu toplantının düzenlenme-
sinde emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyor, tarihi asırlara dayanan kardeşlik 
ve dostluğumuzun Akdeniz kadar engin, 
Sahra kadar sıcak şekilde her zaman baki 
kalacağına olan inancımı yineleyerek hepi-
nizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başbakan, sevgili dostum Gruevski… 
değerli katılımcılar… çok kıymetli hanıme-
fendiler… beyefendiler… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, Türkiye-Makedonya 
İş Forumu’na başarılar diliyor, Başta Sayın 
Başbakan ve heyeti olmak üzere tüm mi-
safirlerimize Türkiye’ye ve İstanbul’a hoş 
geldiniz diyorum.

Türkiye-Makedonya İş Forumu’nun ilk 
toplantısı bu yıl Mayıs ayında Ohri’de ya-
pılmıştı. 6 ay sonra İstanbul’da yeniden 

bir toplantının yapılıyor olması, işbirliği 
noktasındaki heyecanı bariz şekilde ortaya 
koyuyor. Ben bu toplantıların, her iki ülke-
nin işadamları ve halkları için hayırlı neti-
celer doğurmasını temenni ediyor, emeği 
geçen, katkı veren herkese şükranlarımı 
sunuyorum.

Makedonya bizim için hiçbir zaman uzak 
bir ülke olmadı. Aynı şekilde, Makedon-
yalı kardeşlerimizi de biz hiçbir zaman 
kendimize uzak bir halk olarak görmedik. 

Türk-Makedon İş Forumu

İstanbul | 5 Aralık 2009 
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Ortak tarihimiz, iç içe geçmiş halkları-
mız, ortak kültürlerimiz ve değerlerimiz 
bizi her zaman birbirimize yakınlaştırdı. 
Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, ülke-
mizin kaderinde kilit rol oynamış pek 
çok kahraman Makedonya topraklarında 
yetişti. Manastır’daki askeri okul, Osman-
lı İmparatorluğu döneminde ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda görev almış 
çok sayıda ismin eğitim aldığı bir kurum 
olarak bizim tarihi hafızamızda unutul-
maz bir yer edindi. Türkçe’nin en büyük 
şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı da Üs-
küplüdür.

Makedonya’da halen yaşamakta olan Türk 
soydaşlarımız, Türkiye’de yaşayan Make-
don vatandaşlarımız iki ülke arasındaki 
iletişim ve işbirliğini muhafaza eden en 
değerli bağlarımızı oluşturur. Şunu açıkça 
ifade etmek istiyorum: Birbirine bu kadar 
yakın, bu kadar fazla ortak yönü bulunan, 
birbirini bu kadar kolay anlayan iki ülke 
arasında, her alanda olduğu gibi ticari ve 
ekonomik alanda da mevcudun ötesinde 
bir işbirliği kaçınılmazdır. Sayın Başbakan 
Gruevski ile siyasi alanlarda tam bir işbir-
liği geliştirdik, bu işbirliğini daha da iler-
letmenin gayreti içindeyiz… Bu işbirliğini 
ekonomik alana da taşıyor ve Başbakanlar 
olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.

Ancak, sizler de takdir edersiniz ki, ekono-
mik alanda işbirliği salt hükümetlerin ça-
basıyla gelişmez… İşadamları bu noktada 
en büyük sorumluluğu taşıyorlar ve işbir-
liğini gerçek anlamda geliştirecek olanlar 
da onlardır. Biz, engelleri kaldırdık, kaldır-

maya devam ediyoruz… Her zaman teşvik 
edici olduk, olmaya da devam edeceğiz… 
İşadamlarımızın da açtığımız yollardan 
kararlılıkla ilerlemelerini arzu ediyoruz. 
Özellikle son yıllarda, ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin ivme kazandığını, Türk 
şirketlerinin Makedonya’ya olan ilgileri-
nin arttığını ve Makedonya Hükümetinin 
şirketlerimizi özendirici uygulamalarla 
ülkesine yatırım yapmaya davet ettiğini 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bugün 
Türk işadamlarımızın Makedonya’ya ilgi-
leri her zamankinden daha fazla. Ben bu 
vesile ile değerli dostum Başbakan Sayın 
Gruevski nezdinde işadamlarımıza yöne-
lik bu teşvik ve ilgiden dolayı Makedonya 
Hükümeti’ne şükranlarımı sunuyorum. 

Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret 
hacminin 2008 yılında 326 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini memnuniyetle gö-
rüyoruz. 326 milyon rakamı kimilerine 
çok düşük gibi görünebilir… Ancak 2002 
yılında bu rakam sadece 116 milyon dolar 
seviyesinde idi. 6 yılda tam 3 kat bir artışı 
gerçekleştirmeyi başardık. Küresel krizi 
geride bıraktığımızda, bu İş Forumu ve 
benzeri mekanizmaların da etkisiyle kısa 
sürede ticaret hacmimizi çok daha yüksek 
seviyelere ulaştıracağımıza ben tüm kal-
bimle inanıyorum. Türkiye ve Makedon-
ya’daki karşılıklı doğrudan yatırımlardaki 
artış da önümüze yine anlamlı bir tablo 
koyuyor. 

Bugün Makedonya’da faaliyet gösteren 
100 civarındaki Türk şirketinin doğrudan 
yatırım tutarı 180 milyon dolara ulaşmış 
durumda. Çoğu KOBİ niteliğinde olan 
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şirketlerin yanı sıra, büyük şirketlerimi-
zin de Makedonya’ya ilgisi her geçen gün 
artıyor. TAV gibi, Şişecam gibi büyük fir-
malarımız, Makedonya’da büyük yatırım-
lara hazırlanıyorlar ve bu tecrübeli şirket-
lerin Makedonya’nın geleceğine, refahına 
önemli katkı sunacaklarına inanıyorum.

Değerli dostlarım… çok değerli misafir-
ler…

Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, bir ülkede 
yatırım ortamının kalitesini belirleyen çok 
sayıda unsur vardır. Yatırım yapacak kişi 
ya da kuruluş, yatırım yerinden tutunuz, 
vergilere, teşviklere, istihdam maliyetleri-
ne, iş alışkanlıklarına kadar çok geniş bir 
yelpazede ince ince araştırmalar yapmak 
ve ona göre kararını vermek durumunda-
dır. Yatırım ortamının kalitesi, elbette o 
ülkenin makro kriterleriyle de yakından 
ilgilidir… Ülkenin coğrafi konumu, rejimi, 
sistemi, istikrar ve huzur ortamı, hukuk 
sistemi gibi pek çok kriter de yatırımcı-
ların dikkatle inceledikleri hususlar ara-
sında yer alır. Yerli ya da uluslar arası bir 
yatırımcı, yatırım yapmadan önce tüm bu 
kriterleri gözden geçirir, riskleri inceler ve 
nihayetinde kararını verir.

Türkiye olarak bu noktada çok çarpıcı bir 
tecrübenin sahibi olduğumuzu belirtmek 
isterim. Bakınız Türkiye, küresel yatırım 
çekme yarışına ilk olarak 1954 yılında gir-
di. 1970’li yıllarda Türkiye’nin çekebildiği 
uluslararası yatırım yıllık ortalama 100 
milyon dolar, 80’lerde 200 milyon dolar ve 
90’larda 800 milyon dolardı. İktidarımız 
döneminde, yatırım ortamının iyileşmesi 

için gerekli çalışmaları yaptık, bunun so-
nucunda yıllık ortalama Uluslararası Doğ-
rudan Yatırımlar, 2003 sonrasında, önceki 
on yıla göre ortalama 12 kat artış gösterdi. 
2007’de 22 milyar dolar, 2008’de ise küre-
sel krize rağmen 18.3 milyar dolar rakamı-
na ulaştık. Aynı şekilde, yerli yatırımlar da 
2002 yılında 58.6 milyar TL seviyesinde 
iken, 2008 sonunda 3 kat artışla 189 mil-
yar TL seviyesine ulaştı.

Hükümet olarak yatırım ortamının iyileş-
tirilmesi noktasında büyük çabalarımız 
oldu. Vergi yükünün azaltılması, teşvikler, 
ekonomik programın kararlılıkla uygu-
lanması, mali disipline harfiyen uyulması, 
yeni ve sağlam bir finans sisteminin ku-
rulması gibi çok köklü yapısal reformlar 
gerçekleştirdik. Ancak, tüm bunlardan 
önemlisi, Türkiye’nin demokrasi standart-
larını yükseltmesi ve barışçıl dış politikası 
yatırımları doğrudan etkileyen unsurlar 
oldu.

Bakınız, tarihin en büyük küresel krizle-
rinden birini yaşıyoruz… Her ne kadar 
küresel krizin etkileri azalma eğilimine 
girmişse de, riskler, belirsizlikler halen 
devam ediyor. Ama bu süreçten, Türkiye, 
sağlam finans piyasası ve etkili tedbirleri 
sayesinde en az zararla çıkmayı başardı, 
başarıyor. İşte en son, kredi derecelen-
dirme kuruluşları da Türkiye’nin notunu 
artırarak bu yöndeki başarımızı teyit et-
tiler. Onun öncesinde, IMF olsun, Dünya 
Bankası olsun, OECD olsun, yayınladıkları 
raporlarda Türkiye’nin kriz karşısındaki 
başarılı performansını teyit ettiler.
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Krizin Türkiye’ye olan etkilerini, riskleri, 
belirsizlikleri soğukkanlı bir şekilde yönet-
meyi bu süreçte başardık. Bir yandan küre-
sel krizin etkileriyle mücadele ederken, bir 
yandan da iç politikada krizin istismarına 
karşı sağlam bir duruş sergiledik. Özellikle 
bu yılın Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 
yerel seçimlerde küresel kriz bir siyasi 
istismar aracı olarak kullanıldı. Ancak so-
ğukkanlı bir şekilde milletimizi her adım-
da, her aşamada bilgilendirdik, tedbirleri 
kararlılıkla uyguladık ve bu istismarın da 
önünü kesmeyi başardık. 2010 yılından 
itibaren Türkiye istikrarlı ve pozitif büyü-
me seyrine devam edecek… Bunu, Merkez 
Bankamız, Hazinemiz, ulusal kuruluşların 
yanı sıra birçok uluslararası kuruluş teyit 
etmiş durumda. Türkiye’nin 2010’dan 
itibaren ABD, Japonya, Avrupa ülkelerine 
nazaran daha fazla bir büyüme performan-
sı göstereceği de yine bağımsız uluslarara-
sı kuruluşlar tarafından da ifade edildi.

Tüm bu sağlam duruşumuza, biz şimdi 
ülke içinde istikrar ve huzura yönelik attı-
ğımız adımları da ekliyor ve yeni dönemde 
Türkiye’ye çok farklı bir ufuk çiziyoruz. 
Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci adını ver-
diğimiz, demokratik standartları yükselte-
cek, huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi 
pekiştirecek bu yeni süreç, her alanı oldu-
ğu kadar ekonomiyi de çok yakından etki-
leyecek. Dikkatlerinizi çekmek isterim… 
Son yaklaşık 30 yılda, Türkiye, terörle mü-
cadele için yaklaşık 300 milyar dolarlık bir 
kaynak kullanmak zorunda kaldı. Bunun 
dışında, ülkemizin belli bölgeleri, terör 
tehdidi nedeniyle ekonomik aktivitelerde 
istenen derecede yerini alamadı. Bu tehdi-

din ortadan kalkması, bölgenin huzur ve 
istikrara kavuşması, Türkiye’ye ekonomik 
anlamda da çok büyük yarar sağlayacak 
ve yeni imkanların doğmasını beraberinde 
getirecektir. Doğu, Güneydoğu ve orta böl-
gelerimizde yürüttüğümüz GAP, DAP ve 
KOP gibi uluslar arası ölçekte büyük pro-
jeleri 2012 sonu itibariyle tamamlıyoruz. 
Bu büyük projeler, sadece bu bölgelerin 
çehresini değiştirmekle kalmayacak, tüm 
Türkiye’yi olumlu yönde etkileyecek.

Değerli dostlarım… çok değerli katılımcı-
lar…

Dost ve kardeş ülke Makedonya’nın, dün-
yanın en büyük 17’inci, Avrupa’nın en 
büyük 6’ıncı ekonomisi olan Türkiye ile 
daha fazla işbirliğini biz gönülden destek-
liyoruz. Birbirimize destek sağlayacağımız 
çok alan var. Üstelik, başta da ifade ettiğim 
gibi, işbirliği için çok sayıda ortak yanımız 
var, ortak değerimiz var… Makedonya’yı 
en iyi anlayabilecek ülkelerin başında 
Türkiye geliyor… Türkiye’yi en iyi anla-
yabilecek ülkelerin başında Makedonya 
geliyor… Bu imkan ve fırsatı, ticari işbir-
liğine daha fazla taşımamız gerektiğine 
inanıyorum… Sayın Başbakan Gruevski ve 
Hükümetinde ben bu iradeyi görüyorum… 
Hükümet olarak biz de işbirliğini artıracak 
her türlü öneriye açığız ve işbirliğini teşvik 
etmeye devam edeceğiz…

Bundan sonrası artık işadamlarımıza dü-
şüyor… Bizim açtığımız yoldan onların da 
kararlılıkla, cesaretle, azimle yürümelerini 
arzu ediyoruz… Her türlü sorun karşısında 
gerek benim, gerek bakan arkadaşlarımın 
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kapısı ardına kadar açık olacaktır. Aynı ko-
laylığı değerli dostum Gruevski’nin de gös-
tereceğine gönülden inanıyorum. Türki-
ye-Makedonya İş Forumu’na bir kez daha 
başarı dileklerimi iletiyor, Türkiye’ye, 
İstanbul’a hoş geldiniz diyor, hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar… hanımefendiler… be-
yefendiler… Hepinizi saygı ve sevgilerimle 
selamlıyor; bu yıl altıncısı düzenlenen 
Dünya Aile Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumuzu 
ifade etmek istiyorum. Bu zirvenin, bütün 
dünya ülkelerinde toplumsal dokunun 
çekirdeği olarak görülen aile kurumunun 
ve onun temelini oluşturan kadının konu-
munun güçlendirilmesine önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyorum.

Bildiğiniz gibi, bugünün bizim tarihimiz 
açısından, kadınlarımızın demokratik 
haklarına kavuşması bakımından çok 
özel bir anlamı var. Bizler bugün, Türk 
kadınının seçme ve seçilme hakkını ka-
zanmasının 75’inci yılını kutluyoruz. 75 
yıl önce, 5 Aralık 1934’te, dünyanın birçok 
ülkesinden önce kadınlarımızın bu hak-
lara kavuşması nedeniyle millet olarak 
gurur duyuyoruz. Avrupa’nın önde gelen 
bazı ülkelerinde kadınların seçme ve se-
çilme haklarını ne zaman elde ettiklerine 

6. Dünya Aile Zirvesi 

İstanbul | 5 Aralık 2009 



Recep Tayyip ERDOĞAN

308

bakıyoruz, Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, 
Yunanistan’da 1952 ve İsviçre’de ancak 
1971 yılında kavuşabildiklerine özellikle 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Kadınlarımız aile yapımızın temel taşıdır, 
ailelerimiz ise kültürel dokumuz içinde 
her zaman çok özel, çok ayrıcalıklı bir yere 
sahip olmuştur. Kadınlarımız, İstiklal Sa-
vaşımızda da, Cumhuriyetimizin kurulu-
şunda da, ülkemizin çağdaş uygarlık sevi-
yesinin üzerine çıkartılma mücadelesinde 
de hep aktif olmuştur. Cumhuriyetimizin 
ilk yıllarında bile kadınlarımız siyasi ve 
medeni haklar bakımından ihmal edilme-
miş, sosyal ve siyasal hayatın önemli bir 
parçası olarak görülmüştür. Türkiye’nin 
kurtuluş mücadelesinde, Cumhuriyeti-
mizin kuruluş aşamasında kadınlarımız 
cansiperane bir şekilde her türlü feda-
karlıkta bulunduğunu anlatan birçok 
tarihi olay vardır. Cumhuriyetten bu yana, 
Türkiye’nin kalkınmasında, çağdaşlaş-
masında, Türkiye’nin medeni dünyanın 
önemli bir temsilcisi haline gelmesinde 
çok önemli roller üstlenmişlerdir.

Bugün, hem Dünya Aile Zirvesi vesilesiyle, 
hem de bu anlamlı yıldönümü dolayısıyla, 
huzurlarınızda bütün dünya kadınlarına 
teşekkür ediyorum; onların ezildiği bir 
dünya yaşanılır olmaktan çıkar; onların 
hiçe sayıldığı bir dünya güzelliklerden 
mahrum kalır, onların dahil edilmediği, 
onların dışlandığı bir dünya şef kat ve 
merhamet duygularından yoksun kalır… 
Kadın emeğinin ucuz işgücü olarak gö-
rüldüğü bir dünya adil değildir. Kadının 
metalaştırıldığı bir dünya insani değildir. 

İşte o yüzden, diyorum ki, kadınsız siyaset, 
kadınsız demokrasi, kadınsız yönetim, sa-
dece kadınlar için değil, bütün toplum için 
eksikliktir, hem de büyük bir adaletsizlik 
ve haksızlıktır. Kadının eğitimden, üretim-
den, iş gücünden, toplumdan, adaletten, 
siyasetten dışlanması, kadının toplumsal 
süreçlerin, demokratik mekanizmaların 
dışında tutulması toplumun gücünün 
yarısını yok etmek, yok saymak anlamına 
gelir. Bütün bunların ötesinde, yani daha 
da temelde, kadının ikinci plana itilmesi 
aile kurumuna darbe anlamı taşır.

Değerli misafirler…

Bakınız, dünyamız giderek yıpranıyor; 
yoksulluk büyüyor, sosyal adalet dengesi 
her geçen gün daha da sarsılıyor, dünya 
üzerindeki yaşam koşulları fiziksel olduğu 
kadar ekonomik, sosyal ve siyasi olarak da 
kadın, erkek, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin 
tüm bireyler için gün geçtikçe daha da zor-
laşıyor. Küreselleşme süreci ile büyüyen 
ve çeşitlenen bu arızi durumlar, toplumun 
çekirdeği olan aileyi büyük tehditlerle kar-
şı karşıya bırakıyor. Yalnız yaşamayı ter-
cih eden birey sayısı gitgide artıyor; yaşlı 
bakım evleri çoğalıyor; boşanma oranları 
artıyor, evlilik oranları düşüyor. Büyük-
şehirlerde bireyler, kalabalıklar içinde 
yalnızlaşıyor, hiçlik duygusu insanların 
psikolojilerini törpülüyor, aile ve akraba 
sıcaklığının yerinin doldurulamaması, cid-
di toplumsal travmalara sebep oluyor. Öyle 
ki, çocuk sahibi olmak, sürekli ertelenen 
bir istek haline geliyor.
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Üzülerek ifade ediyorum, aile kurumunun 
karşı karşıya kaldığı tehlike, aslında tüm 
insanlığı tehdit eden boyutlara ulaşmakta-
dır. Her millet için, aile, toplumun çekirde-
ği olduğu kadar, kendi kültürünün, kendi 
değerlerinin, geleneklerinin, örflerinin ge-
leceğe aktarılmasının da sigortasıdır, gü-
vencesidir. Aile, ilk eğitim kurumudur, ilk 
sosyalleştirme mekanizmasıdır. Aile değer-
lerinin zayıfladığı bir toplumda merhamet 
de zayıflar. Aile değerlerinin kaybolmaya 
yüz tuttuğu bir toplumda şefkat duygusu, 
paylaşma duygusu ve her şeyden önemlisi 
sevgi gibi insani hasletlerimiz kaçınılmaz 
olarak yok olmaya yüz tutar. Yalnızlaşan 
insanın, yalnızlığı ittiğimiz modern insa-
nın bu değerleri yaşatması, bu değerleri 
gelecek nesillere aktarması mümkün de-
ğildir. Zira, merhameti bize öğreten her 
şeyden ve herkesten önce ailedir, şefkati 
aşılayan her şeyden önce ailedir. Adalet, 
paylaşma duygusu, sorumluluk duygusu, 
sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerleri 
her şeyden önce bir aile ortamında tadar, 
bir aile ortamında öğreniriz.

İşte bütün bu değerler, evrensel değer-
lerdir, fakat evrensel olduğu kadar inanı-
yorum ki, her toplum için aynı zamanda 
milli birlik ve beraberliğin, dayanışmanın 
da teminatı yine bu değerlerdir. Onun için 
aile en mukaddes varlığımızdır; onun için 
aile toplumumuzun temel taşıdır. Onun 
için aile kavramının bizim kalplerimizde, 
bizim gönüllerimizde, bizim hayat fel-
sefemizde çok özel, çok anlamlı bir yeri 
var. Onun için ailenin zayıflamasına, aile 
değerlerinin kültürel erozyona kurban 
gitmesine asla müsaade edemeyiz, etme-

meliyiz, bütün bir dünya olarak bunun 
tedbirlerini almalıyız. Bugün, ne mutlu 
ki, bizler Türk toplumu olarak, iyi bir 
noktadayız; bütün dünyada aile değerleri 
en sağlam milletlerin başında geliyoruz. 
Çünkü bizler, aile birliğimizi muhafaza et-
tiğimiz oranda ülke olarak gücümüze güç 
katacağımızı, birlik ve bütünlüğümüzü ko-
ruyabileceğimizi kavramış bir toplumuz. 
Kendi kültürümüze, kendi değerlerimize 
sahip çıktığımız sürece daha mutlu, daha 
müreffeh olacağımıza inanıyor, hükümet 
olarak da bu anlayışın gereklerini yerine 
getirmek için çaba harcıyoruz.

Hükümet olarak, iktidar olarak bizim 
sosyal devlet anlayışımızın, sosyal hiz-
met politikamızın temelinde aile yatıyor. 
Sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan 
yerel yönetimlere kadar temel politika-
larımızın özünde aileyi, anneyi, babayı, 
çocuğu, yaşlıları ayrı ayrı güçlendirmek 
vardır. Özürlülerimizi, yaşlılarımızı asla 
unutmuyoruz, unutmayacağız. Kuşkusuz 
bu konu, bütün toplumu ilgilendiren, sa-
dece devletin tedbirleriyle yetinilmemesi 
gereken temel bir konudur. Burada bütün 
sivil toplum örgütlerine, yerel yönetimle-
re, öğretmenlere, medyaya büyük ödev ve 
sorumluluklar düşüyor. 

Değerli misafirler…

Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleş-
menin olumsuz sonuçlardan, ekonomik 
krizlerden en çok etkilenen kurumun aile 
olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda bo-
şanmalar hızla artıyor. Tek ebeveynli ya da 
par¬çalanmış aileler çoğalıyor. Uyuşturu-
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cu kullanımı, özellik¬le gençler arasında 
yaygınlaşıyor. Cinsel ve diğer adi suçlarda 
bir artış oranı gözleniyor. Özellikle kit-
le iletişim araçlarının aile ve toplumun 
değerlerini göz ardı etmesiyle birlikte, 
tehlikeli bir ahlaki ve kültürel yozlaşma 
süreci yaşanıyor. Küresel ekonomik dalga-
lanmalar nedeniyle oluşan yoksulluk da 
aile kurumunu derinden sarsıyor. 

Tüm bu tehlikeler arasında, ailede yaşa-
nan krizleri tolere eden, çözüm üreten ve 
yıpranan da genellikle kadınlar oluyor. 
Bu nedenle kadınların güçlü ve dirençli 
olması toplumların ayakta kalmasında 
en önemli unsurdur. Bu Zirvenin teması 
olan “toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının 
güçlendirilmesi”nin, tüm kültürlerde aile 
ile ilişkili olarak altının çizilmesi, gerçek-
ten çok anlamlıdır. Bizler de hükümet ola-
rak, ailenin güçlendirilmesinde, özellikle 
erkek ve kadının temel haklar çerçevesin-
de eşit olmasına özen gösteriyoruz. Bu 
bağlamda, kadınlarımızın ve kızlarımızın 
sağlık, eğitim, ekonomi, siyaset başta ol-
mak üzere her açıdan güçlendirilmesine 
yönelik olarak tüm kurumlarımız gerekli 
adımları atıyorlar.

Bunları yaparken, kadının desteklenmesi 
ve eşitliğinin, sadece kadınlar için değil, 
tüm toplum için önemli olduğu gerçeğiyle 
hareket ediyoruz. Yaptığımız bu çalışma-
ların meyvesini, semerelerini de alıyoruz. 
Toplumda kadın hakları konusunda, aile 
kurumu konusunda giderek daha yüksek 
bir bilince ulaşıyoruz. İnanıyorum ki, bu 
çabaları devam ettirdiğimiz sürece, örnek 
bir toplum olma yolunda önemli bir me-

safe kat etmiş olacağız. O nedenle, aile ile 
ilgili konuların, politikaların ve uygulama-
ların tartışılmasına imkan tanıyan Dünya 
Aile Örgütü yetkililerini de gayretlerinden 
dolayı kutluyorum. Bu zirvenin dünyaya 
çok önemli mesajlar vereceği inancıyla, 
organizasyonda emeği geçenlere gönülden 
teşekkür ediyor, hepinize en içten sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar… hanımefendiler… 
beyefendiler… Sizleri saygıyla selamlıyor; 
Johns Hopkins Üniversitesi, Pol Nitz İleri 
Uluslararası Etütler Fakültesi’nde sizlerle 
birlikte olmaktan duyduğum memnuni-
yeti ifade etmek istiyorum. Bu buluşmayı 
sağlayan, başta Sayın Dekan ve Direktör 
olmak üzere herkese teşekkür ediyor; 
Transatlantik Liderler Forumu’nun ilk ko-

nuşmacısı olmaktan ayrıca memnuniyet 
duyduğumu da belirtmek istiyorum. 

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri tari-
hinde önemli bir olayın yıldönümü… Bu 
vesileyle, konuşmamın başında, bundan 
68 yıl önce bugün, 7 Aralık 1941 tarihinde 
yaşanan Pearl Harbor saldırısında hayatını 
kaybedenleri de saygıyla anıyorum. Pearl 

Johns Hopkins Üniversitesi’nde 
Verdiği Konferans

Abd | 7 Aralık 2009 
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Harbor ve 11 Eylül saldırılarının ABD 
tarihindeki önemini ve anlamını en iyi 
şekilde idrak edebilecek ülkelerin başında 
Türkiye geliyor… 20’inci Yüzyıl’ın başında, 
o dönemde Osmanlı İmparatorluğu olarak 
bilinen topraklarımız hemen her yönden 
saldırıya ve işgale uğradı. İç ayaklanma-
ların yanı sıra dışarıdan yapılan düzenli 
saldırılarla İmparatorluk ciddi toprak 
kayıpları yaşadı ve küçüldü. 1919’da başla-
yan ulusal Kurtuluş Savaşımızla bu saldı-
rıların tamamını durdurmayı başardık ve 
1923 yılında yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurduk. Modern Cumhuriyetimiz, dünya-
nın en zorlu coğrafyasında bulunmasına 
rağmen, 86 yıl boyunca istikrarlı bir şekil-
de büyüdü ve bugün bölgenin her açıdan 
farklı bir ülkesi konumuna yükseldi.

Ancak, bulunduğumuz zorlu coğrafyanın 
riskleri de bizi her zaman saldırılara açık 
bir konumda tuttu. Özellikle son 30 yılda, 
Kuzey Irak’tan ülkemize yönelen terör 
saldırıları nedeniyle Türkiye enerjisini ve 
kaynaklarını bu soruna ayırmak zorunda 
kaldı. ABD’nin Pearl Harbor’da ya da 11 
Eylül’de yaşadığı deneyimi çok daha fazla-
sıyla yaşadık, millet olarak çok ağır bedel-
ler ödedik. İşte bu nedenle, Pearl Harbor’ı 
da, 11 Eylül’ü de çok iyi anlıyor ve ABD 
halkının hislerini paylaşıyoruz.

Türkiye, son derece riskli ve tehditlerin 
hüküm sürdüğü bir coğrafyada yer alıyor. 
Ancak aynı Türkiye, bütün bu risklere ve 
tehditlere rağmen, bölgenin yegane de-
mokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma 
vasfına da sahip olmanın ayrıcalığını taşı-
yor. Klasik dış politika terminolojisiyle, ya 

da klasik bakış açılarıyla Orta Doğu’nun 
anlaşılmasının mümkün olmadığını emi-
nim hepiniz bilirsiniz… Ortadoğu’da her 
an her şey değişebilir… İttifaklar, düşman-
lar, tehditler, sınırlar, rejimler değişime 
uğrayabiliyor. Böyle bir coğrafyaya komşu 
olan Türkiye, kaçınılmaz olarak aktif ve 
esnek bir dış politika yürütmek zorunda.

Ülkemiz, özellikle son 7 yılda, iktidarımız 
döneminde aktif, esnek ve çok boyutlu dış 
politika anlayışını yürütmüş ve bunda da 
hem kendisi, hem de bölge için son derece 
başarılı sonuçlar elde etmiştir. Yürüttüğü-
müz vizyon sahibi dış siyaset, bizi sürekli 
bir istikrar kaynağı ve varlığı daima ara-
nan bir işbirliği ortağı haline getirmiştir. 
Şunu burada özellikle vurgulamak istiyo-
rum: Türkiye’nin, bölge ülkelerinin hiç 
biriyle husumeti yoktur… Bölge ülkelerine 
ilişkin olarak, gizli ya da açık hiçbir art 
niyete, zarar verici hiçbir plan ve projeye 
sahip değildir. Bizim, bölgeye ilişkin tek 
arzumuz, barışın, istikrarın ve huzurun 
tesis edilmesidir; tüm çabalarımız, tüm 
dış politika anlayışımız da bunun üzerine 
bina edilmiştir. 

Türkiye’nin, bölgede barışın sağlanması-
na katkı sağlayacak en önemli ülkelerden 
biri olduğunu da dikkatlerinize sunmak 
istiyorum… Zira Türkiye, tüm Ortadoğu 
bölgesiyle tarihi ve kültürel ortaklıklara 
sahip. AB ile katılım müzakerelerini sürdü-
ren aynı Türkiye, demokratik, laik, sosyal 
hukuk devleti yapısıyla Batılıdır, küresel 
sistemin önemli bir aktörüdür, yönü Doğu-
ya olduğu kadar Batı’ya da, kuzeye olduğu 
kadar güneye de dönüktür. Demokrasi, 
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hukukun üstünlüğü, herkesin tavizsiz şe-
kilde insan haklarından yararlanması gibi 
modern batılı değerler, iç siyasetimizde 
olduğu kadar, dış siyasetimizde de gözet-
tiğimiz temel ölçütler arasında yer almak-
tadır. Türkiye, Doğu’yla çok kolay iletişim 
kurabilen, aynı zamanda Batılı bir ülkedir. 
Bu vasfı da Türkiye’yi, Batı’nın Doğu’yu 
anlaması, Doğu’nun Batı’ya yönelik ön yar-
gılardan kurtulması noktasında aracı bir 
ülke haline getiriyor.

Türkiye bölgeler ve medeniyetler arasın-
daki önyargıların, saplantıların ve zihni 
duvarların yıkılması açısından son derece 
önemli bir etmendir. Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üye olmasının ne derece önemli 
olduğunu, bu nokta-i zaviyeden bakarak 
çok daha iyi anlayacağınızı tahmin ediyo-
rum. Avrupa, Türkiye’nin üyeliği netice-
sinde son derece önemli bir fırsatı da elde 
etmiş olacak ve Doğu ile arasındaki uçu-
rumları ciddi şekilde kapatma imkanına 
kavuşacaktır. Nitekim, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği süreci, Avrupa’dakinden çok daha 
fazla İslam dünyasında takip ediliyor. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda kat et-
tiği mesafe, en az Türkiye kadar İslam dün-
yasında da umutla karşılanıyor. Türkiye ile 
ilgili gelişmeler sadece İslam dünyasınca 
değil, aynı zamanda balkanlardaki, Türk 
dünyasındaki, Kuzey Afrika’daki, Kafkas-
lardaki ülkelerce de yakından izleniyor.

Türkiye, etkisi kendisiyle sınırlı olan bir 
ülke değildir. Türkiye’yi ilgilendiren her 
konu, birçok bölgeyi onlarca ülkeyi ilgi-
lendirdiği gibi, bu bölgeler ve ülkelerdeki 
her gelişme de Türkiye’yi yakından ilgi-

lendirir, dış politikasının önemli bir gün-
dem maddesidir. Avrupa Birliği’ne üyelik, 
Türkiye’nin stratejik bir hedefidir. Ekim 
2005’de başlayan müzakere sürecinde, bir-
çok temel reformu hayata geçirdik. Hede-
fimizde aynı kararlılıkla yürümeye devam 
ediyoruz. Biz tam üye olana kadar üzerimi-
ze düşen neyse eksiksiz yerine getirmeye 
devam edeceğiz. Ancak, aynı kararlılığı 
Birlik’ten de bekliyoruz. Tam üyeliğimizin 
Avrupa Birliği’ne uygun düşmeyeceğini 
iddia edenleri daha geniş bir ufuk benim-
seyerek, kısa vadeli siyasi beklentilerini 
bir tarafa koymaya davet ediyoruz. Özellik-
le de bu süreçte önümüze farklı modeller 
koymaya çalışanlar, Türkiye için tam üye-
lik dışında seçenek seslendirmenin abesle 
iştigal olduğunu artık anlamalıdırlar. Tam 
üyeliğimiz, sadece Türkiye’nin değil, tüm 
Avrupa ülkeleri ve halkları ile Avrupa 
projesinin de çıkarına olacaktır. Dünyada 
barışın en önemli güvencelerinden olan 
transatlantik dayanışmasını daha da pe-
kiştirecektir. 

Değerli katılımcılar…

Büyük önem atfettiğimiz Transatlantik 
ilişkilerimizin diğer unsuru, yani Amerika 
Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz bizim 
için vazgeçilmez niteliktedir. Tarihi ve 
dinamik yapısıyla ABD’yle ilişkilerimiz, 
birkaç istisnai dönem dışında hep geliş-
miş, güçlenmiş, ortak çıkarlar ile küresel 
barış ve istikrara daima hizmet etmiştir. 
Bu ilişkilerin özünün, Soğuk Savaş döne-
minin gergin koşullarından kaynaklanan 
mecburi bir müttefiklikten ibaret oldu-
ğunu savunanlar uzun süre önce mahcup 
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olmuştur. Bugün dünya gündemiyle ilgili 
olarak ABD’nin ajandasına bakanlar, bu 
konularla en fazla ilgili olan ülkelerden 
birinin Türkiye olduğunu göreceklerdir. 
Küresel bir güç olan ABD’nin ilgilendiği 
onlarca konu ve ülkeye bakanlar, bunların 
birçoğunda Türkiye’nin etkili bir faktör 
olduğunu göreceklerdir.

Türkiye ile ABD’nin stratejik işbirliği sa-
dece iki ülkenin ilişkisiyle sınırlı olmayan, 
dünyanın birçok bölgesindeki gelişmeleri 
içine alan çok boyutlu bir işbirliğidir. Ni-
tekim yarım yüzyılı aşkın bir süredir ortak 
değer ve idealleri paylaşan ve bunların 
ilerletilmesi için işbirliği yapan Türkiye ile 
ABD, iki yakın müttefik ve ortak olarak, 
yoğun bir ortak gündem çerçevesinde iliş-
kilerini derinleştirerek sürdürüyorlar. İliş-
kilerimize hakim olan bu güçlü dinamik, 
Başkan Sayın Barack Obama’nın işbaşına 
geldiği 2009 yılı Ocak ayından bu yana 
yeni bir ivme kazanmıştır. Nitekim Dışişle-
ri Bakanı Sayın Hillary Clinton’ın görevde-
ki ikinci ayında ülkemizi ziyaret etmesinin 
ardından, Sayın Obama’nın vazifesini üst-
lendikten sonraki ilk deniz aşırı ikili resmi 
ziyaretini Nisan ayında ülkemize yapması 
son derece anlamlıdır. 

Yakalanan bu sinerji, iki ülke arasında 
mevcut güveni ve işbirliği iradesini bir kez 
daha teyit etmekle kalmamış; Sayın Oba-
ma iki ülke arasındaki ilişkileri, “Stratejik 
Ortaklığın” da ötesine geçen “Model Or-
taklık” olarak tanımlamıştır. İlişkilerimiz, 
artık güvenlik konularının zorunlu kap-
samının çok ötesine geçmiş, çeşitlenmiş 
ve derinleşmiştir. İki ülke, hakikaten çok 

geniş bir yelpazeye yayılan birçok konu-
da işbirliği yapıyorlar. Irak, Afganistan, 
Pakistan, Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, 
Orta Asya, İran’ın nükleer programı mese-
lesine diplomatik çözüm arayışları, terörle 
mücadele, enerji arz güvenliği ve küresel 
ekonomik kriz bunlardan bazıları… Elbet-
te ilişkilerimizde siyasi, askeri ve güvenlik 
alanında gayet ileri bir düzeye ulaşılmış-
tır. Ancak, iki ülke arasındaki ekonomik, 
ticari, finansal, bilimsel ve teknolojik iliş-
kilerin ve işbirliğinin de, en az bunun se-
viyesine çıkarılması amacıyla sürdürülen 
çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Değerli katılımcılar…

Bizim, dış politikada vizyonumuz, ama-
cımız ve kararlılığımız son derece açıktır. 
Başta da ifade ettim… Ulusal, bölgesel ve 
küresel barış dışında hiçbir amaca hizmet 
etmiyoruz, etmeyiz. Son dönemde, çeşitli 
çevrelerce maalesef kasıtlı da olarak dile 
getirilen, Türk dış politikasında bir “eksen 
kayması” yaşandığı yönündeki iddialar 
tamamen gerçek dışıdır ve haksız iddialar-
dır. Dış politikada kimi gelenekleri, kimi 
alışkanlıkları yıktığımız ve değiştirdiğimiz 
bir gerçektir… Örneğin, tüm komşularla 
aramızdaki problemler, on yıllar boyunca 
çözümsüzlüğe terk edilmiş ve çözümsüz-
lük bir dış politika enstrümanı olarak 
belirlenmişti. Biz “hayır” dedik, “çözüm-
süzlük bir çözüm olamaz, bir politika ola-
maz” dedik ve komşularımızın tamamıyla 
sorunları masaya yatırdık, büyük oranda 
çözdük, kalan meseleleri de çözüm yoluna 
koyduk.
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Bizim, Irak’la, İran’la, Suriye ile, Gürcistan, 
Ermenistan ile iletişim ve işbirliği içinde 
olmamızdan daha doğal ne olabilir? Aynı 
şekilde bizim İsrail’le, Filistin’le, Mısır’la 
iletişim ve işbirliği içinde olmamızdan 
daha tabii ne olabilir? Eğer, bu ülkelerle 
iletişim ve işbirliği yeterli düzeyde değilse, 
siyasi, ticari işbirliği yeterli düzeyde değil-
se, işte anormal olan budur. Batı ittifakının 
bir üyesi olarak bu bölgedeki her ülkeyle 
diyalogumuz varsa, herkesle konuşabili-
yorsak, bu, Batı için de, dünya için de bir 
imkandır, bir fırsattır. Bakın, bizzat ben, İs-
panya Başbakanı Değerli dostum Zapatero 
ile birlikte, Birleşmiş Milletler Çatısı altın-
da Medeniyetler İttifakı girişimini başlat-
tım. Şu anda 100’den fazla ülke ve uluslar 
arası kuruluş, bu ittifaka, bu girişime des-
tek verdi ve destek her geçen gün artıyor. 
Gerek Türkiye, gerek İspanya, tarihi tecrü-
belerine dayanarak bu işe giriştiler.

Bizim, dış politikamızı da işte bu çerçeve 
belirliyor… Doğu Batı’yı anlasın, önyar-
gılar ortadan kalksın, ön yargılardan 
kaynaklanan eylemler son bulsun… Biz 
Türkiye olarak bunu başarmaya çalışıyo-
ruz. Bakınız, Türkiye’nin Suriye’yle son dö-
nemde önemli ölçüde gelişen ilişkilerinin 
bölgedeki sorunlara olumlu yansımaları 
olmayacağını kim öne sürebilir? Nitekim 
böylelikle Suriye-ABD ilişkilerinde de yu-
muşama ve yakınlaşma eğilimi görülmüş, 
Suriye ile Batı arasındaki diplomatik trafik 
olumlu yönde artmıştır. İran’ın nükleer 
programı konusunda, Filistin-İsrail ihtila-
fında Türkiye aktif rol oynamıştır. Şimdi 
şuraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum… 
Türkiye sadece politika düzeyinde ezberle-

ri bozan bir yaklaşım içinde değil, aynı za-
manda siyasal dil, üslup ve anlayış olarak 
da alışkanlıkları değiştirmeye çalışıyoruz. 
Biz, gizli gündemi olan, takiye yapan, çifte 
standart güden, bugün başka yarın başka, 
içeride başka dışarıda başka konuşan, ger-
çekleri menfaatlerine göre ifade eden bir 
yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bu yüzden 
açık sözlü, samimi, adaleti gözeten, dürüst, 
hakkaniyete uygun net bir duruş sergile-
meye çalışıyoruz.

Doğrusu kimi Avrupa politikacılarının bu 
yaklaşımımız karşısında zorlandığını da 
ifade etmek durumundayım. Adaleti, dış 
politikada, diplomaside azami derecede 
gözetmemiz, kollamamız, muhafaza etme-
miz gerekiyor. Burası son derece önemli. 
Eğer adaleti göz ardı ederseniz, halkların, 
toplumların, milletlerin vicdanını yaralar, 
güvenilirliği ve dolayısıyla da emniyeti 
ortadan kaldırırsınız. İsrail’in güven-
liği elbette önemli… İsrail’in saldırılar 
karşısında kendisini savunması elbette 
önemli… Ama mücadelenizi adalet sınır-
larının dışına taşırırsanız, hukukun dışına 
taşırırsanız, haklı olduğunuz bir konuda 
haksız konuma düşersiniz. Adalet duy-
gusunu yaralarsanız, bunu telafi edemez, 
bu yarayı saramazsınız. Gazze’ye yönelik 
saldırı, terörle mücadele kavramıyla asla 
açıklanamaz. Nitekim dünyanın büyük 
bölümünün de bunu böyle görmediğini 
biliyoruz. Televizyon ekranlarında ölü ço-
cuklar gördük. Ağzında emzik olan çocuk-
lar fosfor bombalarıyla katledilmişti. Oyun 
parklarında, okullarda, hatta hastanelerde 
çocuklar öldürüldü. Siviller büyük trajedi 
yaşadı, yaşamaya devam ediyor. 1500’e 
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yakın insan orada hayatını kaybetti. Siz is-
tediğiniz kadar terörle mücadele ettiğinizi 
savunun, manzara onun farklı bir durum 
arz ediyor. Gazze’de, insanlık yara almıştır, 
vicdan yara almıştır, adalet duygusu yara 
almıştır.

Bizim politik hesaplarımız, insani ve vic-
dani duyarlılığımıza ağır basamaz, haki-
kati konuşmamızı engelleyemez. Biz, Tür-
kiye olarak buna karşı çıktık, bu trajediye 
karşı çıktık. Diyalogla, müzakere yoluyla 
sorunlara çözüm bulmak varken, silahla-
ra sarılmanın, masum çocukları, masum 
sivilleri öldürmenin bahanesi, gerekçesi 
olamaz. Şu anda hala Gazze’de trajedi 
devam ediyor. Hala insani yardım kısıtlı 
olarak bölgeye girebiliyor. İnşaat malze-
meleri sokulmuyor. Şarm el Şeyh’te vaat 
edilen yardımlar Gazze’ye ulaştırılmıyor. 
Bunu dile getirdiğimiz, buna vurgu yaptı-
ğımız için hiç kimse bizi suçlayamaz, hiç 
kimse bizim dış politika eksenimizi sorgu-
layamaz… Orta Doğu Barış Süreci’nin daha 
fazla vakit kaybedilmeksizin tüm kanalla-
rıyla canlandırılması ivedi bir ihtiyaçtır. 
Filistinliler arasındaki mevcut sorunlara 
çözüm bulunamaması, gelecekteki Filistin 
Devleti’nin kurumlarını ve temellerini 
tahrip edebilecek ve barış sürecini akame-
te uğratabilecek bir potansiyele sahiptir. 
Diğer taraftan, İsrail’in güvenlik endişele-
rini de anlıyor ve bu ülkenin güvenliğini 
sağlamış bir şekilde, komşularıyla barış 
içinde yaşamasına önem veriyoruz. Gazze 
olayları öncesine kadar İsrail ve Suriye ara-
sında yürüttüğümüz dolaylı görüşmeleri, 
taraflardan talep gelmesi halinde, yeniden 

canlandırmaya hazır olduğumuzu da bu 
vesileyle belirtmek isterim. 

Aynı adalet konusu İran için de geçerli-
dir… Bakınız, tıpkı Hıristiyanlıkta, tıpkı 
Musevilikte olduğu gibi, İslam dininde 
de, kitlelerin imhasına, masum sivillerin 
öldürülmesine, özellikle çocuk, kadın ve 
yaşlıların katledilmesine asla ve asla yer 
yoktur. Söylemek istediğim şudur: Kitle 
imha silahlarıyla, İslam inancını hiç kimse 
yan yana getiremez. Biz, insani bakış açısı-
nın yanında, inancımızdan dolayı da kitle 
imha silahlarını onaylayamayız. İşte onun 
için diyoruz ki, tüm dünyada kitle imha si-
lahları imha edilsin. Tüm dünyada nükleer 
silahlanma son bulsun. İran’ın da nükleer 
silah sahibi olmasına karşıyız, ama aynı 
anda İsrail’in de nükleer silah sahibi olma-
sına karşıyız. Ama bunu adalet çerçevesi 
içinde ifade etmek durumundasınız… Siz 
eğer, İsrail’in, ya da diğer başka ülkelerin 
ellerindeki nükleer silahları görmeyip, 
İran’la ilgili nükleer silah iddialarına 
odaklanırsanız, işte bu adalet duygusunu 
zedeliyor. 

İran konusunda da biz adaleti gözeten bir 
tavır içinde, barışçıl yöntemlerle mesele-
nin çözüme kavuşturulması için gayret 
gösteriyoruz. Bu ülkeye, Nükleer Silahların 
Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan 
kaynaklanan yükümlülüklerine tümüyle 
riayet etmesini ve Uluslararası Atom Ener-
jisi Ajansı’yla tam bir işbirliğine gitmesini 
telkin ediyoruz. Aynı zamanda hiç kimse-
nin nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla 
yararlanma hakkından mahrum bırakıla-
mayacağını teslim ediyoruz. Bakın şunu 
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son derece samimi bir şekilde ifade etmek 
istiyorum: Doğu’yu, doğulu ülkeleri, top-
lumları ilgilendiren konularda, Batı’nın 
son derece hassas olması gerekiyor. Batı’da 
ortaya konulan küçük bir çifte standartlı 
yaklaşım, dalga dalga büyüyor ve tüm 
Doğu’da ağır bir yara bırakıyor. Yıllarca 
uğraşıp bur toplumun gönlünü almaya 
çalışıyorsunuz, ama küçücük bir hata tüm 
yapılanları bozuyor.

İşte en son, İsviçre’de tartışılan konu… Mi-
nareler konusunu, yani inanç özgürlüğüne 
ilişkin bir konuyu tartışmaya açtığınızda, 
Doğu bundan çok etkileniyor, büyük yara 
alıyor ve güvensizlik daha da pekişiyor. 
Uçurumların arttığı, önyargıların arttı-
ğı bir dünyada hiç kimse güven içinde 
değildir, olamaz. İşte onun için, Batı, 
Türkiye’nin birikimlerinden, Türkiye’nin 
tecrübelerinden ziyadesiyle istifade etme 
yoluna gitmek zorundadır. Eksen kayması 
gibi yapay tartışmalar hiç kimseye fayda 
sağlamaz. Belki birçoğunuz tanıyorsu-
nuz… Ünlü Türk düşünürü Mevlana’nın 
burada size iki sözünü aktarmak istiyo-
rum: Diyor ki Mevlana: Her ne olursan ol, 
yine gel… Bizim dergahımız umutsuzluk 
dergahı değildir… Yine diyor ki Mevlana 
Celaleddin Rumi: Pergel gibi, bir ayağın 
burada sabit kalacak, diğeriyle alemi ge-
zeceksin… Türkiye’nin yaptığı işte çok net 
bir şekilde budur…

Biz kucaklayıcı davranıyoruz, kapılarımızı 
herkese sonuna kadar açıyoruz, herkesi 
anlama çabası içindeyiz, adalet, barış ve 
demokrasi gayretindeyiz. Aynı şekilde 
dünyanın her köşesiyle iletişimi, işbirliğini 

artırmak, bunu da kendi milletimiz için 
olduğu kadar dünya barışının hizmetine 
sunmanın mücadelesindeyiz. Sözlerime 
son verirken, Sayın Barack Obama’nın, 
çok haklı olarak, “Model Ortaklık” şeklin-
de nitelediği Türkiye ve ABD arasındaki 
ilişkilerin, küresel ölçekte barış ve istikrar 
çabalarına samimiyetle iştirak edenlere de 
bir “model” oluşturması gerektiğini düşü-
nüyorum. Gayretlerimiz, ne kadar fazla 
özümsenir ve desteklenirse, başarı o denli 
hızlı ve sorunsuz gelecektir. Bu durum, 
sivil toplum örgütleri, akademik çevreler 
ve kanaat önderleri gibi kişi ve kurumlara 
önemli sorumluluk yüklüyor. Fakülteni-
zin bu alanda oynadığı etkin rolü takdirle 
karşılıyor, iki ülke arasındaki akademik, 
fikri ve kültürel bağları güçlendiren bu tür 
etkinliklerin artarak devamını diliyorum. 
Teşekkür ederim. 
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Değerli katılımcılar… hanımefendiler… be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Siyaset, Ekonomi ve Toplum 
Araştırmaları Vakfı’nın Washington Şu-
besinin bu açılış toplantısında sizlerle bir 
araya gelmiş olmaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Son yıllarda Türkiye’de düşünce kuruluş-
ları yeni bir ivme kazandılar ve pek çok 
önemli çalışma, rapor ve toplantıya imza 
attılar. Ekonomiden dış politikaya, çev-
re sorunlarından insan haklarına kadar 
pek çok konuda güzel çalışmalar yapıldı. 
Açıkçası bu gelişmeyi, Türkiye’de özgür ve 
demokratik düşünce ortamının zenginleş-

SETA Vakfı Washington Şubesi 
Açılışı

Abd | 7 Aralık 2009 
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mesi ve yaygınlaşması açısından son dere-
ce umut verici buluyorum. 

Hükümet olarak da sivil toplumun görüş 
ve önerilerine her zaman önem veriyoruz, 
tüm çalışmalarımızda sivil toplumun gö-
rüş, öneri, eleştiri ve katkılarını dikkate 
aldık, alıyoruz. Yayınladıkları raporlarla, 
araştırmalarla, kitaplarla Türkiye’nin 
meselelerine ışık tutan ve kendilerine ay-
rıcalıklı bir yer edinen SETA Vakfı’nı da 
bu noktada tebrik ediyor ve bundan son-
raki çalışmalarında başarılar diliyorum. 
ABD’ye yapmış olduğum bu ziyaretimin 
Amerikan tarihindeki trajik bir olay olan 
Pearl Harbor saldırısının yıldönümüne 
denk geldiğini biliyorum. Bu vesileyle, ko-
nuşmamın başında, 68 yıl önce bugün, 7 
Aralık 1941 tarihinde yaşanan bu acı olay-
da hayatını kaybedenleri saygıyla anmak 
istiyorum.

Değerli katılımcılar…

Dünyanın genel görünümünün çok da 
memnuniyet verici bir manzara arz etme-
diğini eminim hepimiz biliyor ve yaşıyo-
ruz. Açıkçası, karamsarlık dolu, iç karartıcı 
bir konuşma yapmak niyetinde değilim. 
Çünkü tüm sorunların mutlaka bir çözü-
münün olduğuna inanıyor ve gelecek adı-
na gerçekten büyük umutlar taşıyorum. 
Evet, savaşlardan ekonomik krize, açlık 
ve fakirlikten teröre, enerji güvenliğinden 
iklim değişikliğine kadar dünyamız birçok 
önemli sorunla karşı karşıya bulunuyor. 
Özellikle ekonomik sorunlar, ortaya çıkar-
dığı sosyal sonuçları boyutuyla hepimizi 
yakından etkiliyor.

Küresel sorunların çözümü için yeni bir 
bakış açısına, alternatif yaklaşımlara ihti-
yacımız olduğu artık aşikar hale gelmiştir. 
Herkesi kucaklayan, adil, paylaşımcı, fark-
lılıkları zenginlik olarak gören, güven esa-
sına dayalı ve demokratik meşruiyeti olan 
bir düzeni artık tesis etmek; insan onuruna 
yakışır, hiç kimseyi sofranın dışına itme-
yen, kimseye öteki muamelesi yapmayan 
bir dünya inşa etmek zorundayız. Ben şah-
sen risk ve tehdit algısına dayalı bir dünya 
tasavvurundan, güven ve dayanışma esası-
na dayalı bir küresel düzene geçişin müm-
kün olduğuna inanıyorum. Doğulu batılı, 
Müslüman Hıristiyan, dindar seküler, zen-
gin fakir, siyah beyaz hepimizin insanlık 
ortak paydasında bir tarağın dişleri gibi 
eşitiz. Hepimizin paylaştığı insanlık vasfı, 
en temel ve evrensel değerimizdir. 21’inci 
yüzyılı bir barış ve huzur asrına çevirmek 
de kesinlikle ve kesinlikle bizim elimizde-
dir. İnsanı değil gücü, değeri değil çıkarı, 
ilkeyi değil faydacılığı esas alan bir siyaset 
anlayışı, ne ulusal ne de küresel düzeyde 
sorunların çözümüne katkı sunamaz.

Şunu artık görmek durumundayız: 21’inci 
yüzyılda sorunlarımızı kaba kuvvet ve 
askeri yöntemlerle çözmek mümkün de-
ğildir. Terörizme karşı her yerde mücadele 
etmek, sivil ve masum vatandaşlarımızın 
güvenliğini sağlamak zorundayız. Fakat 
asıl maharet, zihinleri ve gönülleri kazan-
maktır. Gönülleri fethetmemiş bir güç, 
meşru ve yapıcı olabilir mi? Medeniyet 
kurucu bir aktör haline gelebilir mi? Tür-
kiye olarak, dış politikamızı barış ve insan 
odaklı bir çerçeveye oturtmanın gayreti 
içinde olduk ve 7 yıl boyunca bu noktada 
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çok önemli mesafe kat ettik. Bugün Türki-
ye adil, paylaşımcı ve herkesi kucaklayan 
siyaset anlayışını kendi bölgesinde başa-
rıyla uyguluyor. “Komşularla sıfır prob-
lem” politikası olarak ifade ettiğimiz bu 
yaklaşım sayesinde Türkiye bütün komşu-
larıyla sorunlarını çözüm yoluna koymuş, 
ilişkilerini son derece iyi bir noktaya getir-
miş durumda.

Biz bölgemizde ve dünyamızda yaşanan 
gelişmelere bigane ve ilgisiz kalamayız. Biz 
nasıl Türkiye’nin içinde barış ve istikrar 
istiyor ve bunun için gayret sarf ediyorsak, 
bölgemizde de aynı çabayı gösteriyoruz. 
Zira etrafı sorunlarla, çatışmalarla, savaş-
larla, kaosla dolu bir Türkiye’nin barış ve 
huzur içinde olması düşünülemez. Öte 
yandan bölgemizdeki sorunlar, aynı za-
manda küresel sonuçları olan ve herkesi 
ilgilendiren sorunlar. Bu yüzden bölgemiz-
de izlediğimiz yapıcı ve barışçı politika, sa-
dece bölgesel değil, aynı zamanda küresel 
barışa hizmet etmiştir, etmeye de devam 
ediyor. Bu bakış açısıyla Avrupa ve Balkan-
lardan Kafkaslara ve Ortadoğu’ya uzanan 
geniş ve dinamik coğrafyada herkesle iyi 
ilişkiler kurmak için çaba gösterdik ve bu 
noktada çok ciddi mesafeler aldık. Ülke 
içinde yürüttüğümüz çok boyutlu iç poli-
tika anlayışını dış politikaya da uyguladık 
ve bölge ülkelerinin tamamıyla, dünya 
ülkelerinin tamamıyla karşılıklı iletişim 
ve işbirliğini geliştirmenin gayreti içinde 
olduk.

Bakınız, bugünün dünyasında, gerek iç po-
litik meseleleri, gerek dış politikaya ilişkin 
meseleleri tek bir sorun alanına yoğunla-

şarak çözmek artık imkansız hale geldi. 
“Ben önce ekonomik sorunları çözeyim, 
ardından demokratikleşme gelsin” deme 
lüksüne artık sahip değiliz. “İçerdeki so-
runları çözelim, sonra dış politikaya ağır-
lık veririz” yaklaşımı bugünün dünyasında 
artık işlemiyor. Her sorun alanına, aynı 
ağırlıkta önem vermek, aynı yoğunlukta 
yaklaşmak ve her birini eş zamanlı çözerek 
geleceğe ilerlemek durumundayız. Dış po-
litikanın da kendi içinde böyle birçok bo-
yutluluk içermesi gerektiğine inandık ve 
ilk andan itibaren dış politikamızı esnek, 
kucaklayıcı bir zemin üzerinde ilerlettik. 
2005 yılında Avrupa Birliği ile katılım 
sürecini başlatmış olmamız, dış politika-
mız açısından adeta bir dönüm noktası 
olmuştur. Ancak Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerine büyük enerji sarf ederken, 
ABD ile ilişkilerimizi, Latin Amerika, Kara-
yipler, Afrika, uzak ve yakın doğu ile ilişki-
lerimizi ihmal etmedik, oralara da büyük 
enerji sarf ettik.

Türkiye’nin dış politikasında büyük ve 
köklü bir değişim yaşandığı apaçık bir ger-
çektir. Ama, samimiyetle ifade ediyorum, 
dış politikamızda bir eksen değişikliği 
olduğu, bir yön değişikliği olduğu iddiası 
tamamen haksızdır ve asılsızdır. Milli Ge-
lirini 230 milyar dolardan 7 yılda 742 mil-
yar dolara; ihracatını 36 milyar dolardan 
132 milyar dolara; doğrudan uluslar arası 
yatırımlarını 1 milyar dolardan 22 milyar 
dolara çıkarmış bir ülkenin, tek boyutlu, 
statik, esnek olmayan bir dış politika yü-
rütebilmesi mümkün değildir. Türkiye 
elbette İran’la iletişim ve işbirliği içinde 
olacak… İran bizim Doğu’daki en büyük 
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sınırımızı oluşturuyor ve yüzlerce yıldır 
hiçbir sorun yaşamadığımız bir komşu 
ülke olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin 
İran’la iletişim ve işbirliği içinde olması, 
Batı dünyasının İran’la olan meselelerinin 
çözümü için de eşsiz bir fırsat teşkil edi-
yor. Nitekim, Nükleer tesisler noktasında 
en başından beri İran’a gereken telkinleri 
yapıyoruz.

Aynı şekilde Suriye… Türkiye’nin yapıcı 
katkıları sayesinde Suriye üzerindeki 
tereddüt ve baskılar ciddi ölçüde azaldı. 
Suriye’nin uluslar arası topluma enteg-
rasyonu noktasında Türkiye’nin son de-
rece anlamlı katkıları oldu. Lübnan’daki 
krizin çözümünde etkin rol oynadık. 
İsrail-Filistin, İsrail-Suriye görüşmelerine 
yine katkı sağladık. Gürcistan krizinin 
çözümünde Türkiye yapıcı rol üstlendi. 
Bunlar, Türkiye’nin dış politikasında bir 
eksen kaymasının değil, Türkiye’nin kü-
resel barış için önemli bir imkan haline 
geldiğinin bariz işaretleridir. Nitekim, Av-
rupa Birliği’nin son dönemde Türkiye’nin 
önüne çıkardığı engeller, Türkiye’nin sa-
hip olduğu bu imkanlar göz ardı edilerek 
çıkarılıyor.

Biz, Doğu’yla da konuşabilen, Batı’yla 
da konuşabilen, aynı anda her iki tarafla 
mükemmel iletişim kurabilen nadir ülke-
lerden biriyiz. O nedenle Avrupa Birliği 
Türkiye’yi üye yaparak kendisine önemli 
bir güç katacak, önemli bir imkan sahası 
oluşturacak. Ama bakıyorsunuz, öngö-
rüsüz, sorumsuz, vizyondan ve ufuktan 
yoksun liderlerin olabildiği bir Avrupa 
kendi değerlerini dahi tartışan bir kurum 

haline dönüşüyor. Açıkçası, eğer bir eksen 
kayması meselesi varsa, bu da Avrupa’daki 
bir eksen kaymasıdır ve acilen, ciddiyetle 
ele alınmalıdır. Bu noktada bir hususu da 
burada tekrar etmekte fayda görüyorum… 
Türkiye’nin Gazze konusundaki hassasiye-
tini ve İran’la işbirliğini farklı yönlere çe-
kenlere meseleyi de izah etmiş olacağıma 
inanıyorum… Adalet, bugün uluslar arası 
ilişkilerde üzerinde en çok durmamız ge-
reken husus. İran’ın Nükleer Silah sahibi 
olması elbette hem bölgemiz için, hem de 
dünyanın tamamı için tehlikeli bir durum-
dur. Ama İran’ı uyaranların, İran’ı bu yol-
dan vazgeçmeye çağıranların, adil davran-
ması gerekmez mi? Ya da, bu noktada eğer 
adil davranılsa, dünya kamuoyu nezdinde 
bu çağrılar daha etkili olmaz mı? Çifte 
standart, haklı olduğunuz bir konumdan 
haksız konuma geçmenize neden oluyor. 
Çifte standartlı davrandığınızda, haksız 
konumdaki ülke, mağdur rolüne bürünü-
yor ve haklıymış gibi görünmeye başlıyor.

Aynı durum İsrail için de söz konusu… 
Elbette İsrail’in güvenliği önemli… Ama 
bunu, hukuk içinde, uluslar arası hukuk 
içinde, adalet içinde yapsa, etkili ve so-
nuç alıcı olmaz mı? Bize füze fırlatıyorlar 
diyerek bütün bir şehri çoluk çocuk ayırt 
etmeden fosfor bombalarıyla bombala-
mak, adalet duygusuyla, hukukla bağdaşır 
mı? Ortaya çıkan manzara, hatta bugün 
de devam eden trajedi, İsrail’i kamu oyu 
vicdanında haksız konuma yerleştirmiş-
tir. “Bombalayacağımız evleri önceden 
telefonla uyardık” demek, yapılan saldırıyı 
meşru da kılmaz, adil de kılmaz… Tekrar 
ediyorum… Adalet ve hukuk, uluslararası 
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politikaya bir an önce hakim olmak du-
rumundadır… Başta Birleşmiş Milletler 
olmak üzere tüm uluslar arası kuruluşlar, 
dünyanın büyük çoğunluğunun vicdanını 
kanatan hukuksuzluk ve adaletsizliklerin 
önüne geçmek için güç birliğine mutlaka 
gitmelidir.

Türkiye’nin, İran’a ilişkin politikaları, 
İsrail’e ilişkin politikaları, tamamen adalet 
eksenli bir yaklaşımın ürünüdür. İsrail ile 
Filistin görüşmelerine Gazze saldırılarına 
kadar arabuluculuk eden bizdik. İsrail ile 
Suriye görüşmelerine arabuluculuk eden 
bizdik… Filistin’in güvenliği kadar İsrail’in 
güvenliğini önemseyen bizdik… Bugün de 
aynı fikirdeyiz… Biz sorunların hem ulu-
sal, hem bölgesel, hem de küresel düzeyde 
kaba kuvvet ve çatışma ile değil, müzake-
re, diyalog ve diplomasi ile çözüleceğine 
inanıyoruz. Yaşam hakkı, insan onuru, 
insan hakları, ifade ve inanç özgürlüğü, 
özel hayatın dokunulmazlığı hayat güven-
liği gibi temel hukuk kuralları, insanlığın 
ortak değerleridir. Bu normlar, insan olu-
şumuzun en temel unsurlarıdır ve küresel 
bir adalet ve hukuk sisteminin yapı taşla-
rıdır. Dünyanın neresinde ve etnik, dini 
kimliği ne olursa olsun haksızlığa uğrayan 
herkesin hakkını savunmak, bizim temel 
şiarımızdır. 

Bakınız, Türkiye, temel sorunlarını hu-
kuk ve demokrasi kuralları çerçevesinde 
çözmeyi amaç edinmiş bir ülkedir. Yakın 
dönemde başlattığımız Milli Birlik ve 
Kardeşlik Süreci de bunun bir sonucudur. 
Biz hukuk devletini, demokrasiyi ve insan 
haklarını, bütün sorunlarımızın çözüm 

zemini olarak görüyoruz. Zira biz “insanı 
yücelt ki devlet yüceltsin” ilkesinden hare-
ket ediyoruz. Türkiye temel insan hak ve 
özgürlüklerini hayata geçirmek için gayret 
sarf ederken, aynı zamanda hukuk dışı ya-
pılanmalara karşı da bir mücadele veriyor. 
Hemen altını çizmek isterim: Biz hukuk 
dışı yapılanmalarla mücadeleyi de hukuk 
kuralları içerisinde yapıyoruz. İllegal ör-
güt ve yapılanmalardan arınmış bir Tür-
kiye, daha demokratik, daha özgür, daha 
güvenlikli ve daha müreffeh bir Türkiye 
olacaktır. Bu konuda en ufak bir tereddüt 
taşımıyorum.

Bizim mafya ve hukuk dışı örgütlenmeler-
le mücadelemiz, kasıtlı bir şekilde farklı 
yönlere çekilmek isteniyor… Tekrar etmek 
istiyorum… Hukuk dışı yapılanmalarla 
mücadelemiz, hukuk kuralları içinde 
yapılıyor… Çıkıp makale yazanlar, rapor 
hazırlayanlar, burada, ABD gazetelerinde 
haber yapanlar var… Bizim bu mücadeleyi 
muhalif leri susturmak için yaptığımızı 
iddia edenler var… Türkiye’den transit 
yolcu olarak geçecek kadar Türkiye’yi 
gören birisi bile, ülkemizin bu tür hukuk-
suzlukların zemini olamayacak kadar 
modern olduğunu görebilir. Şu an hukuki 
süreç işliyor, benim ayrıntılara girmem 
mümkün değil… Ancak, kendi partimin, 
kendi hükümetimin bile şu son 7 yıl içinde 
maruz kaldığı provokasyonlar, senaryolar, 
planlar durumun vahametini ortaya koy-
maya yeter de artar. Bizim hukuka, bağım-
sız yargıya müdahale etmemiz söz konusu 
dahi olamaz… Hükümet olarak bize düşen 
görev bellidir ve biz bu sınırlar içerisinde 
hassasiyetle hareket ediyoruz. Hepimiz, 
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bağımsız yargının vereceği kararı bekliyo-
ruz, bekleyeceğiz… Karar açıklandığında 
ak ile kara belli olacak, suçlu ile masum 
mutlaka ayrılacaktır. 

Yine gündemdeki bir başka mesele de 
basın özgürlüğü konusudur. Bugün bir 
başka konuşmamda da ifade ettim. Basın 
özgürlüğü ile vergi usulsüzlüğü ciddi şe-
kilde birbirine karıştırılıyor. Bir holdinge 
vergi cezası kesilmiş olması, basın özgür-
lüğünün kısıtlanması olarak asla yorum-
lanamaz. Hiç kimse, hukuk karşısında, 
yasalar karşısında imtiyazlı durumda 
değildir. Televizyonları, gazeteleri olan 
holdingler, vergi noktasında istedikleri 
gibi davranabilir diye bir hüküm, bir im-
tiyaz dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. 
Meselenin buralara aktarılırken, yanlı, 
taraflı, tek boyutlu aktarıldığı belli oluyor 
ve maalesef bu kampanyalara inananlar 
da çıkabiliyor.

Değerli dostlarım…

Türkiye bir hukuk devleti… Türkiye, 
çok zorlu bir coğrafyada, demokrasiyi, 
laikliği, sosyal ve hukuk devleti ilke-
sini benimsemiş, özümsemiş bir ülke. 
Bu vasıf larıyla Türkiye hem bölge için 
bir ilham kaynağı teşkil ediyor, hem de 
Batı dünyası için bir imkan oluşturuyor. 
Türkiye’nin bölgede gücünün, ağırlığının 
artması, barışa giden yolun genişlemesi, 
terör tehdidinin azalması, küresel istikrar 
ve huzurun yerleşmesi anlamına geliyor. 
Türkiye ve ABD’nin dış politika gündem-
leri büyük ölçüde örtüşüyor ve bu durum, 
ortak meseleler karşısında işbirliğini hem 

karşılıklı çıkarlar hem de uluslararası 
barış ve istikrar için vazgeçilmez hale 
getiriyor. “Stratejik Ortaklık” şeklinde 
nitelendirilen münasebetlerimizi Obama 
Yönetimi’yle birlikte “model ortaklık” ola-
rak yeniden tanımladık. 

Türk-Amerikan işbirliğine uzun vadeli bir 
bakış açısıyla yaklaşmak, yerel siyasetin, 
çeşitli lobilerin ve çıkar gruplarının ikili 
ilişkiler üzerinde zaman zaman oluştur-
duğu baskı ve sıkıntıları kararlı biçimde 
göğüslemek, bazı menfi girişimleri kuv-
veden fiile çıkmadan önlemek gerekiyor. 
Bu noktada iki ülkenin de gerekli enerji, 
çaba ve hassasiyeti göstermeye devam 
edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin gerek 
bölgesinde, gerek küresel planda yükse-
len profilinin Amerikan kamuoyuna her 
vesileyle anlatılmasının büyük önem taşı-
dığı kanaatindeyim. Zira, Türk-Amerikan 
ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde geliş-
meye devam etmesi her iki ülkenin de 
menfaatinedir. Bunun yanında, kendi böl-
gesinde daha güçlü bir Türkiye, ABD’nin 
küresel barış, güvenlik ve istikrar yolun-
daki çabaları bakımından da belirleyici 
bir mahiyet arz ediyor.

Bu çerçevede, ABD’deki Türk ve Türk-
Amerikan sivil toplum kuruluşlarına 
büyük sorumluluk düştüğünün altını 
özellikle çizmek isterim. SETA’nın bu ba-
kımdan önemli bir işlev yerine getireceği-
ne inancım tamdır. SETA’nın Washington 
temsilciliğinin açılmasını memnuniyetle 
karşılıyor, temsilci arkadaşlara, çalışan-
lara başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer konuklar… hanımefendiler… 
beyefendiler… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, bu güzide düşünce 
kuruluşunda sizlere hitap etme fırsatını 
sağladıkları için German Marshall Fund 
Başkanı Craig Kennedy ile bu etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 

Saygıdeğer katılımcılar…

Uluslararası sistem derin bir değişim 
sürecinin içinden geçiyor… Bu süreç, bir 
taraftan bazı değerleri ön plana çıkarırken, 
diğer taraftan, üzerine dikkatle eğilmemizi 
gerektiren karmaşık sorunları da berabe-
rinde getiriyor. Siyasi çoğulculuk, insan 

German Marshall Fund 
Konferansı

Abd | 8 Aralık 2009 
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yaşamının ve onurunun korunması, kişi-
sel özgürlüklerin genişletilmesi, cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması, yoksulluk, açlık ve 
hastalıkların önlenmesi, demokratikleşme 
ile kültürler arasında diyalogun tesisi, gü-
nümüzün küresel siyasetinde önemli de-
ğerler haline geldi. Buna karşılık, terörizm, 
kitle imha silahlarının yayılması tehlikesi, 
sınır ötesi suç şebekelerinin faaliyetleri 
ve yasadışı göç gibi meseleler bizleri son 
dönemde giderek daha fazla meşgul eden 
sorunlar…

Karşı karşıya bulunduğumuz karmaşık so-
runlarla etkin biçimde mücadele ederken, 
insanlığa ümit veren değerlerden fedakar-
lık etmemek, hatta bu değerleri daha da 
ileriye taşımak, kanaatimce bugün dün-
yamızın önündeki en önemli sınavdır. Bu 
süreci iyi yönetebilirsek, dünyamızı daha 
istikrarlı ve barışçıl bir ortama götürecek 
yeni bir dönemin kapısını da aralayabiliriz 
inancındayım. Dünyanın arz ettiği umumi 
manzara, ya da geleceğimizi tehdit eden 
riskler bizi umutsuzluğa, karamsarlığa 
sevk etmemelidir. Ben, her zaman bir al-
ternatifin mevcut olduğuna, her zaman bir 
çıkış yolunun, bir çıkış kapısının buluna-
bileceğine yürekten inanıyorum.

Bakınız… Küresel finans krizi nedeniyle 
Türkiye’nin de üyesi bulunduğu G-20 zir-
vesi birkaç kez toplandı ve küresel krizden 
çıkışın yollarını müzakere etti, bazı ted-
birleri uygulama aşamasına getirdi. Aynı 
şekilde, IMF-Dünya Bankası 2009 Güz 
Toplantısı Türkiye’de, İstanbul’da yapıldı 
ve orada da küresel finans krizi ve çıkış 
yolları ayrıntısıyla tartışıldı. Bütün bu ve 

benzeri görüşmelerde ortaya çıkan sonuç 
şudur: Dünyanın bugün arz ettiği man-
zara, özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan 
hataların bir sonucu olarak ortaya çık-
mıştır. Sınırsız tüketim, sınırsız kazanma 
hırsı, sadece ekonomide değil, hemen her 
alanda adalet duygusunun yıpranması, 
bir öncü şok olarak küresel finans krizini 
doğurmuştur.

Evet, yaşadığımız bir öncü şoktur… Eğer 
ders alınmaz ve hatalar tekrarlanırsa, asıl 
depremin o zaman yaşanacağı artık aşikar 
hale gelmiştir. Yine bu manzaradan ve ya-
şanan gelişmelerden çıkardığımız bir baş-
ka sonuç da şudur… Asla ümitsiz olmaya 
gerek yok, mutlaka bir alternatif var… Biz, 
Türkiye olarak bir çıkış alternatifi, hatta 
alternatifleri olduğuna inanıyor ve sami-
miyetle bunun çabasını, mücadelesini 
veriyoruz. Türkiye, son 7 yılda, iktidarımız 
döneminde, hemen her alanda çok ciddi 
bir değişim ve dönüşüm sürecinin içinden 
geçti. Burada size sadece birkaç çarpıcı 
başlığı aktarmak isterim… 7 yıl önce ik-
tidarı devraldığımızda ülkenin gayri safi 
yurtiçi hasılası 230 milyar dolar seviye-
sinde idi, 2008 sonunda bunu 742 milyar 
dolar seviyesine çıkardık. Türkiye dünya-
nın 26’ıncı büyük ekonomisi iken, 2008 so-
nunda 17’inci büyük ekonomi haline geldi 
ve fevkalade bir değişiklik olmazsa bu yıl 
sonunda dünyanın en büyük 16’ıncı eko-
nomisi konumuna yükseliyoruz. İhracatı 
36 milyar dolardan devraldık, 7 senede 
132 milyar dolara yükselttik. Uluslararası 
doğrudan yatırımları 1 milyar dolardan 
aldık, 2007 sonunda 22 milyar dolar se-
viyesine kadar çıkardık. 2008’de küresel 
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krize rağmen 18.3 milyar dolar seviyesini 
yakaladık.

Küresel krize, sağlam bir finans sistemiyle 
karşı koyduk. Bir tek banka bile sıkıntı 
yaşamadı. Krizin etkilerini mümkün olan 
asgari düzeyde hissettik. Şu anda da dünya 
ülkeleri arasında krizden en hızlı çıkacak 
ülkeler arasında gösteriliyoruz. Cumhuri-
yet tarihimiz boyunca Türkiye’de 330 bin 
adet derslik yapılmıştı; biz, 7 sene içinde 
bunun 3’te birinden fazlasını 133 bin ders-
liği eğitim sistemine kazandırdık. 7 yılda 
63 yeni üniversite kurduk. Yine tüm cum-
huriyet tarihimiz boyunca, yani 79 yılda 6 
bin kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
7 yılda buna yeni 11 bin kilometre bölün-
müş yol ekledik.

Bu örnekler uzayıp gidiyor… Türkiye, 
içerde bu değişim ve dönüşümü gerçekleş-
tirirken, uluslar arası planda da aktif bir 
dış politika yürüttü. Biz, ulusal istikrarın 
yeterli olmadığına, bölgesel ve küresel 
istikrarın da geleceğin garantiye alınması 
için şart olduğuna inandık ve komşuları-
mızdan, bölgemizden başlayarak küresel 
barış için çaba harcadık, harcıyoruz. Dün 
bir konuşmamda da ifade ettim… 13’üncü 
Yüzyıl’da yaşamış ünlü Türk düşünürü 
Mevlana diyor ki: Bir ayağın burada, sa-
bit duracak, diğer ayağınla pergel misali 
bütün evreni dolaşacaksın… Açıkçası, 
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadan, sahip 
olduğu kültürden ve medeniyet birikimin-
den gücümüzü alıyor; barış için, sadece 
ve sadece barış için ulaşabildiğimiz her 
noktaya ulaşmaya ve iletişimi, işbirliğini 
artırmaya çabalıyoruz. Türkiye’nin dış po-

litikadaki aktif tavrı ve son yıllarda artan 
etkinliği, ne yazık ki biraz da kasıtlı olarak 
farklı şekilde yansıtılmaya çalışılıyor… 

Dış politika anlayışımızda asla bir eksen 
kaymasının söz konusu olmadığını burada 
bir kez daha hatırlatmakta fayda görü-
yorum. Yaşanan bir eksen kayması değil, 
tam tersine, Türkiye’nin dış politikasının 
normalleşmesi, tabii mecrasına yerleşme-
sidir. Artık tek boyutlu, tek eksenli, katı, 
statik ve statükocu bir dış politika anla-
yışı yerine, küresel ve bölgesel şartların 
da bir gereği olarak çok boyutlu, esnek, 
çok eksenli, ufuk ve vizyon sahibi bir dış 
politika anlayışını hakim kılmanın gayre-
ti içindeyiz. Türkiye bölgesindeki hiçbir 
ülke için hiçbir anlamda tehdit içermi-
yor… Tam tersine Türkiye, bölge için bir 
istikrar unsuru olma görevini hakkıyla 
yerine getiriyor… Bununla da kalmıyor, 
Doğu’nun Batı’yı, Batı’nın da Doğu’ya daha 
iyi anlayabilmesi, kavrayabilmesi yolunda 
bir köprü vazifesi görüyor. Biz, Türkiye’nin 
olduğu kadar, Avrupa’nın, hatta Amerika 
Birleşik Devletleri’nin huzur, güvenlik ve 
istikrarının, bölgesel huzur, güven ve istik-
rardan geçtiğine inanıyoruz. Bölgede oy-
nadığımız rol, bir ağırlık kapma sevdasına 
değil, küresel barışa hizmet etme hedefine 
dönüktür.

Değerli dostlarım…

Elbette, küresel istikrar için yoğun çaba 
harcarken, Türkiye’nin huzur ve istikrarı 
için de devrim niteliğinde reformları ka-
rarlılıkla gerçekleştiriyoruz. 7 yılda başta 
demokratikleşme ve insan hakları olmak 
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üzere her alanda çok köklü reformlar yap-
tık. 2005 yılında Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerine başladık ve bunu karar-
lılıkla yürütüyoruz. Ülke içindeki birçok 
kronik meseleye cesaretle el attık. Telaffuz 
edilmesi dahi cesaret isteyen birçok me-
seleyi, özgürce konuşulabilir, tartışılabilir 
bir noktaya taşıdık. 

Bakınız, şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… 
Hükümet olarak, Türkiye’nin meselelerini 
ele alırken, yalnızca bir meseleye odak-
lanmak yerine, çok boyutlu bir yaklaşımı 
tercih ettik… Yani, sadece ekonomi deme-
dik, sadece dış politika demedik, sadece 
iç politika demedik… Demokratikleşmeyi, 
ifade özgürlüğünü, şeffaflaşmayı ikincil 
sorunlar olarak görüp ertelemedik. Bu sa-
yede Türkiye 7 yılda çok hızlı ve her alanı 
etkisi altına alan bir değişim yaşadı. Altını 
çizerek ifade ediyorum, eğer, çetelerle, 
mafyayla, hukuk dışı örgütlenmelerle mü-
cadeleyi erteleseydik, ya da bu mücadeleyi 
hiç yapmasaydık, ne ekonomide, ne iç ve 
dış politikada, ne de demokratikleşmede 
bugün ulaştığımız seviyeye asla ulaşamaz-
dık.

Sadece bizim iktidarımız döneminde şahit 
olduğumuz provokasyonlar bile, hukuk 
dışı örgütlenmelerin değişimin önünde 
nasıl bir engel teşkil ettiğini çok net olarak 
ortaya koymuştur. Eğer sorunlar zamana 
yayılmışsa, eğer sorunlar kör düğüm ol-
muşsa, bundan beslenen, bundan nemala-
nan, bunu istismar ederek kendisine ikbal 
sağlayan çevreler de oluşuyor. Dolayısıyla, 
siz her hangi bir sorunu çözmeye yelten-
diğiniz anda bu çevreler, çeteler, mafyatik 

örgütlenmeler çeşitli taktiklerle ve tehdit-
lerle karşınıza çıkıyor. 7 yılda bunların ta-
mamını yaşadık. Türkiye’deki hukuk dışı 
örgütlenmeye ilişkin konu, şu anda yargı 
aşamasındadır.

Benim bu konunun ayrıntılarına girmem 
doğru olmaz. Ancak, ortaya çıkan iddiana-
meler, iddialar, kirli ilişkiler, kirli senaryo-
lar, çirkin planlar, Türkiye’nin geçmişte ne 
büyük bir tehdit altında olduğunu ortaya 
koymaya yetecek kadar malzemeyi gün 
yüzüne çıkarmıştır. Şunu da ifade etmek 
durumundayım, hukukun temel ilkesidir: 
Hiç kimse, aksi ispatlanıncaya kadar suçlu 
sayılamaz… Soruşturma kapsamında tu-
tuklu bulunanların hiç biri tabii ki suçlu 
kabul edilemez. Böyle büyük ve kapsamlı 
bir davanın sonuçlanması elbette vakit 
alacaktır. Biz, Hükümet olarak, demokra-
tik çerçeve içerisinde hukuka yardımcı 
oluyor ve görevini en iyi şekilde yapmasını 
sağlayacak zemini hazırlıyoruz. Gerisi hu-
kukun, yargının işidir ve inanıyorum ki ak 
ile kara hukuk yoluyla ortaya çıkacaktır.

Son dönemde başlattığımız Milli Birlik 
ve Kardeşlik Süreci de yine son 7 yılda 
yaşanan değişimin tabii bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Milli Birlik ve Kardeş-
lik Süreci adını verdiğimiz Demokratik 
Açılım süreci, başta terör olmak üzere, 
farklı mezheplerin, farklı etnik grupların, 
azınlıkların, aynı zamanda birçok ekono-
mik meselenin çözüme kavuşturulmasını 
hedefliyor. Bu sorun alanlarında iktidara 
geldiğimiz andan itibaren kademe kade-
me açılımlar gerçekleştirdik, şu anda bu 
açılımları daha somut bir hale getiriyor ve 
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hızlandırıyoruz. Bu süreçte de ciddi engel-
lemelerle karşılaştık ve karşılaşıyoruz… 
Muhalefet partileri sürece tamamen karşı 
çıkmış durumdalar. Eş zamanlı olarak 
ülkenin hassasiyetlerinin de tahrik edildi-
ğini görüyoruz. Ancak açılım sürecini her 
boyutuyla milletimizle paylaşıyor ve sonu-
cun Türkiye açısından ne büyük yararlar 
getireceğini her boyutuyla anlatıyoruz. 
Türkiye bu süreci tamamlamak, hem de 
başarıyla tamamlamak zorundadır, biz 
buna inanıyoruz. Partim ve hükümetim, 
bu süreci cesaretle nihayete erdirmek ko-
nusunda kararlıdır ve tüm engellemelere, 
tüm tahriklere rağmen yolumuzda yürü-
yoruz.

Güncel olması hasebiyle bir başka önemli 
konuya da burada değinmek istiyorum… 
Son günlerde, Türkiye’deki basın öz-
gürlüğü başta ABD olmak üzere çeşitli 
çevrelerde tartışma konusu yapılıyor. 
Burada bazı gerçekleri sizlerle paylaşmak 
isterim. Türkiye, tarihinin en büyük de-
mokratik açılımlarını bizim dönemimizde 
gerçekleştirmiş, ifade özgürlüğü en geniş 
anlamıyla bu dönemde hayata geçmiştir. 
Basın, tarihinin en özgür dönemlerinden 
birini yaşamaktadır. Biz bunu da yeterli 
görmüyoruz ve mevcut engelleri de orta-
dan kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. 
Ancak, bünyesinde bazı gazete ve televiz-
yonların da mevcut olduğu bir holdingin, 
vergiden dolayı aldığı ceza, çarpıtılarak 
basın özgürlüğüne darbe gibi yansıtılmaya 
çalışılıyor. Kesilen vergi cezası, tamamen 
kanunlarımız çerçevesinde kesilmiştir. 
Vergi cezasının basını kontrol altına alma 

çabasıyla uzaktan, yakından asla ve asla 
ilgisi yoktur. 

Vergi konusunda ABD’nin hassasiyetini 
çok iyi biliyorum. Vergi noktasında hiç 
kimseye imtiyaz tanınamaz. Kanunlar kar-
şısında hiç kimse ayrıcalıklı bir konumda 
olamaz. Vergi cezasını basın özgürlüğüyle 
birlikte anmak son derece yanlıştır, bunun 
çeşitli çevrelerde yanlış propagandasını 
yapmak da yine aynı derecede hatalıdır. 
Türkiye’de 7 yıl önce gazetelerin ne tür 
baskılar altında olduğunu bilenler bilir-
ler... Birçok konu konuşulamıyor, yazılamı-
yor, çizilemiyordu… Değişik baskı grupları 
Basın üzerinde adeta Demokles’in Kılıcı 
gibi duruyordu. Bugün basın, bir kez daha 
tekrar ediyorum, Türkiye’de tarihinin en 
özgür döneminden geçmektedir ve inanı-
yorum ki daha da özgürleşecektir.

Değerli dostlarım…

Türkiye ve ABD’nin dış politika gündem-
leri büyük ölçüde örtüşüyor ve bu durum, 
ortak meseleler karşısında işbirliğini hem 
karşılıklı çıkarlar hem de uluslararası 
barış ve istikrar için vazgeçilmez hale 
getiriyor. Ülkelerimiz arasında yarım asrı 
aşan güçlü müttefiklik ve ortaklık ilişkisi, 
bugün her iki ülkenin sürekli genişleyen 
dış politika gündemi ve uyuşan öncelikleri 
nedeniyle memnuniyet verici bir düzeyde 
seyrediyor. Türk-Amerikan işbirliği, daha 
çok savunma boyutuyla sınırlı olduğu So-
ğuk Savaş döneminin ardından, kayda de-
ğer bir dönüşüm içine girdi. Bu değişim ve 
ilişkilerimizin bugün itibariyle kazandığı 
içerikten büyük memnuniyet duyuyoruz. 
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“Stratejik Ortaklık” şeklinde nitelendirilen 
münasebetlerimizi Obama Yönetimi’yle 
birlikte “Model Ortaklık” olarak yeniden 
tanımladık. 

Sayın Başkan Obama, Nisan ayında ilk 
denizaşırı ikili resmi ziyaretini yaptığı 
Türkiye’de, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ndeki hitabında bu tanımlamayı, bizzat 
dile getirdi. “Model Ortaklık”tan, haliha-
zırda geniş bir ortak gündeme sahip olan 
ilişkilerimizin içeriğinin zenginleşmesini 
ve karşılıklı menfaatlerimize hizmet eden 
daha somut sonuçlar üretecek bir yapıya 
evrilmesini anlıyoruz. Stratejik ortaklığın 
bile ötesinde bir dayanışma düzeyini ima 
eden “Model Ortaklığın” doğal gerekleri 
bulunuyor. Türk-Amerikan işbirliğine 
uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmak, 
yerel siyasetin, çeşitli lobilerin ve çıkar 
gruplarının ikili ilişkiler üzerinde zaman 
zaman oluşturduğu baskı ve sıkıntıları 
kararlı biçimde göğüslemek, bazı menfi 
girişimleri kuvveden fiile çıkmadan önle-
mek gerekiyor. 

Bu noktada iki ülkenin de gerekli enerji, 
çaba ve hassasiyeti göstermeye devam 
edeceğine inanıyoruz. Türk-Amerikan iliş-
kilerinde, tüm boyutlarıyla olabildiğince 
dengeli ve simetrik bir gelişim sağlanması 
gerektiğini düşünüyoruz. Hükümetimin 
yaklaşımı ve iradesi bu yöndedir. ABD 
tarafının da aynı iradeye sahip olduğunu 
her vesileyle müşahede ediyor ve bundan 
memnuniyet duyuyoruz. Yoğun ortak gün-
demimiz bağlamında, izleyeceğimiz hare-
ket tarzlarında etkin eşgüdüm sağlanması 
bakımından Türkiye ile ABD arasında her 

düzeydeki danışmaların sürdürülmesinde 
büyük yarar vardır. Bu konuda da ABD 
Yönetimi’yle anlayış birliği içindeyiz. Bu 
geniş ortak gündem içinde, ikili ilişkileri-
mizin önemli bir boyutunu oluşturan ve 
özellikle son dönemde ağırlık kazanan te-
rörle mücadeledeki işbirliğimiz üzerinde 
ayrıca durmanın yerinde olacağı düşünce-
sindeyim. 

Öncelikle şu hususun altını çizmek isterim 
ki, ülkemin on yıllardır terörünün berta-
raf edilmesi yolunda sürdürdüğü kararlı 
mücadelesine ABD’nin verdiği desteği 
takdirle karşılıyoruz. 2007 Kasım ayında 
Washington’a gerçekleştirdiğim ziyaret 
sırasında PKK’nın iki ülke bakımından 
ortak düşman ilan edilmiş olmasından ve 
bunu takip eden süreçte ABD tarafıyla ar-
tan işbirliğimizden memnuniyet duyduk. 
Bu doğrultudaki işbirliğimizin önümüz-
deki dönemde de artarak devam etmesine 
büyük önem veriyoruz. Bununla birlikte, 
sırf güvenlik alanında alınan tedbirlerin 
terörle mücadele için yeterli olmayacağı 
bilinen bir gerçektir. Bu mücadelenin sos-
yal, kültürel ve ekonomik alanlarda da çok 
boyutlu olarak sürdürülmesi gerekiyor. 

Bu bağlamda Hükümetim konuya geniş 
bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Terör örgü-
tünün yurtdışındaki finans kaynaklarının 
kurutulması büyük önem taşıyor. Terörle 
mücadele konusunda içinde bulunduğu-
muz aşamada örgütün Irak’ın kuzeyindeki 
varlığının tasfiye edilmesinin gerektiği 
açıktır. Bu amaçla Irak merkezi yönetimi 
ve bölgesel liderleriyle temaslarımızı sür-
dürüyoruz. ABD’nin de içinde yer aldığı 
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Üçlü Mekanizmanın temel amacı da bu ol-
malıdır. Bu mekanizmanın bu defa başarılı 
olması, geçmişteki gibi sonuçsuz kalma-
ması büyük önem arz ediyor. Öte yandan, 
Hükümetimin son dönemde uygulamaya 
koyduğu Milli Birlik ve Kardeşlik süreci 
çalışmalarının Irak’ın kuzeyindeki terör 
altyapısının tasfiyesi konusunda da çok 
önemli sonuçlar doğuracağına yönelik 
inancımızı da burada kayda geçirmek isti-
yorum. 

Saygıdeğer katılımcılar… hanımefendi-
ler… beyefendiler… 

1990’lı yılların başından beri ve özellikle 
de 11 Eylül saldırılarından bu yana dün-
yamız, hızlı ve sonuçları önceden kestirile-
meyen, çoğu zaman çalkantılı bir değişim 
süreci içine girmiştir. İşte bu nedenledir ki, 
uluslararası planda bugün daha fazla or-
tak iradeye, birlikte hareket edebilme istek 
ve yeteneğine ihtiyacımız var. Ortak amaç-
lar doğrultusunda çaba gösteren Türkiye 
ve ABD’nin ikili ve çok taraflı düzeylerdeki 
işbirliklerini daha da derinleştirmeleri kü-
resel barış çabaları için de büyük katkı sağ-
layacaktır. Ben, bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bir kez daha bu buluşmayı 
sağladıkları için German Marshall Fund’a 
teşekkür ediyorum. Sabrınızdan dolayı 
sizlere de şükranlarımı sunuyor, hepinizi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar… hanımefendi-
ler… beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyor; Meksika’da bulunmaktan, 
seçkin bir akademik merkez olan Matias 
Romero Enstitüsü’nde sizlere hitap etmek-
ten büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Tarih, bize göstermiştir ki, barışa giden 
yol, uluslararası dayanışma ve bilginin 
paylaşımından geçiyor. Matias Romero 
Enstitüsü’nün de bu çabalara aktif katkı 
sağladığını görüyor ve en kalbi şükranları-
mı sunuyorum. Başta Sayın Dışişleri Baka-
nı olmak üzere, bu etkinliğin düzenlenme-

Matias Romero Enstitüsü’nde 
Verdiği Konferans

Meksika | 9 Aralık 2009 
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sinde emeği geçenlere içtenlikle teşekkür 
ediyorum. 

Meksika’ya ziyaretimin amacı, ilişkileri-
mize ivme ve canlılık kazandırmak. Her 
iki ülke adına bu ziyaretimizin yeni iş 
imkanlarına kapı aralaması, yeni fırsatlar 
doğurması bizim için en büyük mutluluk 
vesilesi olacaktır. Bu yıl ülkelerimiz arasın-
da diplomatik ilişkilerin tesisinin 81’inci 
yıldönümünü idrak ediyoruz. Türkiye 
ve Meksika arasındaki ilişkilerin bugün 
ulaştığı boyuta dair değerlendirmelerimi 
sizlerle paylaşmadan önce, Türkiye’nin 
yeni bin yılda dış politika vizyonu ve önce-
likleri hakkında sizlerle kısa bir ufuk turu 
yapmak istiyorum.

Hepimizin malumu olduğu gibi, ulusla-
rarası sistem derin bir değişim sürecinin 
içinden geçiyor. Bu süreç, bir taraftan in-
sanlığın refahına katkıda bulunacak geliş-
melere kapı aralarken, diğer taraftan, üze-
rinde hassasiyetle düşünmemiz gereken 
karmaşık sorunları ve belirsizlikleri de 
beraberinde getiriyor. Demokratikleşme, 
siyasi çoğulculuk, insan hakları, kültürler 
arası diyalogun tesisi gibi günümüzün kü-
resel siyasetinde yer alan temel pozitif de-
ğerlere karşılık, terörizm, kitle imha silah-
larının yayılması tehlikesi, sınır ötesi suç 
ve yasadışı göç gibi sorunlar uluslararası 
toplumu giderek daha fazla meşgul ediyor. 

Böylesi bir dünya konjonktüründe uluslar 
arası dayanışmaya, diyaloga ve işbirliğine 
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
olduğu açıktır. Türkiye olarak, uluslararası 
barış ve güvenliğin sağlanması amacıy-

la BM, NATO, AB, AGİT gibi kuruluşlar 
çerçevesindeki çeşitli misyonlara aktif 
bir şekilde katılım sağlıyoruz. Yine aynı 
şekilde, Medeniyetler İttifakı gibi, kül-
türlerarası anlayış, uyum ve hoşgörünün 
yerleştirilmesine yönelik projelerin hayata 
geçirilmesi için aktif bir şekilde çaba har-
cıyoruz. Soğuk Savaş dönemi sonrasında 
Türkiye’nin yakın coğrafyası içerisinde yer 
alan Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlarda 
küresel istikrarı tehdit eden çok sayıda çö-
zümlenmemiş veya donmuş çatışma odak-
ları ortaya çıktı. Bu tablo, bölgesel barış ve 
istikrarı hedefleyen, etkin, sonuç odaklı, 
çok boyutlu, çok katmanlı ve devletler 
arası politikaların yanı sıra bölgelerarası 
bir dış politika izlememizi kaçınılmaz hale 
getirdi.

Değerli katılımcılar…

Türkiye, demokrasisiyle, dinamik ekono-
misiyle, evrensel değerleri milli değerle-
riyle bağdaştıran kimliğiyle, kendi böl-
gesinde, hatta kendi bölgesinin ötesinde 
güvenlik ve istikrar üreten bir dış politika 
benimsiyor, bu yönde bir politika yürü-
tüyor. Biz, geçtiğimiz 7 yıl zarfında hiçbir 
zaman yılmadan, tam bir kararlılık için-
de Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda 
önemli atılımlar gerçekleştirdik. Türkiye, 
bugün AB müktesebatıyla uyuma yönelik 
gerekli reformları hızla gerçekleştiren bir 
ülkedir. Diğer taraftan, Avrupa’nın da si-
yasi ve ekonomik açılardan belirli bir stra-
tejik vizyonu sürdürmesi ve bu stratejik 
hedefe doğru bizimle birlikte yürümeye 
devam etmesi gerekir. 
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Şu bir gerçek ki, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne katılmasından iki taraf da ka-
zançlı çıkacaktır. Türkiye’nin üyeliği, Bir-
liğin küresel konumunu güçlendirmekle 
kalmayacak, Birliğin temsil gücünü de 
yükseltecektir. AB müzakere sürecimizin 
önüne bir engel olarak konan Kıbrıs me-
selesi, halen çözüm bekliyor. Türkiye ve 
Kıbrıslı Türkler, adil, kalıcı ve kapsamlı bir 
çözüme ulaşma yönündeki iradelerini her 
fırsatta açık ve net olarak gösterdiler. Bu 
irade halen güçlü bir şekilde geçerliliğini 
koruyor. Kıbrıs sorunuyla doğrudan veya 
dolaylı biçimde ilgili olan diğer tarafların 
da aynı iradeyi sergilemesini arzu ediyor 
ve bu yönde teşviklerimizi sürdürüyoruz. 
Bu başarılabilirse, Doğu Akdeniz’in bir 
istikrar, işbirliği ve ortak refah alanı haline 
dönüştürülmesi yönünde çok önemli bir 
mesafe alınmış olacak. 

Dış politikamızdaki diğer bir temel hede-
fimiz ise, Balkanlar’dan Orta Doğu ve Orta 
Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafya-
da barış ve istikrarın sağlanması. Yakın 
coğrafyamızda yer alan kriz bölgelerinde, 
barış, istikrar ve refahın temini için karar-
lılıkla mücadele ediyoruz. Türkiye’yi çev-
releyen bölgeler, uzun yıllardan bu yana 
dünya siyaset sahnesinin odağında yer 
alıyor. Bölgemizde aktif bir şekilde sürdür-
düğümüz yapıcı ve barışçı politika, sadece 
bölgesel amaçlara değil, aynı zamanda kü-
resel barışa da hizmet ediyor. Bu noktada, 
seçici davranmaksızın, tüm komşuları-
mızla mevcut tüm sorunlarımızı çözüme 
kavuşturma yolunda da önemli adımlar 
attığımızı belirtmekte fayda görüyorum. 

Orta Doğu’da Barış Süreci’nin bir an önce 
tüm kanallarıyla canlandırılması, bu bağ-
lamda, Gazze’de yaşanan acıların tekrar 
etmemesi bizim için gerçekten önemli. 
Bununla birlikte İsrail ile Filistin’in yan 
yana güvenlik ve barış içerisinde yaşaya-
bilecekleri bir ortamın oluşturulmasını 
arzu ediyoruz. Hatırlanacağı üzere, 2008 
yılında, İsrail ile Suriye arasında aracılı ba-
rış görüşmeleri Türkiye’nin himayesinde 
gerçekleşti; İsrail-Filistin sorununun çözü-
müne yönelik katkılarda bulunduk; Irak’ın 
toprak bütünlüğünün, ulusal birliğinin ko-
runmasına en güçlü desteği vererek Irak’a 
Komşu Ülkeler Süreci’nin de öncülüğünü 
yaptık. Bu istikamette önümüzdeki dö-
nemde de elimizden gelen her türlü katkı-
yı yapmayı sürdüreceğiz. 

Bölgemizde dünya gündemini meşgul 
öden önemli meselelerden biri de uzun 
bir tarihe dayanan ve her alanda köklü 
ilişkilerimizin bulunduğu komşumuz 
İran’dır. Türkiye olarak, komşumuz İran’a 
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenme-
si Antlaşması’ndan kaynaklanan yüküm-
lülüklerini eksiksiz yerine getirmesini 
ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’yla 
tam bir işbirliğine gitmesini her fırsatta 
kuvvetle telkin ediyoruz. Bununla birlikte, 
tüm ülkelerin barışçı amaçlarla nükleer 
enerjiden yararlanma hakkını da teslim 
ediyoruz. Güney Kafkasya’da 2008 yılında 
patlak veren krizin hemen ardından, bölge 
ülkeleri arasında karşılıklı güven ortamı 
oluşturulması yoluyla “Kafkasya İstikrar 
ve İşbirliği Platformu” girişimini başlattık. 
Pakistan ve Afganistan’daki durumla da 
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yakından ilgileniyor, ikili ve çok taraflı 
platformlarda gerekli katkıları yapıyoruz. 

Bizler komşularımızla da, derin ilişkiler 
içinde olduğumuz bölge ülkeleriyle de, 
dünya ülkeleriyle de dostluk ve barış 
kavramları etrafında ticari ve diplomatik 
ilişkiler kurmayı öncelikli dış politika he-
defi olarak görüyoruz. Türkiye’nin önem 
verdiği diğer bir husus da, küresel çapta 
işbirliği ve ortak hareket tarzı gerektiren 
çevre konularıdır. Türkiye’nin küresel ısın-
ma ve iklim değişikliği müzakerelerinde 
daha etkili bir rol oynayabilmesi için, Türk 
Parlamentosu Şubat 2009’da BM İklim De-
ğişikliği Çerçeve Anlaşması Kyoto Protoko-
lünü onayladı. Bu çerçevede, Kopenhag’da 
7 Aralık tarihinde başlayan 15’inci Taraf-
lar Toplantısı’nda verimli sonuçlar elde 
edilmesi ve Meksika’da yapılacak 2010 
yılındaki toplantıda nihai hedeflere varıl-
ması en büyük temennimiz. 

Bununla birlikte, çok yönlü dış politikamız 
çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz 
“Latin Amerika ve Karayiplere Açılım 
Stratejisi’ ile bölgeyle ilişkilerimize yakın 
zamanda yeni bir ivme ve enerji kazandır-
dık. Meksika ile ikili ilişkilerimizi geliş-
tirmek bu stratejinin ana unsurlarından 
birini teşkil ediyor. Dış politika alanında 
bölgesel konular yanında küresel sorum-
luluklar da üstlenen bir ülkeyiz. Türkiye, 
2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi 
geçici üyesi olarak aktif bir şekilde görev 
yapmanın yanı sıra, G-20 üyesi olarak 
küresel ekonomik durumla ilgili ortak 
çözüm arayışlarına etkin olarak katkı-
da bulunuyor. İspanya ile birlikte ortak 

sunuculuğunu yaptığımız Medeniyetler 
İttifakı Girişimi olgunlaşma sürecine girdi. 
Bu yıl içerisinde İstanbul’da düzenlediği-
miz ikinci Forum Toplantısı’nda binden 
fazla tebliğ sunuldu. Üçüncü Forum 
Toplantısı’nın Brezilya, dördüncü toplan-
tının ise Doha’da yapılacak olması, öncü-
lüğünü yaptığımız bu girişime dünyanın 
tüm bölgelerinden verilen siyasi desteğin 
açık bir göstergesidir.

Değerli dostlarım…

Ekonomik anlamda da Türkiye iktidarımız 
döneminde çok büyük bir gelişim kaydet-
ti. Bugün itibariyle Türkiye, 742 milyar 
dolarlık gayri safi yurtiçi hasılasıyla, dün-
yanın en büyük 17’inci ve Avrupa’nın da 
en büyük 6’ıncı ekonomisi olma özelliğine 
sahiptir. Yaşanan son küresel kriz, birçok 
ülkeye ciddi hasarlar vermiş olsa da, Tür-
kiye sağlam finans yapısı, sağlam banka-
cılık yapısı ve aldığı erken tedbirler saye-
sinde bu krizi ABD ve Avrupa ülkelerine 
nazaran çok daha az hasarla geçiriyor. Son 
yıllarda ihracatımızdan uluslararası doğ-
rudan yatırımlara kadar her alanda tarihi 
rekorlar elde ettik. Türkiye’yi yatırımlar 
için bir cazibe merkezine dönüştürdük ve 
bu gayretlerimiz sürüyor. Türkiye, küresel 
ölçekte 4’üncü büyük gemi yapımcısı ülke, 
11’inci büyük demir ve çelik üreticisi ve en 
büyük 16’ncı otomobil üreticisi ülke olma 
özelliğine sahip. Avrupa’ya en fazla tekstil 
ürünü ihraç eden ülke de yine Türkiye’dir.

Türk dış politikasının ve ekonomisinin 
bu genel görünümü çerçevesinde, Türkiye-
Meksika ikili ilişkilerine de bu vesileyle 
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kısaca değinmek istiyorum. Daha önce de 
ifade ettiğim gibi, iki ülkenin diplomatik 
ilişkileri 81 yıllık bir geçmişe sahiptir. An-
cak, iki ülke arasındaki karşılıklı etkileşim 
ve dostluğun çok daha eskilere dayandığını 
gözden kaçırmamak gerekir. Meksika ve 
Osmanlı İmparatorlukları arasında ilk dip-
lomatik ilişkilerin tarihi 1865 yılına uza-
nıyor. Tanınmış tarihçi Fernand Braudel, 
Akdeniz’in tarihini anlatırken, Vera Cruz’da 
uçan kelebeğin kanat esintisinin Topka-
pı’daki yeniçeri ayaklanmasını etkilediğini 
vurgular. Bu vurgu, küreselleşmenin aslın-
da yeni bir olgu olmadığına işaret ediyor.

Türkiye ile Meksika arasındaki iletişime 
bir örnek de, 1500’lü yıllarda Meksika 
İmparatorluğu’nun ilk toprak sistemi-
ni, Osmanlı tımar sistemini esas alarak 
kurmasıdır. Yine aynı şekilde, Türkiye ve 
Meksika’nın 20’nci yüzyıla yeni bir başlan-
gıç yaparak girmiş olmaları aradaki benzer-
liğin eskilere dayandığını açıkça gösteriyor. 
Her iki ülke de, 1919 Türk Kurtuluş Savaşı 
ve 1910 Meksika Devrimi sonrasında 
benzer vizyonla yapılan millileştirmeler, 
toprak reformları gibi köklü toplumsal ve 
ekonomik reform süreçlerinden geçmiştir. 
Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Atatürk 1935 yılında Meksika’ya 
maslahatgüzar olarak atadığı Tahsin Bey’e 
bizzat “Mayatepek” soyadını vermiştir.

Türkiye ve Meksika, nüfus ve ekonomik 
büyüklükleri itibarıyla bölgelerinde öne 
çıkan iki ülke. Bir Kuzey Amerika ülkesi 
olan Meksika, Kuzey ve Güney arasında bir 
köprü konumunda bulunuyor. Aynı şekilde 
Türkiye’de Doğu ile Batı arasında, Avrupa 

ile Asya arasında bir köprü konumunda. 
İki ülke de, bölgesel ve küresel işbirliğinde 
oynadıkları aktif rol sayesinde uluslararası 
barış ve istikrarın sağlanmasında önemli 
bir yere sahipler. G-20, BM Güvenlik Konse-
yi ve OECD gibi birçok önemli uluslararası 
kuruluşlarda ortak üyeliği bulunan Türkiye 
ve Meksika’nın uluslararası konular bakı-
mından büyük ölçüde örtüştüğünü söyle-
mek yanlış olmayacaktır. 

Bu benzerlikler, bölgesel liderlik vasıfları, 
uluslararası konumları ve hızlı gelişen eko-
nomileri ışığında, Türkiye ve Meksika iliş-
kilerini daha sıcak ve verimli bir işbirliğine 
dönüştürmeleri gereğini ortaya koyuyor. 
İki ülkenin uluslararası platformlardaki 
mevcut yapıcı işbirliğine ilaveten, ekono-
mi, turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarda 
küçümsenmeyecek boyutlarda işbirliği im-
kanlarının mevcut olduğunu görüyoruz. Bu 
alanlarda yapacağımız işbirliğinin, halkları-
mızın birbirlerini daha yakından tanıyarak, 
sıcak dostluk bağları kurmalarına da vesile 
olacağına ben tüm kalbimle inanıyorum. 
Zira ülkeler arasındaki ilişkilerde yer alan 
insani boyut, günümüzün küreselleşen 
dünyasında her zamankinden daha fazla 
önem taşıyor. Bu çerçevede, Meksika ile 
diyalog ve işbirliğimizin her düzeyde ge-
liştirilmesinin samimi dileğimiz olduğunu 
vurgulamak istiyorum. 

Hanımefendiler… beyefendiler…

21. yüzyılın başında Türkiye ve Meksika 
bölgelerinde güçlü konumda olan, barışa 
ve istikrara katkıda bulunan, gelişmekte 
olan ülkeler için örnek teşkil eden ve ge-
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lecekleri bugünkünden çok daha parlak 
olan iki ülkedir. Aramızdaki mesafe uzak 
olabilir… Ama bu, işbirliğine, iletişime asla 
engel teşkil etmez. Birbirine bu kadar ben-
zeyen iki ülkenin ve iki milletin her alanda 
çok daha fazla işbirliği içinde olabileceğine 
ben inanıyorum. Diplomatik ilişkilerimi-
zin kuruluşunun 81’inci yıldönümünde, 
bu işbirliğini artırmak için güçlü bir irade-
nin var olduğunu da burada ifade etmek 
istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, Türk halkının Meksika halkına 
içten selamlarını iletiyor, hepinize sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan… Meksika’yı ziyaret etmek-
ten ve ziyaretim sırasında sizinle görüş-
mekten memnuniyet duyuyorum. Bu ve-
sile ile nezaketiniz ve misafirperverliğiniz 
için teşekkür ediyorum.

Her ikisi de G-20 ve OECD üyesi olan Tür-
kiye ve Meksika’nın dinamik ekonomi ve 
nüfus yapıları, kişi başına düşen milli gelir 

düzeyleri ve toplum değerleri itibariyle da 
benzerlikleri bulunuyor. Bölgesel liderlik 
vasıflarımız, uluslararası konumlarımız ve 
hızlı gelişen ekonomilerimiz ışığında, ilişki-
lerimizi daha sıcak ve verimli bir işbirliğine 
dönüştürmemiz gerekir. Esasen, ülkeleri-
miz arasındaki ilişkilerin başlangıcı 1865 
yılına dayanıyor. Bu sene de diplomatik 
ilişkilerimizin 81’inci yıldönümünü idrak 

Senato Başkanı Carlos 
Navarrete Ruiz ile Görüşme

Meksika | 10 Aralık 2009 
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ediyoruz. İlişlilerimiz coğrafi uzaklık ne-
deniyle geçtiğimiz asırda istenilen düzeye 
erişememiş olmakla birlikte, küreselleşen 
dünya ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştır-
mıştır.

Bu bağlamda, mevcut potansiyelleri iyi 
değerlendirmeliyiz. Uygulamaya koyduğu-
muz “Latin Amerika ve Karayipler Açılım 
Stratejisi’ bölge ile ilişkilerimize yeni bir 
ivme kazandırmıştır. Meksika ile ikili iliş-
kilerimizi geliştirmek bu Strateji’nin ana 
unsurlarındandır. Bu amaçla, ülkelerimiz 
arasındaki üst düzey temasları arttırma 
arzusundayız. Bu çerçevede, Parlamento-
lararası temaslara büyük önem atfediyor 
ve sizi de en yakın zamanda Türkiye’de 
görmeyi umuyoruz. Bildiğiniz gibi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde halihazırda 38 
üyeden oluşan Türkiye-Meksika Dostluk 
Grubu mevcuttur. Bu, esasında, milletimi-
zin temsilcileri olan Parlamenterlerimizin 
Meksika ile ilişkilerin geliştirilmesine atfet-
tiği önemin bir göstergesidir. Öte yandan, 
Geçtiğimiz dönemde Meksika Temsilciler 
Meclisi’nde bir Türkiye-Meksika Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu oluşturulmuştu. 
Temsilciler Meclisinizde yeni dönemde 
de bir Dostluk Grubu oluşturulması ve 
Parlamenterlerimizin karşılıklı temas ve 
ziyaretlerinin teşvik edilmesi inanıyorum 
ki ilişkilerimizin geliştirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Sayın Başkan…

Türkiye ile Meksika, hızla büyüyen eko-
nomileri ve bölgelerinde artan nüfuzla-
rıyla gelişmekte olan ülkeler arasında öne 

çıkan iki ülkedir. Ülkelerimiz, aynı anda 
2009-2010 dönemi BM Güvenlik Konseyi 
geçici üyeliğine seçilmiştir. Bu Platform 
kapsamındaki işbirliğimizi inşallah kü-
resel barış ve istikrar adına önümüzdeki 
yılda daha da geliştirmek arzusundayız. 
Ben hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerin güvenine sahip olan Türkiye ve 
Meksika’nın, “Kuzey-Güney” işbirliğinde 
kilit ülkeler olarak öne çıkabileceklerine 
inanıyorum. Gerek Türkiye, gerekse Mek-
sika farklı kimlikleri birleştirmenin aslın-
da zenginlik olduğunu çok iyi biliyorlar.

Türkiye ve İspanya’nın 2005 yılında baş-
lattıkları Medeniyetler İttifakı girişiminin 
Dostluk Grubu üyesi olan ve öz kimliğiyle 
değişik kültürleri kaynaştıran Meksika’nın 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da bu girişime önemli katkılar sağlayacağı-
na inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 
sözlerime son veriyor, önümüzdeki dö-
nemde ilişkilerimizin daha ileri boyutlara 
taşınacağına olan inancımla, nezaketiniz 
ve misafirperverliğiniz için bir kez daha 
teşekkür ediyorum.
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Ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştir-
mekte olan Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu 
Başkanı Sayın Nikola Şpiriç’le bugün yap-
tığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi her 
boyutuyla derinlemesine ele alma fırsatı 
bulduk. Siyasi ilişkilerimizin mükemmel 

seviyede bulunduğunu karşılıklı olarak te-
yit ettik. İtici gücünü halklarımız arasında-
ki çok yakın bağlardan alan ilişkilerimizin, 
ekonomik ve ticari alanlara da en geniş şe-
kilde yayılması imkanları üzerinde durduk 
ve bu konudaki kararlılığımızı vurguladık. 

Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu 
Başkanı Nikola Spiriç ile Ortak 

Basın Toplantısı

Ankara | 15 Aralık 2009 
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Bosna-Hersek ile büyük potansiyele sahip 
ekonomik işbirliğimizin daha da geliştiril-
mesi ülkemizin öncelikli hedefleri arasın-
dadır. Ticaret hacmimiz son yıllarda büyük 
artış göstererek 2008’de 600 milyon dolar 
seviyelerine ulaşmıştır. Ülkelerimiz arasın-
daki ticaret hacmini gerçek potansiyeline 
eriştirmek için tüm imkanlarımızı seferber 
edeceğimizi karşılıklı olarak vurguladık. 

Bu bağlamda bilhassa karşılıklı yatırımla-
rın arttırılmasının önemine dikkat çektik. 
Görüşmemizde kültürel işbirliği konularını 
da ele aldık. Paylaştığımız uzun ortak geç-
miş ülkelerimizin bu alanda işbirliği yap-
masına çok uygun bir zemin oluşturmakta-
dır. Sayın Şpiriç’le ayrıca Bosna-Hersek’teki 
mevcut durumu ve güncel gelişmeleri de 
görüşme imkanı bulduk. Bosna-Hersek’in 
toprak bütünlüğünün, egemenliğinin, çok 
kültürlü ve çok-etnili yapısının korunması 
büyük önem taşımaktadır. 

Bölgemizin barış ve istikrarı açısından 
Bosna-Hersek kilit bir ülkedir. Esasen 
Bosna-Hersek istikrara kavuşturulmadan 
Avrupa’da kalıcı bir istikrardan söz etmek 
güçtür. Bosna-Hersek’in Avrupa ve Avru-
pa-Atlantik yönelimi bu bağlamda büyük 
önem taşımaktadır. Bosna-Hersek’i bu 
yolda samimi ve kararlı şekilde destekle-
meyi sürdüreceğimizi vurguladım. Bosna-
Hersek’te, Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin 
dönüşümü ve anayasa reform süreci gibi 
konularda halen süregelen sorunların aşıl-
masında ülkenin siyasi liderlerine önemli 
görevler düşmektedir. Bu husustaki beklen-
tilerimizi Sayın Şpiriç’e aktardım. Bütün bu 
süreç boyunca Bosna-Hersek’teki kurucu 

halkların her biriyle diyalog ve dayanışma 
halinde olacağımızın altını çizdim. 

Bosna-Hersek, Türkiye’nin ve Türk halkı-
nın gönlünde çok müstesna bir yere sa-
hiptir. Türkiye her zaman Bosna-Hersek’in 
yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya 
devam edecektir. Bu samimi hissiyatımızı 
da yansıtır şekilde çok olumlu ve samimi 
bir ortamda cereyan eden görüşmelerimi-
zin, Türkiye-Bosna-Hersek ilişkilerine her 
alanda daha da derinlik ve zenginlik kazan-
dırmak yönündeki müşterek gayretlerimi-
ze katkı sağlayacağına inanıyorum.
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Çok değerli kardeşim Suriye Cumhurbaş-
kanı Sayın Esad… değerli basın mensupla-
rı… Bugün adeta kendi evimiz saydığımız 
Suriye’de bulunmaktan son derece mem-
nun olduğumuzu belirterek sözlerime 
başlamak istiyorum. Başta kardeşim Beşar 
Esad olmak üzere tüm Suriyeli kardeşleri-
min bana ve heyetime gösterdiği yakınlık 
bizi evimizde gibi hissettiriyor. Çok sayıda 
bakan arkadaşımla birlikte burada son 
derece önemli anlaşmalara imza atmak 
ve iki ülkenin kardeşliğini ve dostluğunu 
pekiştirmek için buradayız. Tüm bölgeye 
ve dünyaya örnek olabilecek bu ilişki gele-
cekte daha da güçlenerek devam edecektir 
inşallah.

Suriye bizim Ortadoğu’ya açılan kapımız 
ve ikinci evimizdir. Türkiye de Suriye’nin 
Avrupa’ya açılan kapısı ve ikinci evidir. Ara-
mızdaki tarihi ve kültürel yakınlığı imza-
ladığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
anlaşmalarıyla ayrıca güçlendirdik. Şimdi 
bu anlaşmalar çerçevesinde 10 bakanımız-
la birlikte, Suriyeli bakanlarımızla adete 
“iki ülke tek kabine toplantısı” gerçekleştir-
dik ve çok sayıda anlaşmaya imza attık. Bi-

liyorsunuz dün de ulaştırma bakanlarımız 
Gaziantep-Halep demiryolu hattının açılı-
şını yaptı. Bu önemli adımların ülkelerimiz 
arasındaki sosyal, ticari, ekonomik, kültürel 
ve turizm hareketlerini artırmasını, böylece 
halklarımızın birbirleriyle daha fazla kay-
naşmasını ümit ediyoruz. 

Ziyaretim sırasında ayrıca, Başbakan Sayın 
Otri’yle birlikte iki ülke işadamlarının ka-
tılımıyla tertiplenen İş Konseyi’ne iştirak 
ettik. Bana eşlik eden işadamlarımız bu 
vesileyle Suriyeli muhataplarıyla bir araya 
gelerek temaslarda bulundular. Yapılan bu 
yüz yüze temasların ikili ekonomik ve ticari 
ilişkilerimize olumlu yansımaları olacağına 
inanıyorum. Keza, az önce de Cumhur-
başkanı Sayın Beşar Esad ile baş başa ve 
heyetler arası görüşmeler yaptık. Görüşme-
lerimizde kendisine Konsey toplantısının 
sonuçları hakkında bilgi verdim. Bu vesi-
leyle ülkelerimiz arasında her alanda geli-
şen ilişkileri gözden geçirdik. Önümüzdeki 
dönemde işbirliğimizi yeni alanlarda ge-
liştirme imkanlarını araştırdık. Ayrıca, her 
iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler 
hakkında istişarelerde bulunduk. Bu çer-

Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile 
Ortak Basın Toplantısı

Suriye | 23 Aralık 2009 
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çevede, bölgesel barış ve istikrara katkıda 
bulunmak amacıyla çalışmalarımızı yakın 
işbirliği ve eşgüdüm içinde sürdürmek hu-
susundaki kararlılığımızı teyit ettik. 

Bugün gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışma-
ların, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkile-
rin güçlendirilmesine, mevcut işbirliğimi-
zin kapsamının daha da genişletilmesine 
ve halklarımızın ortak yararına sonuçlar 
doğuracağına inanıyorum. Sözlerimiz 
tamamlarken Suriye-Türkiye ilişkilerinin 
tüm bölgede örnek alınması gereken bir 
ilişki biçimi olduğunu belirtmek isterim. 
Her ülke komşularıyla barış içinde yaşarsa 
tüm dünyada barış sağlanmış olur. Teşek-
kür ederim. 
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Saygıdeğer meslektaşım Muhammed Naci 
Otri… sayın bakanlar… değerli kardeşle-
rim… Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor; 
Türkiye-Suriye Yüksek düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’nin ülkelerimize ve halk-
larımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bakan 

arkadaşlarım ve heyetimiz ile bu kadim 
şehirde siz değerli kardeşlerimizle bir araya 
gelmekten büyük bir memnuniyet duyu-
yoruz. Bize gösterilen hüsnü kabul ve içten 
misafirperverlik için de ayrıca kalbi teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi 

Toplantısı

Suriye | 23 Aralık 2009 
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Açıkçası, bugün, Türkiye ile Suriye ilişki-
lerinde tarihi bir sahneye, bir dönüm nok-
tasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Farklı 
dilleri konuşuyor olabiliriz… Ama Türkiye 
ve Suriye, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü 
paylaşıyor… Sadece akarsularımız değil, 
denizimiz değil, mutfağımız, musikimiz, 
mimarimiz, folklorumuz, değerlerimiz de 
bir. İşte onun için, biz Suriye’yi sadece kom-
şu bir ülke olarak değil, kardeş bir ülke, ak-
raba bir ülke olarak görüyor ve kardeşliğin, 
akrabalığın gereklerini yerine getirmenin 
gayretini gösteriyoruz. Son 7 yıldır bu he-
defe dönük olarak önemli işlere imzamızı 
hep birlikte attık. Suriye ile Türkiye arasın-
daki işbirliği her gün mesafe kaydetti. Her 
alanda, ekonomide, ticarette, dış politikada 
açılımlar gerçekleştirdik. Aramızdaki ma-
yınları temizledik, temizliyoruz. Sorunları 
masaya yatırdık, çözdük, çözüyoruz. En son 
iki ülke arasındaki vizeyi de kaldırdık ve 
halkların birbiriyle daha sık kucaklaşması-
nı sağladık. Kurduğumuz Stratejik Konsey 
mekanizması ile ilişkilerimizin daha da 
güçlendiğini ve pekiştiğini görüyor, bun-
dan da büyük memnuniyet duyuyoruz.

Sayın Başbakan… değerli bakanlar…

Serbest Ticaret Anlaşmasının ardından 
vizeleri karşılıklı kaldırarak ülkelerimiz 
arasında, kişilerin ve malların serbest do-
laşımını mümkün hale getirdik. Bundan 
sonraki aşamada hizmetler ve sermayenin 
serbest dolaşımını da sağlamayı hedefle-
meliyiz. Serbest Ticaret Anlaşması’nın uy-
gulamaya konulmasıyla, Türkiye ile Suriye 
arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50’lik bir 

artışla 1.8 milyar dolar (ihracat 1.113.026, 
ithalat 639.212) seviyesine ulaştı. Bunu 
yeterli görmüyoruz, hedefimiz 3-4 yıl içeri-
sinde bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine 
ulaştırmak olmalı. Bu amaçla, Serbest Tica-
ret Anlaşması’nın uygulanmasının daha da 
etkinleştirilmesi için ortak çaba harcanma-
sında yarar görüyoruz.

Vizenin kaldırılmasından sonra ise halk-
larımız arasındaki karşılıklı ziyaretlerde 
kayda değer artışlar gözlenmeye başlandı. 
Bu çerçevede, Ekim 2009’da sınır geçişleri, 
bir önceki yıla kıyasla %100 artarak, 60 
bine ulaştı. Şunu da bu vesileyle hatırlat-
mam gerekiyor: Bu tarihi adımların somut 
sonuçlar doğurması için uygulamada da 
iyileştirmeler yapmamız şart. Bu çerçeve-
de, gümrük hizmetlerinin süratlendirilip 
kolaylaştırılması, sınır kapılarının kapasi-
telerinin artırılması, ulaşım altyapısının 
tamamlanması gibi alanlarda hızla mesafe 
almalıyız. Ulaştırma Bakanlarımız tarafın-
dan dün açılışı yapılan Gaziantep-Halep 
demiryolu bu yönde atılmış önemli bir 
adımdır. Bu adımları çok daha ileriye taşı-
mamız gerekiyor. Karşılıklı yatırımlar ve 
ekonomik işbirliğinin temel taşlarından 
biri de hiç kuşkusuz bankacılık sektörüdür. 
Türk bankalarının Suriye’de şube açmaları-
nın kolaylaştırılmasında yarar görüyoruz. 
Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
Türk şirketlerini Suriye’de daha fazla yatı-
rım yapmaya teşvik edecektir.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, Suriye’de gerçekleştirilmekte olan 
değişim ve reform sürecini takdirle izliyor 
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ve destekliyor. Bu süreçte devlet kurumla-
rımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel 
sektörümüzle Suriye’nin kalkınmasına ve 
dönüşümüne katkıda bulunmayı arzu edi-
yoruz. Özellikle piyasa ekonomisine geçiş 
için gerekli olan hukuki altyapı ve düzen-
lemeler ile kurumsal yapıların oluşturul-
masında tecrübelerimizi Suriyeli kardeşle-
rimizle paylaşmaya hazırız. Suriye’de hali 
hazırda çok sayıda Türk firmasının çeşitli 
sektörlerde toplamda 250 milyon doları 
bulan yatırımları bulunuyor. Önümüzdeki 
dönemde Suriye’deki yatırım ortamının 
daha elverişli hale gelmesiyle Türk yatırım-
larının hacmini daha da artırmak istiyoruz. 

Biz Suriye’yi sadece 20 milyon nüfuslu bir 
pazar değil, 320 milyonluk Ortadoğu paza-
rına giriş kapısı olarak görüyoruz. Türkiye 
de Suriye’nin Balkanlar, Avrupa, Karadeniz, 
Kafkasya ve Batı Asya’ya açılan kapısıdır. 
Bu bağlamda, işadamlarımızın üçüncü 
ülkelerde ortak projeler üstlenmesini de 
teşvik edebiliriz. Gaziantep, Kilis ve Halep 
arasında altyapı, teknik işbirliği ve kapasi-
tenin geliştirilmesi, girişimcilik, ticaret ve 
ekonomi, kültür ve turizm gibi alanlarda 
işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak 
projelerin gerçekleştirilmesini amaçlayan 
Bölgelerarası İşbirliği Programı başarıyla 
yürütülüyor. Programın kapsamının başka 
işbirliği alanlarını ve sınır bölgelerindeki 
diğer vilayetleri de içerecek şekilde genişle-
tilmesi hepimizin yararına olacaktır. 

İlişkilerimizin gelecek nesillere uzanacak 
diğer önemli bir boyutunu oluşturan kül-
türel alanda işbirliğinin geliştirilmesi ve 
kültürel etkileşimin yoğunlaştırılması halk-

larımız arasındaki bağları daha da güçlen-
direcektir. Esasen, bu bağlar ilişkilerimizin 
can damarları olacak, aramızdaki dostluk 
ve işbirliğinin ebedi olmasının ve gelecek 
kuşaklar tarafından sahiplenilmesinin te-
minatını teşkil edecektir. Bu düşüncelerle, 
toplantımızın ülkelerimiz ve halklarımız 
için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor, 
katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.
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Değerli kardeşim Başbakan Otri… sayın 
bakanlar… kıymetli işadamları… hanıme-
fendiler… beyefendiler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; Türkiye-Suriye 
İş Forumu’nun ülkelerimize, halklarımı-
za, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Komşu ve komşu olmaktan öte kardeş 
ülke Suriye’de bir kez daha bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade et-
mek istiyorum… Açıkçası, burada, Şam’da 
kendimi bir misafir gibi değil; dostlarımın, 
kardeşlerimin evinde gibi hissediyorum 
ve bunu bize yaşattıkları için tüm Suriyeli 
dostlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyo-
rum.

Son dönemde, Suriyeli dostlarımızla el ele 
verdik ve ortaya eşsiz bir eser çıkardık. Bu 
eser, dostluktur, kardeşliktir, dayanışma ve 
paylaşmadır. Bu eser, ülkelerin yakınlaş-
ması, halklarımızın kucaklaşmasıdır. Evet, 
uzun yıllar birbirimizden ayrı kaldık, bir-
birimize uzak kaldık, birbirimizin hasreti-
ni çektik. Ama bugün, geç de olsa yeniden 
kucaklaşıyor, kaynaşıyor, birbirimizle has-
ret gideriyoruz. İki ülke arasında vizelerin 
kalkması bile, birbirimizi ne kadar özledi-
ğimizi somut olarak ortaya koydu.

Şu anda, Halep’te, Şam’da, Lazkiye’de, 
Deyruz Zor’da, Hama ve Humus’ta Türk 
turistler komşu ülke Suriye’nin tarihini, 
kültürünü öğreniyor, kardeşlerini daha 
yakından tanıyor. Tartus, Banyas, Palmi-
ra, Arvad Adası gibi Suriye’nin dünyalar 
güzeli köşelerini artık daha fazla Türk 
turist ziyaret ediyor. Aynı şekilde, Suriyeli 
kardeşlerimiz de Mardin, Şanlıurfa, Ga-
ziantep, Adana, Mersin, Antalya ve tabii 
ki İstanbul gibi şehirlerimize akın ediyor 
ve oralarda Türk kardeşleriyle buluşu-
yor, kaynaşıyor. Bakınız… Süleymaniye 
Camii’nin, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nun 
önünde; Hamidiye Çarşısı’nın içinde, Eme-
vi Camii’nin avlusunda, Halep Kalesi’nin 
surlarında gezinirken akrabalarımızla 
birlikte olduğumuzu tüm boyutlarıyla 
anlıyor ve idrak ediyoruz. Aynı şekilde, Su-
riyeli bir kardeşim de, İstanbul’da Kapalı 
Çarşı’da, Sultan Ahmet Camii’nin avlusun-
da, Mardin’in sokaklarında, Şanlıurfa’nın 
Halep Bahçesi’nde inanıyorum ki kendisi-
ni akrabalarının arasında hissediyor. Biz, 
Kasyun Tepesi’nden Şam’a baktığımızda 
bize yabancı bir şehri seyretmiyoruz… 
Eminim ki sizler de Topkapı sırtlarından 
Boğaz’a baktığınızda yabancı bir şehri sey-
retmiyorsunuz.

Türkiye-Suriye İş Forumu

Suriye | 23 Aralık 2009 
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Bu kadar ortak yönü, bu kadar ortak değe-
ri, bu kadar ortak bir kültürü ve tarihi olan 
iki halkın birbirine uzak olmasını, birbi-
rinden ayrı düşmesini kabul edemezdik, 
içimize sindiremezdik. İşte onun için can-
la başla çalıştık… İşte onun için gecemizi 
gündüzümüze kattık ve işte bugünleri hep 
birlikte inşa ettik… Daha kat edeceğimiz 
uzun bir mesafe var… İnanıyorum ki, ara-
daki başka engelleri de kaldıracağız, başka 
pürüzleri de sileceğiz ve dünyaya örnek 
teşkil edecek bir işbirliği ve dayanışmayı 
inanıyorum ki birlikte imar edeceğiz. Biz 
bu arzuya, bu iradeye sahibiz. Suriyeli kar-
deşlerimizde de bunu görmekten dolayı 
inanın çok mutluyuz… Kim ne derse de-
sin… Kim hangi yorumu yaparsa yapsın… 
Ben tüm bu yorumları, ithamları art niyet-
li buluyorum… Art niyetli değilse bile ce-
haletten kaynaklandığını düşünüyorum…

Türkiye ile Suriye yakınlaştığı için ülke-
lerimizin dış politikalarında bir eksen 
kayması, bir yön değiştirme olmuyor. Tam 
tersine ülkelerimizin dış politikaları nor-
malleşiyor, tabii seyrine giriyor, olması 
gereken noktaya doğru geliyor. Yanlış olan 
bugünkü yakınlaşma değildir, yanlış olan, 
dün yaşanan soğukluktur, lüzumsuz ger-
ginliktir, anlamsız uzaklaşmadır… Yanlış 
olan aramızdaki vizeydi, aramızdaki ma-
yınlardı… Yanlış olan birbirimize yönelik 
ön yargılardı. Bugün bunların tamamını 
ortadan kaldırdık, kaldırıyoruz ve bir kez 
daha altını çizerek ifade ediyorum, olması 
gereken yere geliyoruz, normal bir ilişki te-
sis ediyoruz, komşular, dostlar, kardeşler, 
akrabalar arasında olması gereken iletişim 
ve işbirliğini kuruyoruz.

Düşünebil iyor  musunuz? Ramazan 
Bayramı’nda, Kurban Bayramı’nda, sınır-
larımıza insanlar yığılıyordu. Bu insanlar 
birbiriyle akraba ve birbirlerini ziyaret 
etmek, birbiriyle bayramlaşmak için bin 
türlü zahmete katlanmak zorunda kalıyor-
lardı. Bugün ise, sadece bayramlarda değil, 
istedikleri her an akrabalar birbiriyle bulu-
şuyor, kaynaşıyor. Bunu tesis etmiş olmak, 
bunu sağlamış olmak, normalleşme midir, 
eksen kayması mıdır? Türkiye ile Suriye 
arasındaki ticaret hacminin katlanarak 
artması, bir eksen kayması mıdır, yoksa 
normalleşme midir? Dış politikalarımızda 
dayanışma içinde, yardımlaşma içinde 
olmak; birbirimizi desteklemek eksen kay-
ması mıdır, normalleşme midir? Tabii ki 
normalleşmedir. Tüm dünya bunu böyle 
görmek durumunda, bunu böyle anlamak 
zorundadır. 

Sayın Başbakan… değerli katılımcılar…

Şu hususu da burada özellikle vurgulamak 
istiyorum… Türkiye, kendi içinde olduğu 
kadar bölgesinde huzur, refah, istikrar 
ve güvenlik istiyor. Bizim tüm hedefimiz 
budur ve tüm çabalarımız da bu hedefe yö-
neliktir. Son 7 yılda, Suriye ile gerçekleştir-
diğimiz yakınlaşmanın benzerlerini, tüm 
komşu ülkelerimizle tesis etmenin gayreti 
içindeyiz. Biz hep şuna inandık… Tek başı-
na Türkiye’nin refah içinde olması, huzur 
ve emniyet içinde olması bir anlam ifade 
etmez. Tek başına Suriye’nin, Lübnan’ın, 
Irak’ın, tüm bölge ülkelerinin ilerlemesi, 
kalkınması, refahını artırması tek başına 
bir anlam ifade etmez. Çünkü ortak bir 
bölgede bulunuyor, ortak bir coğrafyayı 
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paylaşıyoruz… Bunun da ötesinde birbiri-
ne akraba halklarımız var. İşte onun için, 
tek tek değil, bölgesel ölçekte bir refah, 
huzur, güvenlik ve istikrar ortamı oluştur-
mak zorundayız. Bizim, Suriye’nin, Irak’ın, 
Lübnan’ın sorunlarına kayıtsız kalma lük-
sümüz olamaz… zira buralarda bir sorun 
varsa, bu sorunlar bizi de doğrudan etkili-
yor. Aynı şekilde, Suriye’nin de etrafındaki 
ülkelerin sorunlarına kayıtsız kalma şansı 
yok… Zira komşularda bir sorun varsa, bu 
sorunlar elbette Suriye’yi de etkiliyor. İşte 
onun için dayanışma içinde olmamız, bir-
likte hareket etmemiz ve işbirliğini daha 
da artırmamız gerekiyor. 

Türkiye-Suriye ekonomik ilişkileri de bu 
anlamda bölgesel ekonomik işbirliğinin te-
mel taşlarından birini oluşturuyor. Ekono-
mik bütünleşme yolunda attığımız adım-
lar ve imzaladığımız anlaşmalar sadece 
Türkiye ve Suriye’ye değil, tüm bölgeye ya-
rar getirecektir. Malların serbest dolaşımı-
nı sağlayan Serbest Ticaret Anlaşmasını üç 
yıl önce yürürlüğe koymuştuk. Şimdi sıra 
hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşı-
mının önünü açmaya geldi. Bunları da ba-
şaracağımıza inanıyorum. Biz Suriye için 
nasıl Karadeniz’e, Kafkaslara ve Avrupa’ya 
açılan kapıysak, en uzun sınıra sahip ol-
duğumuz Suriye de bizim Ortadoğu’ya, 
Arap Yarımadası’na ve Körfez’e açılan 
en büyük kapımızdır. 2006 yılında 800 
milyon dolar seviyesinde olan ikili ticaret 
hacmimiz, 2008 yılında 1,8 milyar dolara 
çıktı. 2009’un ilk on aylık verileri ticaret 
hacmimizin 1.4 milyar dolar düzeyinde 
olduğunu gösteriyor. Bu rakamları tabia-
tıyla yeterli bulmuyoruz. Hedefimiz ikili 

ticareti birkaç yıl içerisinde önce 5 milyar 
dolara, sonrasında ise daha yukarılara çı-
karmak.

Bu vesileyle her iki ülkenin yatırımcılarına 
çağrıda bulunmak istiyorum. İstiyoruz ki 
Türk işadamları buraya, Suriyeliler de ül-
kemize yatırım yapsınlar. Suriye makam-
larının ülkemizden gelecek yatırımcılara 
gereken kolaylıkları sağlayacağına güveni-
yoruz. Biz de Suriyeli yatırımcılara her tür-
lü desteği vermeye hazırız. Doğrudan bana 
bağlı olan Türkiye Yatırım Destek ve Tanı-
tım Ajansı tüm imkanlarıyla yanınızda ola-
cak, siz Suriyeli işadamlarına yardımını 
esirgemeyecektir. 3 yıl önce kurduğumuz 
bu Ajansın şimdiye kadar yaptığı başarılı 
çalışmalarla Türkiye’ye yatırım girdisi 
olan 1300 projeye destek sağladığını da 
bilmenizi isterim.

Sevgili kardeşlerim…

Şundan eminim ki, ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ve ticari potansiyeli iyi kullana-
bildiğimiz takdirde önümüzde açamaya-
cağımız kapı yoktur. Bakınız, Türkiye, 742 
milyar dolarlık bir ekonomik hacme ulaştı. 
Bu hacmiyle dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 
da 6’ıncı büyük ekonomisi oldu. 2002’de, 
biz hükümeti devraldığımızda Türkiye’nin 
toplam ihracatı 36 milyar dolardı; 2008 so-
nunda Türkiye’nin ihracatı 132 milyar do-
lara ulaştı. İnşaat şirketlerimiz dünyanın 
dört bir yanında üstlendikleri çok sayıda 
projeyle birçok ülkenin büyük takdirini 
topladılar. 70 ülkede toplam 140 milyar 
dolarlık iş hacmine sahip Türk inşaat sek-
törü, “Dünyanın en büyük 225 uluslararası 
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müteahhidi” listesinde bulundurduğu 31 
firmayla dünyada Çin’den sonra ikinci sı-
rada yer aldı.

Bu başarı kendiliğinden gerçekleşmedi. 
Ekonomik alanda köklü reformlar yap-
tık… Özel sektörümüzün, işadamlarımızın 
önünü açtık; yatırım ortamını düzelttik. 
Yolsuzluklara karşı kararlı bir mücadele 
başlattık. Hepinizin bildiği ve yakından 
hissettiği gibi küresel bir ekonomik krizin 
içinden geçiyoruz. Ama Türkiye olarak 
bu krize karşı direnç gösterdik ve kriz-
den en az etkilenen ülkeler arasında yer 
aldık. Şu anda, tüm uluslar arası kuru-
luşlar, kredi derecelendirme kuruluşları, 
2010’da dünyanın en hızlı büyüyecek 
ülkeleri arasında ilk sıralarda Türkiye’yi 
gösteriyorlar. Türkiye’nin krizden en hızlı 
şekilde çıkacak ülke olacağını teyit edi-
yorlar. Türkiye’nin dünyanın önde gelen 
ekonomileri arasına girmesinde büyük 
pay sahibi olan ve bölgemizdeki birçok 
ülkenin imar ve inşasına önemli katkılar 
sağlayan işadamlarımızın bir bölümü bu-
gün aramızda. İş becerileri dünyaca kabul 
gören Suriye’nin değerli işadamlarının da 
kendileriyle bir araya gelerek karşılıklı 
tecrübelerini paylaşmalarının, ileriye yö-
nelik hedefler belirlemelerinin her iki ülke 
açısından da yarar sağlayacağını düşünü-
yorum.

Kıymetli misafirler…

Türk ve Suriye halklarının paylaştıkları ta-
rihi miras ve kültür genleri o kadar yoğun-
dur ki, dünya üzerinde bu kadar çok ortak 
noktası olan ülke çok azdır. Günümüzde 

dünyanın çoğu ülkesinde paranın ve ser-
mayenin soğuk yüzü insani ilişkilerin 
önüne geçmişken, bizim çarşılarımızda, 
pazarlarımızda, dükkanlarımızda hala o 
eski terbiyenin ayakta tuttuğu kardeşlik ve 
dayanışma ruhu hakimdir. Bugün Şam’da, 
Halep’te, Adana’da, Trabzon’da hangi pa-
zara, çarşıya giderseniz gidin esnaf sizden 
çayını, kahvesini esirgemez. Yeni bir dük-
kan açıldığında “hayırlı olsun”a gidilir. İş 
erbabı komşusunu kollar, gözetir. Henüz 
siftahını yapmamış bir dükkan varsa, yeni 
gelen müşteri kabul edilmez o dükkana 
yönlendirilir. 

Bu toprakların asırlarca içinde yoğrul-
duğu iş ahlakı ve terbiyesi işte budur. 
İşadamlarımızın, tüccarlarımızın, çiftçi-
mizin sevinci, kaygısı, tasası da ortaktır. 
Hasat mevsiminde Halep’teki zeytin 
üreticisiyle Nizip’teki zeytin üreticisinin 
heyecanı ve coşkusu Fırat’ın bereketinde 
birleşir. Narenciye bahçelerinin yeşilliği 
ve Akdeniz’in maviliği Suriye’nin Tar-
tus’unda neyse, Türkiye’nin Tarsus’unda 
da aynı güzelliktedir. Tüm bunları şunun 
için söylüyorum. Bu topraklarda bin yıldır 
aynı ekmeği ve aynı suyu paylaşan iki kar-
deş ülkenin kalkınma yolunda ilerlemeleri 
birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. 

Biz de bu inançla Suriye’yle güzel yarınla-
ra beraber yürüyoruz, ortak bir geleceği, 
huzur ve refah dolu bir bölgeyi beraberce 
inşa edeceğiz. Son yıllarda bu noktada 
çok büyük başarılar elde ettik. Ticari ve 
ekonomik, siyasi, kültürel alanda ilişkileri-
mizi pekiştirecek çok güzel adımlar attık. 
Daha dün Gaziantep ve Halep’i doğrudan 
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birbirine bağlayan demiryolu hattının açı-
lışı yapıldı. Böylece, ulaşım şebekelerimize 
yeni bir halka daha eklemiş olduk. Son 
dönemde oluşturduğumuz olumlu havayı 
sürekli kılmak için hep birlikte daha fazla 
çalışmalı, katkı vermeliyiz. Kardeşlik ruhu 
ve işbirliği anlayışı içinde, önümüzdeki 
dönemde daha güçlü ekonomik ve tica-
ri ilişkiler kuracağımızdan emin olarak 
çalışmalarınızda başarılar diliyor, bu top-
lantının düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederek hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli kardeşim, Sayın Abbas, sizi ve heye-
tinizi ülkemizde görmekten memnuniyet 
duyuyoruz, hoş geldiniz. 

Türkiye olarak, her zaman Filistin halkının 
yanında olduk, kendi bağımsız devletinin 
kurulmasına destek verdik, veriyoruz. 
Filistinlilerin acılarının dindirilmesi ve 

ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 
önemli çabalar gösterdik. Esasen, Filistin’in 
davası bizim davamızdır ve bu Filistinli 
kardeşlerimize olan tarihi, insani ve vicdani 
sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bölgede 
kritik bir dönemden geçerken, aramızdaki 
siyasi diyalogu daha da güçlendirmemiz 
ve koordinasyonumuzu artırmamız yararlı 

Filistin Devlet Başkanı  
Mahmud Abbas ile Görüşme

Ankara | 6 Ocak 2010 
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olacaktır; bu bakımdan, ziyaretiniz zamanlı 
olmuştur.  

Filistin davasının başarıya ulaşması yönün-
de sergilediğiniz dirayetli liderliği takdir 
ediyor ve sizi destekliyoruz. Ancak, bir 
sonraki seçimlerde aday olmayacağınıza 
ilişkin açıklamanızdan endişe duyduk. Bu 
açıklamaya yol açan hissiyatınızı anlamak-
la birlikte, mevcut koşullarda sebatla mü-
cadeleye devam etmenizin Filistin halkının 
yararına olacağına inanıyoruz. 

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Fi-
listin meselesi, sadece Orta Doğu bölgesi 
için değil, tüm dünya düzeni bakımından 
kilit öneme sahiptir. O nedenle, mevcut 
statükonun sürdürülemeyeceğini herkesin 
anlaması gerekiyor. Aksini düşünenler ve 
kronikleşmiş ihtilaf ortamından nema-
lananlar yanılgı içindedir. Zira ufak bir 
kıvılcım bir anda tüm bölgeyi içine alacak 
bir yangına dönüşebilir ve bundan herkes 
zarar görür. Aralık ayı içerisinde Başkan 
Obama ile Washington’da yaptığım görüş-
mede bu görüşlerimizi kendisine de ifade 
ettim. Obama Yönetiminin başlangıçta 
oluşturduğu iyimser havanın yerini karam-
sarlığa bırakmasına izin vermemeliyiz. O 
halde artık geçici çözümler yerine, Filistin 
halkının beklentilerini karşılayacak somut 
adımlar atılmalıdır.

Bu anlayışla, BM, AB ve İKÖ gibi uluslara-
rası forumlarda Filistin’in zemin kaybet-
mesini engellemeye yönelik girişimleri 
desteklemeye hazırız. Uluslararası toplum 
da özellikle yerleşimler konusundaki tutu-
munu değiştirmesi yönünde İsrail’e sürekli 

baskı uygulamalıdır. Kudüs’teki ev boşalt-
maları, yıkımlar ve istimlaklar da hiçbir 
şekilde tasvip edilemez. Kudüs tüm İslam 
dünyasının gözbebeğidir ve buranın ka-
rakterini değiştirecek, Doğu Kudüs’ü Batı 
Şeria’dan koparacak düzenlemelere izin 
verilmemelidir. Avrupa Birliği’nin kendi 
içinde konsensüs sağlamak konusunda 
yaşadığı sıkıntılara rağmen, Filistin’le ilgili 
daha duyarlı bir çizgiye yöneldiğini görü-
yor ve bu bağlamda son AB bildirisini olum-
lu karşılıyoruz. 

Tek taraflı ateşkeslerin imzalanmasından 
bugüne yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, 
Gazze’deki insanlık dramı halen devam 
ediyor, bu duruma seyirci kalamayız. Gazze 
Şeridi’ndeki insanlık dışı koşulların iyi-
leştirilmesi ve bölgedeki Filistin halkının 
acılarının derhal dindirilmesi elzemdir. Biz 
bu yönde uluslar arası toplum nezdindeki 
temaslarımızı sürdürüyor ve hassasiyetle-
rimizi her platformda dile getiriyoruz. Ni-
tekim BM Güvenlik Konseyinin 23 Aralık 
2009 tarihli oturumunda Daimi Temsil-
cimiz, Gazze’ye yönelik İsrail saldırısının 
birinci yıldönümü vesilesiyle bir konuşma 
yapmış ve uluslararası toplumu Gazze’deki 
durumun iyileştirilmesi için süratle hare-
kete geçmeye davet etmiştir. Dışişleri Baka-
nımız Sayın Davutoğlu da İsrail’in Gazze’ye 
saldırısının birinci yıldönümü vesilesiyle 
28 Aralık günü Ankara’daki Büyükelçili-
ğinizi ziyaret etti ve Filistin halkına karşı 
uygulanan zulüm ve haksızlığın biran evvel 
sona erdirilmesi konusundaki kararlı tutu-
mumuzu güçlü biçimde vurguladı. 



353

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Buna ilaveten, duyarlı vatandaş ve sivil top-
lum örgütlerimizin topladığı yardımların 
Gazze Şeridi’ne girmesi için gereken her 
türlü çabayı gösteriyoruz. Bu çerçevede, 
İsrail saldırısının birinci yıl dönümünde 
Gazze’ye müteveccihen yola çıkan yardım 
konvoyuna, Türkiye’den 200 kişilik bir 
ekip ve çok sayıda araç katılmıştır. Kon-
voyun Gazze’ye geçişinin sağlanabilmesi 
için de Mısır makamları nezdinde yoğun 
girişimlerimiz oldu. Mısır’a Nuveyba lima-
nından girmesi öngörülen konvoy, bu ülke 
makamlarının isteği üzerine Ro-Ro sefer-
leri vasıtasıyla El-Ariş’e yönlendirildi. Son 
olarak, konvoyun El-Ariş limanına ulaştırı-
labilmesi için Türkiye’den gemi gönderdik. 
Konvoyun en kısa sürede Gazze Şeridi’ne 
geçmesini ümit ediyoruz.  

Filistin davasının selameti Filistinli gruplar 
arasındaki ayrılığın ivedilikle giderilmesini 
zorunlu kılıyor. Tüm Filistinli grupların 
İsrail karşısında tek vücut olmayı başarma-
ları gerekiyor. Zira Filistin’de iç uzlaşı sağ-
lanmadığı sürece, Filistin davası kan kaybe-
diyor ve bizim bu davaya yapabileceğimiz 
katkıları da sınırlandırıyor. Hamas Filistin 
toplumunun bir parçasıdır ve Hamas’ın 
içinde yer almadığı bir çözüm kalıcı ve sağ-
lıklı olmayacaktır. Dolayısıyla Hamas’ın si-
yasi sisteme entegre edilmesi yönünde her 
türlü çaba gösterilmelidir. Bununla birlikte, 
Hamas’ın da sorumluluk duygusu içinde 
hareket etmesi gerekiyor. Uzlaşma süre-
cinde Mısır’ın çabalarını destekliyor, bu 
konuda üzerimize düşeni yerine getirmeye 
de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. 
Bölge ülkeleri arasındaki tutum ve söylem 
farklılıkları, Filistin davasını da olumsuz 

yönde etkiliyor. Bu nedenle, Filistin konu-
sunda bölge ülkelerinin tek sesliliği önem 
taşıyor.

Bu görüşmemiz vesilesiyle, Filistinli tu-
tuklular ile İsrailli asker Şalit’in değişimi 
sürecine ilişkin gelişmeler hakkında bilgi 
almaktan memnuniyet duyacağım. Filistin 
halkının ekonomik ve sosyal şartlarının 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bizim için 
öncelikli konulardır. Bu amaçla elimizden 
gelen, ayni, nakdi, insani her türlü katkıyı 
yapıyoruz. Paris Bağışçılar  Konferansında 
150, Şarm El Şeyh Konferansı’nda da 50 
milyon dolar taahhütte bulunduğumuz 
malumunuzdur. Bu meblağları Filistin’in 
kurumsal kapasite gelişimine ayırmış bu-
lunuyoruz. Temmuz ayındaki ziyaretiniz 
sırasında mutabık kaldığımız üzere, bütçe 
sıkıntılarınızın aşılmasına yardımcı olmak 
amacıyla 10 milyon dolar doğrudan bütçe 
yardımında bulunduk. Bu taahhütlerimizin 
kalan kısmının projelendirilmesine yönelik 
ayrıntılı görüşmelerin Dışişleri Bakanlık-
larımız arasındaki siyasi istişarelerde ele 
alınmasını kararlaştırdık. Süreci ilerletebil-
mek için Filistin tarafının siyasi istişarelere 
ilişkin tarih önerilerini bekliyoruz.  

Orta Doğu Barış Süreci’nde kapsamlı çö-
züm için Suriye-İsrail ve Lübnan-İsrail ka-
nallarının da bir an evvel canlandırılması 
gerekiyor. Bu kanallardan birinde sağlana-
cak ilerleme diğer kanalları da olumlu şe-
kilde etkileyecektir. Suriye ile İsrail arasın-
daki aracılı görüşmelere de zamanında bu 
anlayışla katkıda bulunduk ve önemli me-
safe kaydettik. Ülkemizin bu görüşmelerde 
oynadığı rolü sürdürmesi yönünde Filistin 
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Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi’nin açılış 
oturumunda kamuoyu önünde verdiğiniz 
destek için teşekkür ederim. Suriye Cum-
hurbaşkanı Sayın Beşar Esad, Suriye’nin 
İsrail’le ülkemizin aracılığında yürüttüğü 
görüşmelere kalındığı yerden devam etme-
ye hazır olduğunu açıklıkla ortaya koydu. 

İsrail tarafından da samimi bir talep aldığı-
mız takdirde bu yöndeki katkılarımızı sür-
dürmeye hazırız. Bununla birlikte, İsrail’in 
Filistin kanalında maruz kaldığı baskıdan 
kurtulmak için, Suriye kanalını yeniden aç-
mak istediğini tespit etmemiz halinde dev-
reden çıkarız. Biz bu zamana kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşleri-
mizin acılarının dindirilmesi için her türlü 
çabayı göstereceğiz. Ben bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, önümüzdeki dö-
nemde Filistin davasının başarıya ulaşması 
noktasındaki çabalarınızın ve liderliğinizin 
daha büyük önem kazanacağına olan inan-
cımı yinelemek isterim. Tekrar hoş geldiniz.
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Değerli Büyükelçilerimiz, değerli arka-
daşlar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, İkinci 
Büyükelçiler Konferansı’na başarılar dili-
yor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu yıl 
ikincisini gerçekleştirdiğimiz Büyükelçiler 
Konferansı’nın, her konuda görüş alışveri-
şine, istişareye, müzakereye zemin hazır-
ladığını görmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu da ifade etmek istiyorum.

Bu İkinci Konferans, son derece anlamlı ve 
isabetli bir şekilde “Demokrasi, Güvenlik 
ve İstikrar” başlıklarını taşıyor… İçinden 
geçtiğimiz küresel şartlar nedeniyle bu üç 
kavramın 2010 yılında çok yoğun olarak 
gündemde olacağına inanıyorum. Esasen, 
bu üç kavram, uzun yıllardır olduğu gibi 
2010 yılında da ülkemizin ve iç politikamı-
zın ana eksenini oluşturacak. Son 7 yılda, 
bu 3 kavram üzerinde Hükümet olarak 

İkinci Büyükelçiler Konferansı

Ankara | 7 Ocak 2010 
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yoğunlaştık ve hem ekonomimiz, hem de 
dış politikamız bu kavramlarla tam bir 
etkileşim içinde gelişti. Bakınız, ben bu 
etkileşimi son derece önemli buluyorum… 
Türkiye, demokraside, güven ve güvenlik-
te, istikrarda elde ettiği başarı sayesinde 
dış politikasını farklı bir kulvara taşımıştır. 
Türkiye, bu kavramların içini doldurduğu 
ölçüde ekonomide başarıdan başarıya koş-
muş, 26’ıncı sıradayken bugün dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomisi konumuna 
yükselmiştir. Aynı şekilde, dış politikada 
elde ettiğimiz, ekonomide elde ettiğimiz 
başarı dönmüş, ülke içinde demokrasinin, 
güven ve güvenliğin, istikrarın gelişmesi-
ne, standartlarının yükselmesine hizmet 
etmiştir.

Türkiye, bu denklemi kurabildiği ölçüde 
başarılı olmuştur ve bu denklemi muhafa-
za ettiği ölçüde de başarısını sürdürecektir. 
Üzülerek ifade ediyorum: Türkiye’de bazı 
çevreler, zihninde bu denklemi kurama-
dığı için, bu vizyonu göremediği için, biz 
7 yıl boyunca dış politika çalışmalarıyla 
ilişkili olarak yoğun eleştiri altında kaldık. 
Bırakınız Edirne’nin ötesini, Ankara’nın dı-
şına çıkma zahmetine dahi katlanamayan 
bir siyasi tavır var. Dış politikayı uçakla 
seyahat etmekten ibaret gören bir siyasi 
anlayış var ve Türkiye, bu tavırlara, bu en-
gellemelere rağmen bugün Dış Politikada 
bu seviyelere ulaşmıştır. Bir kez daha ifade 
ediyorum: İç politikamız, ekonomimiz, 
demokratikleşme çabalarımız dış politi-
kamızın oluşumunda birinci derecede, 
doğrudan doğruya etkilidir. Aynı şekilde 
dış politikadaki başarımız da, iç politika-

da, ekonomide, demokratikleşmede elde 
edeceğimiz başarıların garantisidir.

Bu noktadan hareketle birkaç önemli husu-
su sizlerle paylaşmak istiyorum… Türkiye, 
yaklaşık 30 yıldır, Kuzey Irak’tan ülkemize 
yönelen bir terör sorunuyla uğraşıyor, te-
rörle mücadele ediyor. Terörle mücadele 
sadece bir güvenlik sorunu olarak algılan-
dığı için, süreç içinde ne yazık ki farklı bo-
yutlar kazandı, kendisine farklı destekler 
edindi. Hükümet olarak terörün uluslar 
arası desteğini yok etmek için çok yoğun 
girişimlerimiz oldu ve bunda da önemli 
başarılar elde ettik. Özellikle Avrupa ül-
kelerinde terör örgütü ve mensuplarına 
gösterilen destek ve müsamahayı büyük 
ölçüde azalttık. Sizlerin de yakından takip 
ettiği gibi, son aylarda, terörü minimize 
etmeye, terörü doğuran nedenleri ortadan 
kaldırmaya yönelik olarak yeni bir süreç 
başlattık. Bu süreci diplomasiyle destekle-
dik, desteklemeye devam ediyoruz.

Şimdi, 2010 yılında, bu süreçten çok daha 
somut neticeler alma niyetindeyiz ve bu 
noktada siz değerli büyükelçilerimize 
de önemli görevler düşüyor. Terörle mü-
cadele konusunda diplomasi boyutuyla 
büyükelçilerimiz zaten büyük gayret sarf 
ettiler… Ama yeni dönemde, 2010 yılında 
bu gayretlerin artmasını, yoğunlaşması-
nı sizlerden bilhassa rica ediyorum. Bu 
gayretlerinizi, bizim burada başlattığımız 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle des-
teklemeniz de büyük önem arz ediyor. 
Demokratik Açılımı yurtdışında ne kadar 
anlatabilirseniz, Türkiye’nin haklılığını 
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anlatmada işinizin de o kadar kolaylaşaca-
ğına inanıyorum.

Bizim, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’nde-
ki niyetimiz son derece net ve şeffaf: Ülke-
deki tüm sorun alanlarını, terör sorunu 
olsun, farklı mezheplerin sorunları olsun, 
farklı etnik kökenlerin, azınlıkların so-
runları olsun, ekonomik sorunlar olsun… 
Tüm sorun alanlarını bu Proje kapsamın-
da ele alıyor ve çözme iradesini ortaya 
koyuyoruz. Etnik aidiyet üzerinden siyaset 
yapan partiler, bu süreci engellemek ya da 
istismar etmek için yoğun gayret içindeler. 
Ancak, biz sürecin her açıdan Türkiye’nin 
lehine olduğunu biliyoruz ve demokrasiyi, 
özgürlükleri, huzuru, emniyeti ve istikrarı 
sağlamak noktasında sürecin mutlaka ve 
mutlaka başarıya ulaşması gerektiğine 
inanıyoruz.

Projenin içeriği de son derece net ve belir-
gin… Biz, daha fazla demokrasi diyoruz, 
daha fazla hak ve özgürlük diyoruz, birlik 
ve bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha 
da geliştirelim diyoruz. Terörün en aza 
indirilmesi, ülkemizin güven ve istikrar 
içinde gelişmesi, kalkınması, çağdaş uy-
garlık düzeyinin üzerine çıkması… Kastı-
mız, niyetimiz budur… Avrupa Birliği’ne 
katılımı hedef lemiş, dünya ile entegre 
olmuş, önüne yüksek hedefler koymuş bir 
Türkiye’nin ne yapması gerekiyorsa, hangi 
açılımları gerçekleştirmesi gerekiyorsa, 
biz işte onu yapıyoruz. Burada yine altı 
çizilmesi gereken bir husus da şudur: Tür-
kiye, bu açılımda başarı sağladığı ölçüde, 
dış politikada ağırlığını artıracak; enerjisi-
ni, mesaisini çok daha fazla dış politikaya 

yoğunlaştıracak, tezlerini çok daha güçlü 
şekilde savunur hale gelecektir. 

Değerli büyükelçiler, değerli arkadaşlar…

Türkiye dış politikasında çok farklı bir 
noktaya geldi… Yaklaşık 1 yıl önce, 1 Ocak 
2009 itibariyle Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi Geçici üyeliğimiz başladı. 
Avrupa Birliği müzakere sürecimiz devam 
ediyor. 12’inci faslı müzakereye açtık. 1 
Ocak’ta Dönem Başkanlığı’nın İspanya’ya 
geçmesi ile bu noktada daha olumlu geliş-
meler olmasını bekliyoruz. Medeniyetler 
İttifakı projemiz, son dönemde dünya 
genelinde ve Avrupa’da yaşanan gelişme-
lerle daha fazla önem ihtiva ediyor. Komşu 
ve bölge ülkelerle işbirliğini geliştirme 
yönündeki çabalarımız sürüyor ve son 
derece sevindirici, umut verici gelişmelere 
şahit oluyoruz. Suriye, Ürdün, Libya, Arna-
vutluk ve Tacikistan ile vizeleri karşılıklı 
kaldırdık. Irak’a ziyaretim sırasında 48, 
Suriye ziyaretim sırasında farklı alanlarda 
tam 51 antlaşmaya imza atarak ilişkilerde 
yeni bir dönemi başlattık. 2002 yılında 
Türkiye’nin yurtdışındaki temsilcilikleri-
nin sayısı 163’tü. Bugün 204 temsilcilik 
sayısına ulaştık ve 2010 yılında bu sayıya 
26 yeni temsilcilik ekliyoruz.

Tüm bu çabalarımızı, tanıtım, kültür-sanat 
ve dil boyutuyla da destekliyoruz. TİKA, 
dünya genelinde çok başarılı projelere 
imza attı, tarihi mirasımıza sahip çıktı 
ve başarılı projeleri devam ediyor. Yunus 
Emre Enstitüsü’nü kurarak, Türkçe’nin öğ-
retilmesi noktasında yine önemli bir giri-
şimi başlattık. TRT, başta TRT Türk olmak 
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üzere yeni uluslar arası kanallarıyla çok 
geniş bir kitleye seslenmeye başladı. 

Bakınız, bu noktada şunun da altını çizmek 
durumundayım: Türk Dış Politikasındaki 
değişim, asla ve asla bir eksen kayması, 
eksen değiştirme, yön değiştirme değildir. 
Her zaman ifade ettiğim gibi, Türk dış po-
litikası genişlemiştir, vizyonunu, ufkunu 
genişletmiştir, normalleşmektedir ve gayet 
tabii olarak dünyanın tümüne hitap eden, 
tümüyle iletişim kuran bir zemin üzerinde 
ilerlemeye başlamıştır. Bizim, başta bölge-
sel olmak üzere küresel ölçekte barıştan, 
huzurdan, demokrasi, güvenlik ve istikrar-
dan başka hiçbir gayemiz yok, olamaz. An-
cak, hiç kimse de bizden, tek boyutlu bir 
bakış açısı, tek boyutlu bir dış politika an-
layışı beklemesin. Türkiye içine kapanan, 
dünyaya sırt çeviren, enerjisini içeride 
heba eden bir ülke olamaz. Çünkü Türkiye 
sıradan bir ülke değildir, ülkelerden bir 
ülke değildir. Türkiye vizyonsuz, ufuksuz 
anlayışlarla böyle bir konuma oturtulma-
ya çalışılsa dahi, bunu başaramaz. Çünkü 
Türkiye çevresindeki tüm bölgelerle ilişki-
lidir, bağlantılıdır, irtibatlıdır. Türkiye’nin 
tarihi, medeniyet mirası, stratejik derinliği 
buna izin vermez.

Türkiye, mümkün olan her yerde kendi-
sini temsil edecek. Türkiye, dünyanın her 
köşesinde, ekonomik, ticari, diplomatik, 
siyasi işbirlikleri tesis etme gayreti içinde 
olacak. Türkiye, her platformda, her ze-
minde, tezlerini, barışa, istikrara, demok-
rasiye katkılarını sunacak. Bundan hiç 
kimsenin rahatsızlığı olmasın, olmamalı. 
Bizim, Irak’la, İran’la, Gürcistan’la, Suriye 

ile, Lübnan’la, Suudi Arabistan’la ilişkileri-
mizi geliştirmekten daha tabi ne olabilir? 
Tüm bu ülkeler ve bunun gibi birçok ülke, 
Türkiye’nin tarihi, kültürel bağlarının 
olduğu, hatta akrabalık ilişkilerinin bulun-
duğu ülkeler. Anormal olan, yanlış olan, 
yıllar yılı komşularımıza, bölgelerimize 
sırtımızı dönmüş olmamızdır. Sorgulan-
ması gereken asıl budur.

Türkiye, uluslararası gelişmelerin, dünya 
siyasetinin artık bir nesnesi değil, altını çi-
zerek ifade ediyorum, bir öznesi haline gel-
miştir. Bakınız değerli arkadaşlarım… Bu-
radan bir kez daha ifade ediyorum: Bizim, 
Gazze’de meydana gelen olaylarla ilgili tav-
rımız, bir eksen kaymasının, bir politika 
değişikliğinin değil; insani olanın, samimi 
olanın, vicdani olanın tezahür etmesidir. 
Bugün hukuku, hakkaniyeti, insan hak ve 
özgürlüğünü savunmak evrensel bir değer, 
bir gereklilik değil midir? Türkiye’nin yap-
tığı sadece ve sadece hukuku, hakkaniyeti, 
adaleti, insaniyeti korumaya çalışmaktır. 
Kimse bunun arkasında başka nedenler, 
başka saikler aramasın, boşuna arar… 
Gazze’de 1.500 kişi katlediliyor, 5 bin kişi 
yaralanıyor, saldırılarda masum çocuklar 
ve kadınlar da öldürülüyor. Mesele orada 
bitmiyor, Gazze’nin yeniden imarı için 
vaat edilen yardımlar yapılmıyor, Gazze’ye 
yardım ulaştırılmasına izin verilmiyor, 
inşaat malzemeleri buraya sokulmuyor. 
Elbette buna karşı sesimizi yükseltecek, 
elbette tavrımızı ortaya koyacağız. Ortada 
gayri insani bir durum var, ortada çok cid-
di bir adaletsizlik var. Gözümüzün önün-
de, sadece Gazze’li çocuklar değil, dünya-
nın insani duyguları, dünyanın vicdani 
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duyguları ölüyor. İşte biz, bu vicdanın sesi 
olmanın gayreti içindeyiz, adaletin sesi ve 
savunucusu olmak gayreti içindeyiz.

Bu hassasiyeti sadece Gazze için sergile-
miyoruz. Gürcistan’da da aynı hassasi-
yeti ortaya koyuyoruz. Bosna’da da aynı 
hassasiyeti ortaya koyduk, Darfur için 
de aynı hassasiyeti gösterdik, dünyanın 
neresinde, hangi dinden, kültürden, ulus-
tan olursa olsun, kim mağdur ediliyorsa, 
haksızlığa uğruyorsa, biz onun için aynı 
tepkiyi gösteririz ve gösteriyoruz.

Değerli büyükelçiler…

Tüm bu tezlerimizi en iyi şekilde ve tüm 
samimiyetimizle anlatmak, aktarmak 
durumundayız.  Türkiye büyüdükçe, 
Türkiye’nin önemi arttıkça, Türkiye’nin 
ağırlığı arttıkça, sizlerin de mesaisi 
yoğunlaşıyor. Türkiye’nin hızına ayak 
uydurduğunuzu biliyorum, yeni süreçte 
de hızımızı artırarak yolumuza devam 
edeceğiz.  Avrupa Birliği konusunda 
sadece Avrupa Ülkesi ülkelerindeki Bü-
yükelçilerimizin değil, tüm büyükelçile-
rimizin daha fazla gayret göstermesini 
bekliyorum. Biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, terörle mücadele ve Demokratik 
Açılım konusunda daha aktif çabalarınızı 
bekliyorum.

Kıbrıs konusunda yine, 2010 yılının 
önemli gelişmelere zemin olacağına ina-
nıyorum ve bu noktada da çabalarınızı 
artıracağınızı biliyorum. Ermenistan aynı 
şekilde… Haklı olduğumuz mevzularda 
kendimizi çok cesur bir şekilde, çok aktif 

bir şekilde anlatmamız büyük ehemmiyet 
arz ediyor. Bakın, biz, Türkiye olarak, çö-
zümsüzlüğün bir çözüm olduğu o eski po-
litikaları sahiplenemeyiz. Mesafe alarak, 
çözerek, çözüme zorlayarak ilerlememiz 
gerekiyor. Çözüme zorlayan tarafın, tutar-
lı tarafın, samimi tarafın biz olduğumuzu 
göstermemiz gerekiyor.

Değerli arkadaşlar…

Sizler, güçlü bir ülkenin, büyük bir ül-
kenin, tarihiyle ve milletiyle derin kök-
lere sahip bir ülkenin temsilcilerisiniz. 
Türkiye’nin son dönemde kazandığı 
özgüven, sizin sayenizde dünyada karşılı-
ğını bulacak. Açık söylüyorum: Bu millet, 
72 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatanda-
şı, size güveniyor, size inanıyor ve sizin 
kendilerini en iyi şekilde temsil ettiğinizi, 
edeceğinizi biliyor. Yarının Türkiye’sinin 
inşasında omuzlarınızda büyük sorumlu-
luk bulunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bu sorumluluğu hakkıy-
la taşıyacağınızı, ülkemizin ve milletimi-
zin gururu olacağınızı biliyorum.

Dışişlerimizin gücü Türkiye’nin gücü-
dür. Türkiye bütün kurumlarıyla birlikte 
güçlüdür, dinamiktir. Ülkemizin çağdaş, 
demokratik standartlarda bir ülke konu-
muna yükselmesi tüm kurumlarımızın 
müşterek arzusudur. Çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum. Gittiğiniz ülkelere 
barış, demokrasi, istikrar ve güvenlik, hu-
zur yönündeki temennilerimi iletmenizi 
sizden rica ediyorum. Zorlu fakat kutlu 
görevlerinizde hepinize başarılar diliyor, 
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları, dost ve kardeş 
ülke Lübnan’ın Başbakanı Sayın Saad 
Hariri’yi ve değerli heyet üyelerini ül-
kemizde ağırlamaktan büyük mutluluk 
duymaktayız. İlk yurtdışı ziyaretlerinden 
birini beraberinde 9 Bakan ve işadamla-
rından oluşan bir heyetle ülkemize ger-
çekleştiren Başbakan Sayın Saad Hariri 
ve heyetini selamlıyor, ülkemize tekrar 
hoş geldiniz diyorum.

Başbakan Sayın Hariri’nin bu ziyaretinin, 
iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile 
Lübnan arasındaki ilişkilerin daha da ileri 
götürülmesine önemli katkı sağlayacağına 
gönülden inanıyorum.  Lübnan’da 7 Hazi-
ran genel seçimleri başarılı şekilde düzen-
lenmiş, Sayın Hariri, bu seçimlerden sonra 
yapıcı, uzlaşmacı ve öngörülü bir yakla-
şımla tüm Lübnan halkını kucaklayan Ulu-
sal Birlik hükümetini kurmuş, hükümet 

Lübnan Başbakanı Saad Hariri 
ile Ortak Basın Toplantısı

Ankara | 11 Ocak 2010 
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geçen Aralık ayında güvenoyu almış ve 
çalışmalarına başlamıştır. Sayın Hariri’nin 
bu çabalarının Lübnan’ın demokrasisine, 
barış ve istikrarına önemli katkı sağlayaca-
ğına inancımız tamdır. 

Ülkemiz, Lübnan’ın güvenlik ve istikrarı 
ile barış ve huzuruna büyük önem atfet-
mektedir. Zira Lübnan’da barış ve istikrar 
tüm bölge için önem taşımaktadır. Türkiye 
de, bu anlayışla Lübnan’da Sayın Hariri’nin 
çabalarına başından beri destek vermiştir. 

Değerli basın mensupları… 

Başbakan Sayın Hariri’yle bugün her 
açıdan yararlı ve yapıcı görüşmeler ger-
çekleştirdik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra, 
bölgesel ve uluslararası konularda da gö-
rüş alışverişinde bulunduk. Son yıllarda 
hızla gelişen siyasi ilişkilerimize paralel 
olarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
de arzu ettiğimiz seviyeye ulaşması için 
neler yapılabileceği konusu üzerinde et-
raflıca durduk. Bugün imzaladığımız an-
laşmalarla ilişkilerimizin hukuki temelini 
sağlamlaştırmak bakımından önemli adım 
bir atmış olduk. Vizelerin karşılıklı olarak 
kaldırılmasına ilişkin karşılıklı mutabaka-
tımız ekonomik-ticari ilişkilerimiz başta, 
her alanda yakın temaslara yeni bir ivme 
kazandıracaktır. Bu kararımızın olumlu 
sonuç ve yansımalarını yakın zaman için-
de alacağımıza inanıyorum. 

Bu meyanda, müzakereleri devam etmekte 
olan Serbest Ticaret Anlaşması’nı da en 
kısa sürede imzalamayı hedeflemekteyiz. 
Malumunuz olduğu üzere, ülkemiz Suriye 

ve Ürdün’le vize muafiyeti ve serbest tica-
ret anlaşmaları imzalamıştır. Lübnan ile 
Serbest Ticaret Anlaşması’nı imzaladığı-
mızda, Türkiye, Lübnan, Suriye ve Ürdün 
arasında fiili bir serbest dolaşım ve ticaret 
bölgesi yaratılmış olacaktır. Bu durum böl-
gemizin ekonomik kalkınması, refahı ve is-
tikrarı için güçlü bir temel teşkil edecektir. 

Bildiğiniz üzere, Türkiye Lübnan’ın yeni-
den kalkınmasına önemli katkılar sağla-
maktadır. 2006 yılından bu yana Türkiye 
tarafından Lübnan’da 55 prefabrik okul 
ve 5 çocuk parkı inşa edilmiştir. Ayrıca, 16 
prefabrik okul ile 2 sağlık merkezinin bu 
yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. 
Ülkemiz tarafından Sayda şehrinde inşa 
edilmekte olan Rehabilitasyon ve Trav-
ma Merkezi de en kısa zamanda hizmete 
girecektir. Lübnan’ın yeniden yapılanma 
sürecine yönelik ekonomik projelerimiz 
bundan sonra da devam edeceği gibi, 
güvenlik alanında da UNIFIL’e katkımız 
halen sürmektedir.  

Değerli basın mensupları… 

Kardeş  Lübnan’la ilişkilerimizi, halkları-
mızın karşılıklı menfaatine olacak şekilde 
somut projelerle her alanda daha da ileri 
götürmek için kararlı olduğumuzu yinele-
mek isterim. Sayın Hariri’nin ilk yurtdışı 
ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleş-
tirmesi suretiyle, aynı irade ve kararlılığın 
Lübnan tarafında da mevcut olduğunu 
görmekten büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Hepinize teşekkür ederim. 
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Sayın Başbakan, değerli basın mensupla-
rı, dost ülke Rusya Federasyonu’nu ziyaret 
etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Zi-
yaretim boyunca bana ve beraberimdeki 
heyet üyelerine gösterilen sıcak konukse-
verlik nedeniyle Başbakan Sayın Putin’e 
teşekkür ediyorum. 

Devlet Başkanı Sayın Medvedev ve Baş-
bakan Sayın Putin ile kapsamlı ve yararlı 

görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmele-
rimizde ikili ilişkilerimizi daha da geliş-
tirmek ve daha ileri hedefler belirlemek 
yönündeki irademizin ve arzumuzun 
örtüştüğünü memnuniyetle gözlemledik.  

Bu yıl Haziran ayında Türkiye Cumhuri-
yeti ile Rusya Federasyonu arasında 1920 
yılında başlatılan diplomatik ilişkilerin 
90. yıldönümünü kutlayacağız. 90. yı-

Başbakan Vladimir Putin ile 
Ortak Basın Açıklaması

Rusya | 13 Ocak 2010 



363

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

lında ilişkilerimizin her alanda ilerliyor 
olması bizi memnun etmektedir. Ticaret 
hacmimiz 2008 yılı sonunda 38 milyar 
dolara ulaşmıştır. Rusya Türkiye’nin 
birinci, Türkiye ise Rusya’nın yedinci 
ticari ekonomik ortağı olmuştur.  Ancak, 
2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde 2008 
yılının aynı dönemine kıyasla Rusya’ya 
ihracatımız % 58 oranında azalırken, 
Rusya’dan ithalatımızda ve ikili ticaret 
hacmimizde % 49 düşüş meydana gel-
miştir. 2009 yılında küresel ekonomik 
kriz nedeniyle Türk-Rus ticaret hacminde 
görülen daralmanın kısa sürede telafi edi-
leceğine inanıyorum. 

Enerji konusu, ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli 
ve en somut bileşenlerinden birini teşkil 
etmektedir. Bu alandaki işbirliğimizin, 
ikili ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra, 
stratejik niteliği nedeniyle özel bir yeri 
bulunmaktadır. Ziyaretim sırasında, bu 
alandaki ilişkilerimizi de ayrıntılı olarak 
değerlendirme fırsatı bulduk. Ziyaretim 
vesilesiyle, Türkiye ve Rusya arasındaki 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve çok 
boyutlu ortaklığın daha da derinleşti-
rilmesi amacıyla “Hükümetlerarası  Üst 
Düzeyli İşbirliği Konseyi”nin ülkelerimiz 
arasında tesis edildiğini açıklamaktan 
memnuniyet duyuyorum. “Hükümetler 
arası Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi”nin, 
Türkiye ile Rusya arasında karşılıklı gü-
vene dayalı olumlu ilişkileri ve gelişen 
işbirliğini daha da pekiştireceğine, ayrıca 
tüm bölgemizin barış, refah ve istikrarına 
katkıda bulunacağına inanıyorum.

Bana ve heyetime gösterilen yakın ilgi ve 
konukseverlik için başta Devlet Başkanı  
Sayın Medvedev ve Başbakan Sayın Putin 
olmak üzere, tüm ilgililere ve Rus halkına 
teşekkürlerimi yineliyor, hepinizi içten-
likle selamlıyorum. 
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Çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyor, böyle güzel bir buluşmayı 
sağladıkları için Moskova Devlet Uluslar 
arası İlişkiler Enstitüsü’nün çok değerli 
yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnanı-
yorum ki bu seçkin enstitünün mensup-

ları, yakın gelecekte Rus dış politikasının 
şekillenmesinde önemli görevler üstle-
necektir. Rusya Federasyonu’na yaptığım 
bu resmi temas sırasında Enstitü’de hitap 
etme fırsatını bulmuş olmaktan dolayı 
da ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Moskova Devlet Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 

Enstitüsü’nde “Türk Dış 
Politikası” Konulu Konferans

Rusya | 13 Ocak 2010 
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Çok hızlı bir değişim sürecinden geçiyo-
ruz. Dünyada gelişmeler son derece hızlı 
yaşanıyor ve tüm bu gelişmelere karşı 
da çok hızlı bir şekilde gerekli adımları 
atmak büyük önem kazanmış durumda. 
Bugün, hiçbir ülkenin, gelişmeleri uzak-
tan seyretmek, gelişmelere ilgisiz kalmak, 
tepkisiz kalmak gibi bir lüksü, hatta bir 
seçeneği bulunmuyor. Böyle bir seçene-
ğe başvuranlar, her anlamda, ekonomik 
siyasal, sosyal ve tabii ki dış politika alan-
larında kaybetmeye mahkumdur ve nite-
kim kaybediyorlar. Dünyamızda yaşanan 
değişimin ve gelişmelerin hızına ayak 
uydurarak gerekli adımları zamanında 
atabilmek, bugün karar vericilerin önün-
deki en önemli görev olarak duruyor. 

Esasen, büyük devlet olmanın gereği de 
budur… İçinde bulunduğunuz bölgenin, 
dünyamızın meselelerine ilgisiz kalama-
yız. Zira tüm bu meseleler doğrudan ya da 
dolaylı şekilde ülkelerimizi de etkiliyor. 
Komşu bir ülkedeki kriz, bölgemizdeki 
bir çatışma, terör olayları kaçınılmaz 
olarak bölgesel istikrarı ve tabii ki ülkele-
rimizi de etkisi altına alıyor. İşte bakınız… 
Şu anda bir küresel finans krizi yaşanıyor. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en bü-
yük ekonomik kriz olarak tanımlanan bir 
krizin içinden geçiyoruz. Kriz, ABD’de or-
taya çıktı ama dalga dalga yayılarak tüm 
dünyayı etkiledi. Bundan, az ya da çok 
Türkiye de etkilendi, Rusya da etkilendi. 
Aynı şekilde terörizm, iklim değişikliği, 
çevre kirliliği, yoksulluk, göç gibi küresel 
sorunlar var, bunlar da ülkelerimizi çok 
yakından ilgilendiriyor.

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye olarak, bütün bunların bilinciyle, 
vizyoner, çok boyutlu ve önalıcı bir dış 
politika izliyoruz. Açıkçası, ülke olarak, 
bulunduğumuz konum ve eriştiğimiz 
ağırlık nedeniyle edilgen bir dış politika 
çizgisi izlememiz mümkün değil. Bakın, 
haritaya baktığınız zaman, Türkiye’nin 
bir kesişme, bir buluşma noktasında, kıta-
lar, bölgeler arasında merkezi bir konum-
da olduğunu göreceksiniz. Asya, Avrupa 
ve Afrika kıtalarının buluştuğu noktada 
Türkiye var. Balkanların, Kafkasya’nın, 
Ortadoğu’nun merkezinde Türkiye var. 
Bizim, konumumuz gereği, bulunduğu-
muz coğrafya gereği tüm bu kıtalarla, bu 
bölgelerle, tüm komşu ülkelerle iletişim 
ve işbirliği içinde olmamız gerekiyor.

Rusya Federasyonu bizim için son dere-
ce değerli… Aynı şekilde Romanya, aynı 
şekilde Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, 
Irak, Gürcistan önemli… Biz, her biriyle, 
karşılıklı işbirliği çerçevesinde, barış, is-
tikrar, kalkınma çerçevesinde iyi ilişkiler 
kurmanın, bölgemiz için istikrar üret-
menin gayesi içindeyiz. Biz, elimizdeki 
imkan ve yeteneklerle, bölgesinde gide-
rek genişleyen bir barış ve refah çemberi 
kurmayı hedefleyen, istikrar ve güvenlik 
üreten bir ülkeyiz. Türkiye, bölgede insan 
haklarının, özgürlüklerin, demokrasinin, 
hukukun üstünlüğünün ve sosyal adale-
tin güvence altında olduğu, refahın, beşe-
ri ilerlemenin ve kalıcı istikrarın hüküm 
sürdüğü bir medeniyet projesinin öncü 
gücüdür. 
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Genç ve eğitimli nüfusumuz, dinamik 
ekonomimiz, girişimci ve yeniliklerin 
peşinden koşan insanlarımız, demokrasi 
geleneğimiz, tarihimiz ve kültürümüz 
ülkemize bu yolda önümüzdeki on yıllar-
da önemli fırsatlar sunuyor. Komşuları-
mızla tüm sorunları çözmek, tüm sorun 
alanlarını gidermek konusunda karar-
lıyız. Bunu, “komşularla sıfır problem” 
kavramıyla ifade ediyoruz ve iktidarda 
olduğumuz 7 yıl boyunca da bunun mü-
cadelesini verdik. Elbette bütün sorunla-
rın sihirli bir değnekle bugünden yarına 
çözümlenmesi mümkün değil. Ama biz 
mücadele ediyoruz, gayret gösteriyoruz, 
tüm sorunların çözümü yolunda aktif bir 
tavır benimsiyoruz. Kıbrıs meselesinde 
yaptığımız budur, Ermenistan konusunda 
yaptığımız budur. Biz her zaman tutarlı 
olduk, çözümü isteyen taraf olduk, çözü-
me zorlayan taraf olduk ve bundan sonra 
da aynı yapıcı tavrı sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimiz dış 
politikamızın önemli eksenlerinden biri-
dir ve çok boyutlu dış politikamızın temel 
unsurları arasındandır. 1990’lı yıllarda 
ekonomik işbirliği genel ilişkilerin itici 
gücü rolünü oynarken, 2000’li yıllarda si-
yasi ilişkiler de ileri bir konuma geldi. Hiç 
şüphesiz, iki ülke liderleri arasındaki güç-
lü kişisel diyalogun buna çok önemli kat-
kısı olmuştur.  Türk-Rus ilişkilerinin her 
alanında son 19 yıldır sağlanan ivmeden 
memnunuz. İlişkilerimiz karşılıklı yarar 
temelinde hızla gelişiyor ve ortak hedefi-

miz, bu ayrıcalıklı zeminden yararlanarak 
işbirliğimizi her alanda karşılıklı güven 
ve fayda temelinde daha da geliştirmektir.

2008 yılı itibariyle 38 milyar dolarlık ti-
caret hacmiyle Rusya Türkiye’nin birinci 
ticaret ortağı haline gelmiştir. 2009 yılı-
nın nihai rakamları henüz ortaya çıkma-
mış olmakla birlikte, küresel ekonomik 
krizin olumsuz yansımaları neticesinde 
ticaret hacmimizde ciddi daralma yaşadı. 
Ancak, 2009 yılının sonbahar aylarından 
itibaren küresel ekonomik krizin menfi 
etkilerinin zayıflaması, aradaki sorunla-
rın da çözüme kavuşturulmasıyla düşüş 
eğiliminin yavaşlamaya, hatta yukarıya 
doğru gitmeye başladığını görüyoruz. 
2010 yılında bu daralmanın telafi edilebi-
leceğine ve akabinde ticaret hacmimizin 
yeni ortak projelerle tekrar büyüyeceğine 
inanıyorum. 

Şu rakamlara da özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum: Türk doğrudan yatırım-
larının Rusya’daki tutarı 6 milyar dolara, 
Rus şirketlerinin Türkiye’deki yatırımları 
4 milyar dolara; Türk taahhüt şirketleri-
nin Rusya’da aldığı iş miktarı 30 milyar 
dolara ulaştı, hatta bu rakamlar aşıldı. Kü-
resel krize rağmen 2,8 milyon Rusya Fede-
rasyonu vatandaşı ülkemizi turist olarak 
ziyaret etti. Bunlar gerçekten önemli ra-
kamlar, büyük rakamlar… Bunlar, Türki-
ye ile Rusya arasındaki sağlam ve sağlıklı 
ilişkinin çok net göstergesi olan rakamlar. 
Ancak bunları yeterli bulmadığımızı, iki 
ülkenin potansiyelinin bunun çok çok 
üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum. 
Biz, daha fazla Rus yatırımcıyı, daha fazla 
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Rus işadamını ve tabii ki daha fazla turisti 
ülkemize bekliyoruz.

Bakın, şu anda Türkiye-Rusya Federasyo-
nu ilişkilerinde yeni bir dönemin arifesin-
deyiz. Başbakan Putin ile geçtiğimiz sene 
Ağustos ayında Ankara’da yaptığımız 
görüşmede kurulmasını kararlaştırdığı-
mız Hükümetlerarası Üst Düzey İşbirliği 
Konseyi’ni bu yıl hayata geçirmeyi ve ilk 
toplantısını yapmayı öngörüyoruz. Bugün 
Devlet Başkanı Sayın Medvedev ve Başba-
kan Sayın Putin ile yapacağım görüşme-
ler vesilesiyle bu konuda daha geniş açık-
lamalarda bulunma imkânımız olacak. 
Enerji noktasında çok önemli işbirlikle-
rimiz var, bunları da daha ileri noktalara 
taşımak niyetindeyiz. Yani, Türkiye Rusya 
için, Rusya da Türkiye için büyük fırsat-
lar barındırıyor ve bunları azami derece-
de değerlendirmek için biz liderler olarak 
üzerimize düşeni yapıyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Sizlere çok kısa olarak, bazı bölgesel me-
seleler konusunda Türk dış politikasının 
bakış açısını da aktarmak istiyorum… 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik Türkiye’nin 
stratejik bir hedefidir. Bu süreç içerisin-
de, AB ile tam üyelik yoluyla bütünleşme 
iradesi, milletimizin her alanda kendisi 
için en yüksek standartlara kavuşma 
arzusunun bir ifadesi haline gelmiştir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği 
gerek Avrupa, gerek Türkiye ve bölgemiz 
için köşe taşı niteliğindeki bir projedir. 
Bu itibarla, Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bu 

yoldan dönüşümüz söz konusu olmadığı 
gibi, tam üyelik dışında bir seçenek de 
gündemimizde yoktur. 

Dış politikamızın öncelikli konularından 
biri de Kıbrıs’tır. Bu anlayış doğrultu-
sunda, 2010 yılını “çözüm yılına” dö-
nüştürmek için her zamankinden daha 
yoğun çaba harcamamız gerektiğine 
inanıyorum. Komşumuz Irak’ın toprak 
bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak 
iç huzurunu sağlamış, kendisi ve komşu-
larıyla barışık, istikrarlı ve müreffeh bir 
ülke haline gelmesi bizim için son derece 
büyük önem taşıyan bir başka konudur. 
Türkiye, bu anlayışla, Irak’taki tüm nüfus 
kesimlerine eşit mesafede durarak Iraklı 
kardeşlerinin yanında olmaya, güvenlik 
ve istikrarını gözetmeye devam etmekte-
dir. 

Benzer şekilde Suriye’yle de ilişkilerimizi 
geliştirmek üzere önemli adımlar attık ve 
aradaki vizelerle birlikte kronik sorunları 
da tek tek kaldırıyoruz. İran, tartışmalı 
nükleer programıyla uluslararası günde-
min üst sıralarında yer almaya devam edi-
yor. Öncelikle belirtmeliyim ki, Türkiye 
İran’la ilişkilerini, sosyal ve tarihsel derin-
liğine uygun, komşu olmamızın kendine 
has gereklerini dikkate alarak, ayrıca eko-
nomik, güvenlik ve uluslararası konjonk-
tür dâhil tüm boyutlarını gözeterek sür-
dürüyor. İçişlerine karışmama, karşılıklı 
saygı, iyi komşuluk ve güvenlik işbirliği, 
ilişkilerimizdeki temel ölçütlerdir. Nükle-
er program konusundaki tutumumuz ga-
yet açıktır. Barışçıl ve sivil amaçlı nükleer 
teknolojinin geliştirilmesinin ülkelerin 
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egemenlik hakkı olduğunun bilinciyle, 
İran’ın bahsettiğim şartlarla bu hakkını 
teslim ediyoruz. Bu hakkın kullanımının 
temel şartı ise, Nükleer Silahların Yayıl-
masının Önlenmesi Antlaşması’ndan kay-
naklanan yükümlülüklere tümüyle riayet 
edilmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’yla tam bir işbirliğine gidilmesidir. 
Bu konudaki gerginliğin azaltılması için 
güçlü telkinlerimizi her fırsatta İranlı mu-
hataplarımıza iletiyoruz. İşbirliğine daha 
açık bir tutum benimsemeleri için onları 
cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Sorunun 
diplomasi ve diğer barışçıl yöntemler dı-
şında çözümü bulunmadığını ilgili tüm 
taraflara açıkça belirtiyoruz. 

Güney Kafkasya’ya gelecek olursak; biz bu 
bölgede kalıcı ve kapsamlı bir normalleş-
meyi gerçekleştirmek istiyoruz. Kafkasya 
bölgesinin bir istikrar ve refah alanına 
dönüşmesine büyük önem veriyoruz. Bu 
çerçevede gündeme getirdiğimiz Kafkas-
ya İstikrar ve İşbirliği Platformu önerimiz 
hala masadadır. Ermenistan’la ilişkile-
rimizin normalleştirilmesi yönünde de 
önemli adımlar attık. Ermenistan’la 10 
Ekim 2009 günü Zürih’te imzaladığımız 
Protokoller bunun somut göstergesidir. 
Diğer taraftan, Azerbaycan toprakların-
daki işgale son verilmesi ve Azerbaycan-
Ermenistan ihtilafına kalıcı bir çözüm 
bulunmasını da hayati önemde görüyo-
ruz. Pakistan ve Afganistan’daki durumla 
yakından ilgilenen Türkiye gerek ikili, 
gerek çok taraf lı platformlarda elinden 
gelen katkıları yapıyor. 

Türkiye’nin dış politika alanındaki aktif 
tutumu çok taraflı platformlarda da etki-
lerini gösteriyor. 2009-2010 dönemi için 
BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 
oldukça geniş bir oy tabanıyla seçilmiş 
olmamız, hem bu etkinliğin hem de ulus-
lararası toplumun Türk dış politikasına 
duyduğu güvenin bir göstergesi olmuştur. 
Terörizm, küresel düzeyde etki gösteren 
en ciddi tehditlerden biri olmaya devam 
ediyor. Terörün her türüne karşı olan Tür-
kiye, bu sorunu haklı gösterecek hiçbir 
gerekçeyi kabul etmeden, kaynağı ve iddi-
ası ne olursa olsun terörizmin kınanma-
sını ve “insanlığa karşı suç” olarak kabul 
edilmesini savunmuştur ve savunmaya 
da devam ediyor. Terörle mücadele ala-
nındaki uzun deneyimimizden hareketle, 
bu küresel tehditle mücadelenin en etkin 
yolunun, tüm ülkelerin işbirliği yapmala-
rı ve ortak bir eylem platformunda birleş-
meleri olduğu inancındayız. Açıkça belir-
teyim ki, hangi gerekçeyle olursa olsun, 
her türlü terör eylemini reddediyoruz. 
Hiçbir inanç terörü meşrulaştırmaya alet 
edilemez. Hiçbir terör eylemi de bir inan-
cı karalamak için bahane oluşturmaz. 

Bizler kültürler ve dinler arasında husu-
met tohumları ekilmesinin, en az klasik 
güvenlik sorunları kadar barışı tehdit et-
tiği bilinciyle hareket ediyoruz. Bu neden-
ledir ki, bir Birleşmiş Milletler girişimi 
halini alan Medeniyetler İttifakı’na büyük 
önem veriyoruz. Rusya’nın da bu sürece 
katkılarını daha da artırması samimi ar-
zumuzdur. Dünya üzerinde kalıcı barış ve 
huzuru sağlamak istiyorsak, yoksullukla 
da kararlı biçimde mücadele etmeliyiz. 
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Halen yürütmekte olduğumuz Güney-
doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
Dönem Başkanlığımız ile önümüzdeki 
dönemde üstleneceğimiz Avrupa Konseyi 
ve Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Ön-
lemler Konferansı Dönem Başkanlıkları 
da ülkemizin uluslararası alandaki önem-
li sorumlulukları arasında yer alıyor.

Değerli arkadaşlarım, çok değerli katılım-
cılar…

Başta da belirttim… Hızlı bir değişimin, 
hızlı bir dönüşümün yaşandığı günlerden 
geçiyoruz. Bölgesel sorunlara ek olarak 
küresel çok ciddi sorunlar da bugün in-
sanlığın gündeminde yer alıyor. Böyle bir 
süreçte, işbirliğinin her zamankinden çok 
daha fazla önem arz ettiğine inanıyorum. 
Türkiye ile Rusya, gerek bölgelerinin, 
gerek küresel sorunların çözümünde an-
lamlı bir işbirliği içindeler. Bu işbirliğini 
daha da artırmak mümkün ve biz bu ni-
yeti taşıyoruz. Biz, birbirine yabancı iki 
ülke değiliz. Ortak bir tarihi paylaşıyoruz, 
ortak kültürel paydalarımız var. Birbiri-
mizi çok yakından tanıyoruz. Aramızdaki 
işbirliğini artırmamız, çok daha ileri sevi-
yelere taşımamız mümkün ve bunu başa-
racağımıza yürekten inanıyorum.

Konuşmamı bitirirken, bir kez daha 
bu anlamlı buluşmayı sağladıkları için 
Moskova Devlet Uluslar arası İlişkiler 
Enstitüsü’ne ve onun değerli yöneticileri-
ne teşekkür ediyorum. Sizlere çalışmala-
rınızda başarılar diliyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

370

Çok değerli arkadaşlarım, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Rusya Federasyonu’na yaptığımız ziyaret 
vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Rusya Federasyonu’nun kuruluşundan 
itibaren Türk işadamları burada son 
derece başarılı yatırımlara imza attılar. 
Rusya’nın imarında aktif rol üstlendiler 
ve üstlendikleri işleri de yüzlerinin akıyla 
tamamladılar. Türkiye’nin gururu haline 
gelmiş tüm işadamlarımızı burada bir 
kez daha tebrik ediyor, ülkem, milletim 
adına her birinize şükranlarımı sunuyo-
rum. Yine, işadamlarımıza ön ayak olan, 
onların her türlü sorunlarında yanların-
da olan, DEİK, TUSİAD, TUSKON, RTİB 
(Rus-Türk İşadamları Birliği), RUTİD 
(Rusya Federasyonu ile Türkiye İş ve 
Dostluk Derneği), Rusya Ticaret ve Sanayi 
Odası gibi kuruluşlara da teşekkür ediyo-
rum. Büyükelçimiz ve Büyükelçilik çalı-
şanlarını da yine başarılı çalışmalarından 

dolayı kutluyor, onlara da ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Rusya şu anda Türkiye’nin 1 numaralı iş 
ortağı. Türkiye de Rusya’nın 7’inci ticari 
ortağı olma konumuna geldi. İkili ticaret 
hacmimiz, özellikle son dönemde büyük 
sıçrama yaparak 2008 yılı sonunda 38 
milyar dolara ulaştı. Türk yatırımlarının 
Rusya’daki tutarı 6 milyar doları, taahhüt 
şirketlerimizin Rusya’da aldığı iş miktarı 
ise 30 milyar doları aştı. Şunu büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek durumun-
dayım: Türkiye, Rus turistler açısından 
en fazla tercih edilen ülke konumunda. 
Küresel krize rağmen 2008 yılının tama-
mında 2.8 milyon Rus vatandaşı ülkemizi 
ziyaret etti. 2009 yılında bu sayının aşağı 
yukarı korunduğunu, küresel krizin çok 
ağır seyretmesine rağmen yüzde 1 gibi 
çok küçük seviyede bir düşüşün gerçek-
leştiğini tahmin ediyoruz. Bu seviyeyi 
muhafaza etmek, hatta çok daha yukarı-
lara taşımak bizim için büyük önem arze-
diyor. Bu hafta sonu itibariyle, İstanbul, 
2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak çok 
sayıda etkinliğe sahne olacak. Tüm dün-

Moskova’da Türk İşadamlarıyla 
Toplantı

Rusya | 13 Ocak 2010 
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yadan İstanbul’a turist akını bekliyoruz 
ve Rusya vatandaşlarının da bu etkinlik-
lere yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. 

Tabii burada önemli bir hususa da değin-
mekte fayda görüyorum: 2009 yılında 
gerek küresel ekonomik krizin olumsuz 
yansımaları, gerek Rus gümrüklerinde 
karşılaştığımız sorunlar neticesinde 
Rusya’ya ihracatımızda % 50 gibi önemli 
bir oranda düşüş yaşandı. İhracat nokta-
sında iki ülke arasındaki sorunları büyük 
ölçüde giderdik. Küresel ekonomik kriz 
noktasında da olumlu sinyaller almaya 
başladık. Ülkemizde ekonomideki daral-
ma 2009’un Üçüncü çeyreğinden itibaren 
hız kesti ve büyüme yönlü seyretmeye 
başladı. Son bir ay içinde ülkemizin kredi 
notu iki uluslar arası kuruluş tarafından 
artırıldı. Türkiye, kriz döneminde notu 
artırılan 14 ülkeden biri oldu. Ülkemiz 
ekonomisindeki bu iyileşmenin 2010’da 
çok daha hızlı seyredeceğini görüyo-
ruz. Nitekim uluslar arası kuruluşlar, 
Türkiye’nin 2010 ve sonrasında dünya-
nın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında 
yer alacağını teyit ediyorlar. Aynı şekilde 
Rusya’nın da küresel krizden çıkış sin-
yalleri aldığını memnuniyetle müşahede 
ediyoruz.

Bu gelişmelerin de dış ticaretimize 
olumlu yansıyacağına, ticaretin en kısa 
zamanda doğal seyrine ulaşacağına ben 
yürekten inanıyorum. Tabii Hükümetler 
olarak da bu yönde yoğun gayretlerimiz 
var… Rusya’yla hükümetler arası bir Üst 
Düzey İşbirliği Konseyi kurulmasının 
arifesindeyiz. Yarın Devlet Başkanı Sayın 

Medvedev ve Başbakan Sayın Putin ile 
yapacağım görüşmeler vesilesiyle bu ko-
nuda daha geniş açıklamalarda bulunma 
imkanımız olacak. Konseyin ilk toplan-
tısının 2010 yılı içerisinde yapılmasını 
öngörüyoruz. Tabiatıyla, bu Konseyin 
kurulması ve işler hale gelmesi Türk-Rus 
ilişkilerinde yeni bir dönem başlatacaktır. 
Bu sayede, özellikle ekonomik ve ticari 
konularda zaman zaman ortaya çıkan me-
selelerin en üst seviyede ele alınması ve 
çözüm yollarının belirlenmesi mümkün 
olacaktır.

2009 Mayıs ayında biliyorsunuz Soçi’de 
Başbakan Sayın Vladimir Putin’le görüş-
tük. Ardından,  6 Ağustos 2009 tarihin-
de Sayın Putin Türkiye’ye bir ziyarette 
bulundu ve ikili temelde  20 anlaşmanın 
imzalanmasıyla karşılıklı işbirliği  alan-
larında yeni bir dönem başlattık. Yine, 
Ankara’da 3-5 Ağustos 2009 tarihlerinde 
Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komis-
yonu 9’uncu Dönem Toplantısı başarıyla 
gerçekleştirildi. Resmi ikili temaslarla 
birlikte, biraz önce isimlerini zikrettiğim 
kuruluşlar da ikili ticari ve ekonomik iliş-
kilerin artırılması yönünde yoğun gayret 
sarf ediyorlar. Bu temaslar, hükümetler 
düzeyinde olsun, iş örgütlerimiz düze-
yinde olsun yoğunlaşarak devam edecek. 
Türkiye Rusya için bir imkandır. Aynı şe-
kilde Türkiye de Rusya için bir imkandır. 
Her iki tarafın da bu imkanı en verimli 
şekilde değerlendireceklerinden kuşkum 
yok. 

Bakınız, hükümet olarak, uluslararası 
temaslarımız noktasında, dış politikamız 
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noktasında yurtiçinde muhalefet tarafın-
dan çok acımasız ve insafsız bir şekilde 
eleştirileri maruz kalıyoruz. Bırakınız 
yurtdışına çıkmayı, Ankara’nın dahi dışı-
na çıkamayan bir muhalefet zihniyetiyle 
karşı karşıyayız.

Değerli arkadaşlarım… 

Dünyanın hangi ülkesine gidersem gi-
deyim, mutlaka ve mutlaka orada işa-
damlarımızla karşılaşıyorum, onların 
yatırımlarını görüyorum, onların giri-
şimlerine şahit oluyorum. Gittiğim her 
ülkede, görüştüğümüz devlet adamları 
bizlere işadamlarımızın başarısından, 
dürüstlüğünden, çalışkanlığından bah-
sediyor ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olarak benim göğsüm kabarı-
yor, gururlanıyorum. Yine gittiğim her 
ülkede, işadamlarımızın küçük-büyük 
sorunlarının olduğunu da görüyorum 
ve bu sorunları çözmek için gayret sarf 
ediyorum. Öyle bir noktaya geldik ki, işte 
dün, Lübnan’la vizeleri kaldırdık. Onun 
öncesinde Ürdün’le, onun öncesinde Suri-
ye ile, Libya ile, Tacikistan ve Arnavutluk 
ile vizeleri kaldırdık. 

Bakınız, sadece son bir hafta içinde, 
Lübnan Başbakanı Sayın Hariri’yle, Al-
manya Şansölye Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı’yla, KKTC Cumhurbaşkanı Sa-
yın Talat’la, Çin Dış Ticaret Bakanı’yla, 
Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud 
Abbas’la görüşmelerimiz oldu. Bir hafta 
içinde Avrupa’dan, Latin Amerika’dan, 
Uzak Doğu’dan, Ortadoğu’dan misafirler 
ağırladık. Aşağı yukarı her hafta bu ve 

benzeri temaslarımız oluyor. Her hangi 
bir bölgeye, her hangi bir yöne, belli bir 
kültüre, belli bir coğrafyaya sıkışıp kal-
mıyoruz, her yöne ulaşmaya, her ülkeyle 
ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, Ulusla-
rarası İnşaat Sektörü Dergisi tarafından 
hazırlanan, dünyanın en büyük 225 
uluslararası müteahhidi listesinde Türk 
müteahhitleri 31 firmayla Çin’den son-
ra ve ABD’den önce 2. sırada yer almayı 
başarıyor. Sadece Rusya’da otel, konut, 
iş merkezi, elektrik santrali gibi geniş bir 
yelpazede faaliyet gösteren önde gelen 
firmalarımız var. Eminim ki müteahhitle-
rimiz 2013 Kazan Üniversite Oyunları ve 
Soçi 2014 Kış Olimpiyatları çerçevesin-
de yeni projeler de üstlenecekler. Böyle 
başarılı, böyle dinamik girişimcilerimiz, 
işadamlarımız varken, bizim Ankara’da 
sıkışıp kalmamız söz konusu bile olamaz. 
Siz neredeyseniz, biz de tüm imkanları-
mızla, sorun çözme yeteneğimizle, destek 
birimlerimizle orada olacağız. Sadece 
sizleri desteklemekle, sizlerin sorunlarını 
çözmekle, size yol açmakla kalmayacak, o 
ülkelerdeki işadamlarını da ülkemize ya-
tırıma davet edeceğiz ve öyle yapıyoruz. 7 
yıl boyunca bu anlayışla çalıştık, bundan 
sonra da aynı anlayışla ve artan ivmeyle 
biz yol açmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Enerji konusu, Türkiye ile Rusya ara-
sındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en 
önemli ve en somut bileşenlerinden birini 
teşkil ediyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca 
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Türkiye’de enerji alanında yaklaşık 100 
milyar dolarlık yatırım yapılması bekle-
niyor. Bu, yılda 5 milyar dolarlık yatırıma 
tekabül eder. Bu tür bir ortamın, Rus şir-
ketlerine önemli fırsatlar sunacağı ve iki 
ülke şirketlerine işbirliği imkânları sağla-
yacağı inancındayım. Bu çerçevede, Rus 
özel sektörünün Türkiye’de daha fazla ya-
tırım yapmasını bekliyoruz. Ayrıca, Rus 
şirketlerinin ülkemizde LNG ve rafineri 
tesisleri inşasıyla, petrokimya endüstrisi 
alanlarında da faaliyetler gösterebilecek-
lerini düşünüyorum.      

Rusya ile ticaretin yerel para birimleri 
üzerinden başlatılması, üzerinde çalıştığı-
mız bir diğer önemli hususu oluşturuyor. 
Bu çerçevede iç mevzuatımızda mevcut 
kısıtlamalar kaldırıldı ve bankalarımız 
tarafından Rus Rublesi üzerinden işlem 
yapılması mümkün hale geldi. Mütekabi-
liyet uyarınca Rus bankalarının da Türk 
Lirası üzerinden işlem yapmaya başla-
maları yönündeki beklentimizi Rus mu-
hataplarımıza hatırlatıyoruz. Ulaştırma 
alanında ikili karayolu taşımacılığımızın 
kotalı geçiş belgesi sisteminden çıkartı-
larak serbestleştirilmesine atfettiğimiz 
önem keza Rus makamlarıyla yaptığımız 
görüşmelerde ön sıralarda yer alan diğer 
bir gündem maddemiz. 

Güney Rusya’da geniş çaplı bir Türk lo-
jistik merkezi oluşturulması önerimiz 
üzerinde ikili çalışmalar devam etmekte-
dir. Ülkemiz ile Rusya arasında Samsun-
Kavkaz Limanları üzerinden demiryolu 
feribotu taşımacılığı hattını tesis edecek 
anlaşmanın da en kısa zamanda imza-

lanmasını öngörüyoruz. Rusya’ya taze 
meyve/sebze ihracatımızı yarın iki ülke 
arasında imzalanacak olan “Bitki Karan-
tinası Alanında İşbirliği Anlaşması” ile 
daha da sağlamlaştıracağız. Rus makam-
larıyla yaptığımız görüşmelerde düzenli 
olarak gündeme getirdiğimiz konular 
arasında vize ile çalışma izinlerinin te-
mininde ve yenilenmesinde yaşanan so-
runlar yer alıyor. Bu noktada daha esnek 
bir tutum sergilenmesi, Rusya’nın küresel 
ekonomik kriz nedeniyle uyguladığı kı-
sıtlı işçi kotalarında Türkiye açısından 
esneklik sağlanması için de temaslarımız 
sürüyor. 

Ben, yoğun işbirliğimize, yoğun ticaret 
hacmimize rağmen, seviyenin hala yeterli 
olmadığına inanıyorum. Türkiye ile Rus-
ya çok daha fazla alanda işbirliği yapabi-
lir, mevcut göstergeleri çok daha yukarıya 
çekebilir. Küresel krizin geride kalma-
sıyla bu hedeflerin yakalanacağına ben 
inanıyorum. Bir kez daha, iki ülke ara-
sındaki mevcut tablonun oluşmasındaki 
katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum. Bu toplantının hazırlanmasın-
da emeği geçen Türk ve Rus yetkililere 
teşekkür ediyor,  toplantının Türkiye ile 
Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilere katkıda bulunmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Saygıdeğer Devlet ve Hükümet Başkanla-
rı, değerli Veliaht Prensler, saygıdeğer ka-
tılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri saygıyla selamlıyor, Üçüncü Dünya 
Gelecek Enerji Zirvesi’ne iştirak etmek-
ten büyük memnuniyet duyduğumu ifa-
de etmek istiyorum. Sözlerimin başında, 
Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap 
Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Başkomu-
tan Yardımcısı Altesleri Şeyh Muhammed 
Bin Zayed Al Nahyan’a, ilgili tüm Birleşik 
Arap Emirlikleri makamlarına, bu orga-

nizasyonda görev almış tüm kurum ve 
kişilere şükranlarımı sunuyorum.

Artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi 
neticesinde enerjinin çok ciddi bir küresel 
mesele olarak önümüzde bulunduğunu 
hepimiz biliyoruz. Yine biliyoruz ki, küre-
sel meseleler ancak ve ancak küresel gay-
retler sayesinde çözüme kavuşabilir. Evet, 
küresel enerji güvenliği hepimiz için son 
derece önemlidir. Ancak, küresel enerji 
güvenliği kadar, temiz enerji, verimlilik, 

“Dünya Gelecek Enerji Zirvesi” 
Açılış Oturumu

Abu Dabi, Bae | 18 Ocak 2010 
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iklim değişikliği, çevre kirliliği de artık 
hayati derecede önem arzeder hale gel-
miştir. Şunu unutmayalım ki, bugünün 
insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak gibi 
bir sorumluluğa sahip olduğumuz kadar, 
gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir 
dünya emanet emek zorundayız.

İklim Değişikliğiyle küresel mücadelede 
ortak ve uzun vadeli politikanın belirlen-
mesi son yıllarda uluslararası gündemin 
en önemli maddelerinden biri haline 
gelmiştir. Küresel boyuttaki diğer sorun-
larda olduğu gibi, sera gazı salımlarının 
azaltılması konusunda da, tüm ülkelerin 
eşgüdüm içerisinde, dayanışma ruhuyla 
hareket etmeleri ve üzerlerine düşeni 
yapmaları elzemdir. Enerji sektöründe, 
küresel karbon salımının azaltılması önü-
müzdeki önemli engellerden birini teşkil 
ediyor. Yenilenebilir enerjiyi artık çok 
daha fazla gündemimize almamız gerek-
tiğine inanıyorum. 

Türkiye, başta rüzgar, jeotermal, hidroe-
lektrik ve güneş enerjisi olmak üzere, kay-
da değer bir yenilenebilir enerji potan-
siyeline sahiptir. Şu anda, yenilenebilir 
kaynakların toplam elektrik üretimimiz 
içerisindeki payı yüzde 20’dir. Hedefi-
miz, 2023 itibarıyla, elektrik tüketiminin 
yüzde 30’unu yenilenebilir kaynaklardan 
karşılamaktır. Ayrıca, 2023’de 20 bin 
Mega Watt rüzgar enerjisi ve 600 Mega 
Watt jeotermal kapasitesine erişmeyi he-
defliyoruz. Öte yandan, otomotiv sanayi 
bağlamında, alternatif yakıtların ve ileri 
teknoloji araçların geliştirilmesi enerji 
güvenliğimizi ciddi biçimde arttıracak, 

petrole olan bağımlılığımızı azaltacak ve 
salım miktarlarını düşürecektir. 

Türkiye olarak, dünyada yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının arttı-
rılmasına, bu alandaki bilgi ve deneyimle-
rin paylaşılmasına yönelik uluslararası gi-
rişimlere destek verdiğimizi vurgulamak 
isterim. Uluslararası Yenilenebilir Enerji 
Ajansı’nın (IRENA) tesis edilmesini çok 
önemli ve zamanlı bir girişim olarak de-
ğerlendiriyoruz. Bu anlayışla, Türkiye, 26 
Ocak 2009 tarihinde Bonn’da gerçekleşti-
rilmiş olan Kuruluş Konferansı’na iştirak 
etmiş ve IRENA’nın Kurucu Anlaşması’nı 
imzalayarak kurucu ülkelerden biri ol-
muştur. IRENA Sekretaryası’nın Abu 
Dabi’de kurulmasını da son derece isabet-
li bulduğumuzu söylemeliyim.

Değerli katılımcılar…

Enerji güvenliğinin en önemli şartların-
dan bir tanesi,  enerji kaynaklarının ve 
nakil güzergâhlarının çeşitlendirilmesi-
dir.  Çeşitlendirme, jeopolitik ve teknik 
risklerin en aza indirgenmesinin ön 
koşuludur. Ülkemiz, bir taraftan kendi 
enerji güvenliğini sağlarken, aynı zaman-
da Avrupa’nın enerji güvenliğine katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. Bakü-Tiflis-
Ceyhan ham petrol boru hattı, Bakü-Tif-
lis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Mavi 
Akım, Türkiye-Yunanistan doğal gaz 
enterkonektörü gibi önemli projeleri son 
dönemde hayata geçirdik. 

Aynı yaklaşımla, Hazar ve Orta Doğu do-
ğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
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sevkini öngören Nabucco doğal gaz boru 
hattı, Türk Boğazları’ndaki tanker trafi-
ğinin hafifletilmesi amacıyla geliştirilen 
Samsun-Ceyhan petrol boru hattı ve Tür-
kiye-Yunanistan-İtalya doğal gaz boru 
hattı projelerine yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. Nabucco Hükümetlerarası 
Anlaşması’nın 13 Temmuz 2009 tarihin-
de Ankara’da imzalanması enerji strate-
jimiz açısından 2009 yılına damgasını 
vuran en önemli gelişmeyi teşkil etmiştir. 
Bu projenin hayata geçmesi, enerji güven-
liğini arttırmanın yanı sıra, bölgesel barış, 
istikrar ve refaha da olumlu katkılarda 
bulunacaktır. 

Gerçekleştirmeyi öngördüğümüz diğer 
önemli bir proje Katar-Türkiye doğal 
gaz boru hattıdır. Bu projenin ekonomik 
değerinin yanı sıra stratejik ve güvenlik 
boyutlarının da bölge ülkeleri açısından 
önem arz ettiğine inanıyoruz. Katar doğal 
gazının Türkiye’ye ve oradan Avrupa pa-
zarlarına ulaştırılması Körfez bölgesi için 
büyük bir fırsat teşkil edecektir.

Değerli katılımcılar…

Enerji meselesi, bir rekabet vesilesinden 
çok, bir işbirliği vesilesi olmalıdır. Biz, 
enerjiye ilişkin uluslararası meselelerin, 
uluslararası dostluk ve işbirliği ile kalıcı 
olarak çözülebileceğine yürekten inanıyo-
ruz. Aynı şekilde, enerji hatlarının sadece 
enerji değil, istikrar, güvenlik, huzur ve 
refah taşıması gerektiğine de inanıyor ve 
vizyonumuzu da buna göre belirliyoruz. 
Önümüzde, dünyamız ve geleceğimiz 
adına tarihi fırsatlar bulunuyor. Bu fır-

satları, uluslararası işbirliği, dayanışma 
ve diyalog ile değerlendirebilir, ortak 
çözümler üretebilir ve bu çözümleri uy-
gulayabiliriz. Ancak bu şekilde gelecek 
adına umutlu olabilir, umutlarımızı daha 
da çoğaltabiliriz. Bu duygu ve düşünce-
lerle sözlerime son veriyor, Birleşik Arap 
Emirlikleri makamlarına tekrar teşekkür 
ediyor ve Zirvenin başarılı geçmesini di-
liyorum.



377

Yeni Türkiye Vizyonu | Ezberleri Bozarken-3

Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
değerli kardeşlerim, saygıdeğer işadamla-
rı, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Suudi Arabistan temaslarımız çerçeve-
sinde sizlerle bir araya gelmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-
yorum. Bu vesileyle, konuşmamın hemen 
başında, gösterdikleri misafirperverlik 

dolayısıyla Suudi yetkililere buradan bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

Suudi Arabistan, Kral Abdullah’ın dirayetli 
önderliğinde uluslararası alanda saygınlı-
ğını ve etkinliğini her geçen gün pekiştiri-
yor. Suudi Arabistan’ın bölgemizde barış 
ve istikrarın sağlanması ve bölge halkları-

Türk ve Suudi İşadamlarıyla 
Toplantı

Riyad, Suudi Arabistan | 19 Ocak 2010 
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nın refahının artırılmasına yönelik katkı-
larını takdirle takip ediyoruz ve bundan da 
büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bakınız, şunu, tüm samimiyetimle ifade 
etmek istiyorum: Bu bölgedeki ülkeler, 
bu bölgenin halkları, tarih boyunca iç içe 
geçmiş birbirine dost olmuş, kardeş olmuş 
hatta birbirine akraba olmuş ülkelerdir, 
halklardır. Farklı bir dili konuşuyor olabi-
liriz… Aramızda yaklaşık 3 bin kilometre-
lik fiziki bir mesafe bulunuyor olabilir… 
Ama bunlar, bizim dost olma vasfımızı, 
kardeş olma, akraba olma vasfımızı asla 
ve asla ortadan kaldırmıyor. Çünkü bizi, 
tarih birbirimize kardeş yaptı. Bizi inanç-
larımız birbirine kardeş yaptı. Bizi ortak 
kültürümüz, ortak geleneklerimiz, ortak 
kaderimiz ve ortak ideallerimiz birbirimi-
ze kardeş yaptı.

Bu bölgede nasıl ortak bir tarih inşa 
ettiysek, emin olunuz ki geleceği de 
hep birlikte inşa edeceğiz, hep birlikte 
inşa etmek zorundayız. Allah aşkına, 
İstanbul’un kaderi, Ankara’nın kaderi, 
Riyad’ın kaderinden ayrı görülebilir mi? 
Mekke’nin, Medine’nin, Cidde’nin, Taif ’in, 
Tebuk’ün kaderi, İstanbul’dan, Konya’dan, 
Adana’dan, Diyarbakır’dan ayrı çizilebilir 
mi? Mesafelerin, sınırların bizi birbiri-
mizden ayırması, bizi birbirimize uzak 
tutması hiç mümkün olabilir mi? Açık söy-
lüyorum, Suudi Arabistan’ın sevinci bizim 
sevincimiz, hüznü bizim hüznümüzdür. 
Aynı şekilde, Türkiye’nin sevincinin Suudi 
Arabistan’ın sevinci, Türkiye’nin hüznü-
nün Suudi Arabistan’ın hüznü olduğunu 

biliyorum ve buna tüm kalbimle inanıyo-
rum.

Şunu da burada hatırlatmakta fayda görü-
yorum… Gerek Türkiye, gerek Suudi Ara-
bistan dünyanın en zorlu coğrafyasında 
bulunuyoruz… Bölgemizdeki meseleler, 
sadece bölgesel özellik arz etmiyor, tüm 
dünyayı etkiliyor ve yakından ilgilendiri-
yor. Yaklaşık bir asırdır devam eden tüm 
bu meseleleri çözmek bizim elimizde ve 
inanın bunu dayanışmayla yapabiliriz. 
Kardeş olmanın gereği de budur… Bir 
sofra etrafında toplanmış kardeşlerden bi-
rinin başı ağrıyorsa, diğer tüm kardeşlerin 
iştahı kaçar. Bir kardeşin sevinci, coşkusu, 
başarısı sofra etrafındaki her bir kardeşi 
mutlu ve mesut eder.

Bizim, bu anlayışla hareket etmemiz, bu 
anlayışla tam bir dayanışma ve işbirliği 
içinde olmamız artık kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Irak’taki meseleler sadece Irak-
lıların değil, bizim hepimizin meselesi ve 
hepimizin yüreğini burkuyor. Filistin me-
selesi sadece Filistinlilerin meselesi değil, 
hepimizin meselesi ve hepimizin vicdanı-
nı acıtıyor. Komşu ülkelerdeki yoksulluk, 
sadece o yoksulların değil, hepimizin 
ortak derdi olma özelliğini taşıyor. Öyleyse 
dayanışmayı artırmamız gerekiyor, öyley-
se paylaşmayı, istişareyi, işbirliğini ve ileti-
şimi daha da artırmamız gerekiyor.

Bakınız, Suriye bizim en uzun sınıra 
sahip olduğumuz komşumuz. Tarihte 
Suriye ile çok sorunlu dönemler yaşadık, 
çeşitli yapay meselelerden dolayı savaşın 
eşiğine geldiğimiz dönemler oldu. Ama 
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biz iktidara geldik, şu meseleler nedir bir 
bakalım dedik ve gördük ki tamamı yapay 
meseleler, tamamı çözümü mümkün olan 
meseleler. Hemen istişarelere başladık, yo-
ğun temaslarımız oldu, karşılıklı üst düzey 
ziyaretlerimiz oldu. En son benim Şam’a 
yaptığım ziyarette tam 51 ayrı anlaşmaya 
imza attık. Sınırdaki mayınları temizli-
yoruz, vizeleri kaldırdık, karşılıklı tren 
seferlerini başlattık, ekonomide, ticarette 
önümüze çok yüksek hedefler koyduk. Şu 
anda, iki komşu, dost, kardeş ülke olarak 
bölgemizin huzuru ve istikrarı için ortak 
çaba harcıyoruz.

Irak’la aynı şekilde… Bir kalemde 48 ayrı 
anlaşmaya imza attık ve Irak’ın yeniden in-
şası, kalkınması, imar edilmesi için ortak 
çalışmalara başladık. Ürdün’le, Libya’yla, 
en son Lübnan’la vizeleri kaldırdık. Şu 
anda, Ankara – Beyrut – Şam – Amman hat-
tında sadece pasaport göstererek, sadece 
pasaporta damga vurdurarak seyahat et-
mek ülkelerimiz için mümkün hale geldi.

Değerli arkadaşlarım, korku üzerine, kaygı 
üzerine, sanal tehditler, sanal meseleler 
üzerine huzurlu bir gelecek inşa etmek 
mümkün değildir. Sorunlarla yüzleşmek 
durumundayız… Sorunların üzerine git-
mek durumundayız… Nihayetinde kaza-
nan biz olacağız… Nihayetinde kazanan 
ülkelerimiz olacak, halklarımız olacak… 
Türkiye olarak bizim dış politikamızda bir 
yön değiştirme, bir eksen kayması asla yok. 
Bulgaristan’la işbirliğimizi artırmamız ne 
kadar tabii ise, Suriye ile işbirliğimizi ar-
tırmamız da o kadar tabiidir. Gürcistan’ın 
zor zamanlarında nasıl yanındaysak, aynı 

şekilde Irak’ın da zor zamanlarında yanın-
dayız. Rusya ile ticaret bizim için ne kadar 
önemliyse, Ürdün’le, Mısır’la, Libya ile ti-
caret de o kadar önemli. Avrupa Birliği’ne 
tam üyeliği önemsediğimiz kadar, Suudi 
Arabistan’la işbirliğimizi artırmayı da o 
kadar önemsiyoruz.

Çok boyutlu, çok yönlü, aktif ve altını çi-
zerek ifade ediyorum, dostluk üzerine, iş-
birliği üzerine, dayanışma üzerine kurulu 
bir dış politika yürütüyoruz. Elbette Irak’ın 
sorunu benim sorunumdur… Nasıl ki 
Gürcistan’ın sorunlarıyla ilgiliysek elbette 
Filistin’in sorunlarıyla da ilgileneceğiz. 
Bundan daha tabii ne olabilir? Adaletin 
gereği bu değil midir? Vicdanın gereği, 
insanlığın gereği bu değil midir?

Bakınız, şu anda Haiti’de çok büyük bir 
trajedi yaşanıyor… Depremde hayatını 
kaybedenlerin sayısının 200 binlere ulaşa-
bileceği ifade ediliyor. 1999’da benzeri bir 
felaketi biz de yaşadık ve bugün Haiti’yi en 
iyi anlayan ülkelerin başında geliyoruz… 
Bunun ötesinde, değerli arkadaşlarım, 
ölümler her zaman trajiktir… Biz, hepimiz, 
bir kişinin ölümünü, bütün bir insanlığın 
ölümü gören bir medeniyetin mensupları-
yız. Hele hele, çocukların öldüğü, çocukla-
rın öldürüldüğü bir dünyayı bizim içimize 
sindirmemiz asla ve asla mümkün değil-
dir. Her ne sebeple olursa olsun, çocukla-
rın, kadınların, masum sivillerin ölümleri 
bizim vicdanımızı sızlatır.

Tabii ki sesimizi yükselteceğiz, tabii ki bu 
ölümlerin karşısında duracağız, tabii ki 
hakkı, hukuku, adaleti savunacağız. Fos-
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for bombaları altında hayatını kaybeden 
çocukların acısıyla sesimizi yükseltmemiz-
den hiç kimse rahatsız olamaz, olmamalı-
dır. Tekrar ediyorum: Bizim tek gayemiz, 
bölgesel barışın, huzurun ve istikrarın 
sağlanmasıdır… Bundan başka hiçbir gaye 
taşımıyoruz… Bu süreçte başta Suudi Ara-
bistan olmak üzere tüm bölge ülkelerinin 
desteklerini, teşviklerini almak da bizi 
ayrıca memnun ediyor. Bu vesileyle, geç-
tiğimiz hafta şahsıma tevdi edilmiş olan 
Kral Faysal Ödülü’nden dolayı da burada 
şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Ül-
kem ve milletim adına bu ödülü büyük bir 
memnuniyetle, büyük bir gururla kabul 
ettiğim ve Kral Faysal Vakfı’na da burada 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Hepinizin yakından takip ettiği üzere, dün-
ya ekonomisi halen hassas bir dönemden 
geçiyor. Dünya ekonomisinin 2009 yılında 
yüzde 1,3 oranında küçüldüğü, 2010 yılın-
da ise sadece yüzde 1,9 oranında büyüme-
sinin beklendiği bir ortamda bölgesel iş-
birliği çalışmaları her zamankinden daha 
fazla önem kazanmış durumda. Ekonomisi 
ne kadar güçlü, kaynakları ne kadar zengin 
olursa olsun böyle bir ortamda hiçbir ülke 
tek başına hareket etme lüksüne sahip 
değildir. Dubai’de yaşanan son gelişmeler 
bunu bir kez daha gözler önüne sermiş-
tir. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik 
reformlar ve politikalar sayesinde küresel 
krizin Türkiye’ye olan etkileri birçok ülke-
ye göre sınırlı düzeylerde kalmıştır. 

Eylül 2008’den bu yana dünyada, kredi 
derecelendirme kuruluşları tarafından, 40 
ülke için 100 adet kredi düşüşü gerçekleş-
ti. Yine bu süreçte, sadece 14 ülke için 20 
adet not artırımı yapıldı. Türkiye, kredi 
notu artırılan bu 14 ülke arasında yer al-
mış ve notu iki kez artırılarak krize karşı 
dayanıklılığı adeta teyit edilmiştir. 2010 
ve 2011 yıllarında Türkiye’nin dünyanın 
en hızlı büyüyecek ekonomiler arasında 
yer alacağı da yine uluslar arası kuruluşlar 
tarafından defalarca teyit edilmiştir. Bizim 
ufkumuz son derece açık ve kararlı adım-
larla ilerlemeye devam ediyoruz.

Değerli dostlarım…

2008 yılında 5 milyar doları aşan ticaret 
hacmimiz 2009’un ilk 10 ayında azalarak 
3 milyar doların bir miktar üzerinde kal-
mıştır. Bunda küresel krizin yanı sıra, pet-
rol fiyatlarındaki gerileme ve tamamlanan 
müteahhitlik projeleri dolayısıyla Suudi 
Arabistan’a yaptığımız demir-çelik ihra-
catının azalması rol oynamıştır. Gelin bu 
geçici durağanlığı siz işadamlarının çabası 
ve dinamizmiyle en kısa zamanda aşalım 
ve ticaret hacmimizi iki G-20 ülkesine 
yakışır seviyeye yükseltelim. El ele verdiği-
miz takdirde, bu 5 milyar dolarlık seviyeyi 
birkaç yıl içinde 10 milyar dolara, daha 
sonrasında ise 20 milyar dolara çıkaraca-
ğımızdan en ufak bir şüphe duymuyorum.

Doğrudan yabancı yatırımlar konusun-
daki yasal mevzuatımızı baştan sona ser-
bestleştirip değiştirerek, uluslararası ya-
tırımcıların hiçbir tereddüde kapılmadan 
Türkiye’de yatırım yapabilmelerinin önü-
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nü açtık. Küresel kriz nedeniyle, doğrudan 
uluslararası yatırım hareketlerinde dünya 
genelinde büyük bir düşüş yaşanırken, 
Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen 2008 
yılında 18.8 milyar dolarlık doğrudan ya-
bancı yatırım cezp etmeyi başarabilmiştir. 
Dünyanın en hızlı büyüyecek ekonomisi 
olarak, Suudi yatırımcıların Türkiye fırsa-
tını en iyi şekilde değerlendirmelerini gö-
nülden arzu ettiğimi burada bir kez daha 
ifade etmek istiyorum.

Son dönemde ülkemizdeki ekonomik is-
tikrar ve müsait yatırım ortamı, Suudi Ara-
bistan da dahil olmak üzere tüm Körfez ül-
kelerinin Türkiye’ye olan ilgilerini artırdı. 
Esasen Suudi işadamları için Türkiye’de 
yapacakları yatırımlar Avrupa ve Orta 
Asya’ya açılan kapı anlamına gelecektir. 
Bu itibarla, Suudi şirket ve işadamlarını 
Türkiye pazarında daha fazla görmekten 
büyük memnuniyet duyacağımızı, Suudi 
yatırımcılara her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. 
Bunun için, doğrudan bana bağlı olan Tür-
kiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tüm 
imkanlarıyla yanınızda olacak, siz Suudi 
işadamlarına yardımlarını esirgemeyecek-
tir. 

3 yıl önce kurduğumuz bu Ajansın şim-
diye kadar yaptığı başarılı çalışmalarla 
Türkiye’ye yatırım girdisi olan 1.300 pro-
jeye destek sağladığını bu vesileyle belirt-
mek isterim. Ajans, Arapça da dahil olmak 
üzere 11 ayrı dilde hizmet veriyor. Abu 
Dabi ve Dubai’de iki ofisimiz bulunuyor. 
Suudi Arabistan’da bir ofis kurduk ve Suu-
di işadamlarımız da Ajansımızın hizmetle-

rinden istifade edebilecekler. Bu çerçevede 
önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda 
Suudi Arabistanlı yatırımcıyı Türkiye’de 
görmeyi arzu ediyoruz. Finans, turizm, 
iletişim, tarım, sağlık ve diğer alanlardaki 
yatırımlarınızın iki ülkenin çıkarlarına da 
bölge ülkelerinin ekonomilerine de doğru-
dan etkisi olacağından şüpheniz olmasın. 

Ayrıca, Suudi kardeşlerimizin son za-
manlarda iş amaçlı olsun, turizm amaçlı 
olsun ülkemize yoğun ilgi gösterdiklerini 
memnuniyetle izliyoruz. Aynı şekilde 
Türk işadamlarının da Suudi Arabistan’da 
son derece başarılı çalışmalar yaptığını 
biliyorum. Biz işadamlarımızı, Suudi 
Arabistan’da yapımı planlanan irili ufaklı 
alt ve üstyapı projelerinin gerçekleştirilme-
sinde güvenilir ortak olarak yer almalarını 
teşvik ediyoruz. Zaman zaman sorunlar 
ortaya çıkabilir. Ama, üst düzey temaslar-
la bu sorunları gündeme getiriyoruz ve 
hızla çözümü için çaba harcıyoruz. Ben, 
bölgemiz adına umutluyum, ülkelerimiz 
adına umutluyum. Ortadoğu’yu dünyanın 
bir huzur, barış, refah ve istikrar coğraf-
yasına dönüştürebileceğimize gönülden 
inanıyorum. Siz değerli işadamlarının da 
bu sürecin mimarları arasında yer alacağı-
nızı biliyor ve sizlere güveniyorum. Allah 
yolunuzu açık etsin, bahtınız açık olsun 
diyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli kardeşim, Cumhurbaşkanı Sa-
yın Karzai, sizi ülkemizde ağırlamaktan 
memnuniyet duyuyoruz, hoş geldiniz. 
Uzun ve yorucu geçen bir seçim sürecinin 
ardından, tekrar Cumhurbaşkanı olarak 
seçilmenizden ötürü sizi bir kez daha teb-
rik ediyorum. 

Afgan halkının refahının geliştirilme-
si yönünde harcadığınız çabayı takdir 
ediyor ve bu görevi ikinci dönem için 
de hak ettiğinizi düşünüyorum. Tarihi 

dostluk bağlarına sahip devletlerimiz ve 
halklarımız arasındaki ilişkilerin daha 
da güçlendirilmesi yönündeki çabaları-
nızı artırarak sürdüreceğinizi biliyorum. 
Bunun bir göstergesi olarak, Cumhurbaş-
kanı seçilmenizin akabinde ilk yurtdışı 
ziyaretinizi, İSEDAK toplantısı vesilesiyle 
Kasım ayında ülkemize yaptınız.

Yeni dönemde, ülkenizde istikrar ve gü-
venliğin tesisi, ekonomik kalkınmanın 
sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi, 

Afganistan Cumhurbaşkanı 
Hamid Karzai ile Görüşme

İstanbul | 24 Ocak 2010 
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iyi yönetişim konusunda adımların atıl-
ması yönündeki arzunuzun farkındayız. 
Zira bu hususları, yemin töreni konuşma-
nızda da güçlü ifadelerle dile getirdiniz. 
Konuşmanızda ayrıca, ulusal uzlaşıyı sağ-
lama amacıyla, geleneksel Loya Jirga’yı 
toplama yönünde gayret göstereceğinizi 
belirtmeniz takdire şayandır. Milli mu-
tabakat ve entegrasyon konusundaki 
çabalarınızı da memnuniyetle izliyoruz. 
Afganistan’ın çetin sorunları vardır. Te-
rörizm başta olmak üzere birçok sorunla 
azimle mücadele ediyorsunuz. 

Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde Taliban 
militanlarının Kabil’e yönelik saldırıla-
rında hayatını kaybeden güvenlik men-
suplarına ve sivillere rahmet dilerim. Esa-
sen bu saldırılara karşı güvenlik güçleri 
fedakarca mücadele ederek teröristlerin 
birçok kuruma sızmalarını engellediler. 
Afgan güvenlik güçlerinin profesyonelce 
mücadelesi, uluslararası sahada kapasite 
artırımı yönündeki çabaların sonuç ver-
meye başladığına işarettir.  

Kendine özgü ve kapsamlı bir girişim 
olan Üçlü Zirve süreci, sağlam bir zemine 
yerleşmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirdi-
ğimiz üç farklı konseptin ele alındığı Üçlü 
Zirve sürecinin devamından memnunuz. 
Bu arada diğer ilgili ülkelerin de bu giri-
şimi örnek aldıklarını memnuniyetle mü-
şahede ediyorum. Ulaşmış olduğu nokta 
itibariyle Üçlü Zirve’nin başarısı öncelik-
le sizlere aittir. Kendimize duyduğumuz 
güvenle, olumlu dinamikleri teşvik etme-
ye devam etmeliyiz. Siz ve Cumhurbaş-
kanı Sayın Zardari, ülkeleriniz arasında 

geçmişte yaşanan bazı anlaşmazlıkları 
geride bırakarak işbirliği arzunuzu, 2007 
yılından bu yana katıldığınız Üçlü Zirve 
toplantılarıyla gösteriyorsunuz.  

Ancak, Cumhurbaşkanları arasında tesis 
edilmiş olan işbirliği ortamının, iki ülke-
nin tüm makamlarına sirayet etmesi ama-
cıyla da çaba harcamamız gerekir. Ankara 
Süreci, bölgesel işbirliği için uygun zemi-
ni sağlamıştır ve Parlamenterlerimiz bu 
çerçevede görüşmelerini sürdürüyorlar. 
Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşki-
latlarımız için de uygun işbirliği ve mü-
zakere zemini oluşmuştur; her iki kurum 
temsilcileri de Zirve toplantısı kapsamın-
da bugün bir araya gelecekler. Kuşkusuz 
bu adımlar, bizim ileriye daha umutla 
bakmamıza vesile oluyor. 

Bugünkü Zirve toplantısının gündem 
maddeleri arasında eğitim sahasında ya-
pılacak işbirliği hususu da yer alacaktır. 
Zira aşırıcılıkla en etkin mücadelenin, 
ancak genç nesillerin ve özellikle genç 
kızlarımızın modern anlamda eğitimiyle 
sağlanabileceğine inanıyoruz. Milli Eği-
tim Bakanımızın inisiyatifi ve Eğitim Ba-
kanınız Faruk Vardak ile Pakistan Eğitim 
Bakanı Serdar Asıf Ahmet Ali’nin katılım-
larıyla 19 Ocak’ta Ankara’da gerçekleşti-
rilen toplantı faydalı geçmiştir. Toplantı, 
yarınki Zirve Sonuç Deklarasyonuna da 
yansıyacaktır.  

Bununla birlikte İkinci Üçlü Zirve sonu-
cunda kabul edilen Ortak Açıklama ve 
ekini teşkil eden İşbirliği Çerçevesi bel-
gesi kapsamında, karayolu, demiryolu ve 
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sivil havacılık odaklı çalışma gruplarının 
ilk toplantısının 16-17 Mart 2010 tarihle-
rinde Ankara’da düzenlenecek olması da 
ulaştırma alanındaki ilişkilerimizi güç-
lendirecektir.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı dış 
yardım programını Afganistan’a uygu-
luyoruz. Zira biz Afgan halkını kendi öz 
kardeşimiz gibi görüyor ve bu bağlamda 
Afgan halkının eğitim, sağlık, güvenlik 
gibi alanlardaki temel ihtiyaçlarına yanıt 
vermeyi amaçlayan birçok sivil nitelikli 
projenin içinde yer alıyoruz. Bildiğiniz 
gibi, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığımız ile Vardak İl İmar Ekibi-
miz ülkenizde başarılı projeleri hayata 
geçiriyorlar. Önümüzdeki kısa vadede, 
Şibirgan’da ikinci İl İmar Ekibini kurmak 
için çalışıyoruz. Afgan makamları ve ulus-
lararası toplum temsilcileriyle görüşme-
lerimizin akabinde İmar Ekibini faaliyete 
geçirme arzusundayız. İl İmar Ekibimizin 
görev sahasının, Sarı Pul vilayetini de kap-
samasının planlandığı malumunuzdur. 
Buna ilaveten, Kabil Bölge Komutanlığını 
1700’ün üzerinde asker konuşlandırarak 
üstlenmemiz, Afganistan’ın geleceğine 
katkı sağlama yönündeki isteğimizin gös-
tergesidir. 

Sayın Cumhurbaşkanı…

Afganistan’ın birlik ve bütünlüğü, te-
rörizm belasıyla mücadelesinde kilit 
önemdedir. Afgan halkı, sizin de bu yönde 
politikalar izlemek istediğinizi, ülkedeki 
tüm farklı unsurlara eşit mesafede yakla-
şacağınızı biliyor. Bu siyasetinize duyulan 

güven sayesindedir ki, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde sizi sadece ülkedeki Peştun 
nüfus değil, özellikle ülkenin kuzeyinde 
yerleşik farklı unsurlar da desteklemiştir. 
Halen oluşturulma aşamasında olan ka-
binenizde, seçim öncesinde yapılan mü-
zakereler ve varılan uzlaşı çerçevesinde, 
Afganistan Ulusal İslami Hareketi (CMİA) 
ve Afganistan Halkının İslami Birliği 
Partisi’nin (HVMİA) temsilcilerine uygun 
ölçüde yer vermeniz bizim için önemlidir; 
görüşmemiz vesilesiyle bu konudaki tutu-
munuzu öğrenmek isterim. 

Öte  yandan ,  önümüzdeki  dönemde 
Afganistan’ı, ikinci büyük demokrasi 
sınavı bekliyor.  Seçimlerin demokrasi-
nin en vazgeçilmez unsuru olduğu ve 
demokratik geleneğin güçlenmesine 
hizmet ettiği yönündeki anlayışı siz de 
paylaşıyorsunuz. Sizinle bir önceki Zirve 
vesilesiyle yaptığımız görüşmede, Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri için sadece oy pu-
sulalarının hazırlanmasına yaklaşık 300 
milyon dolara yakın masraf yapıldığını, 
Kanada’da basılan her pusulanın yaklaşık 
5 dolara mal olduğunu vurgulamıştınız. 
Ben de bu rakamın çok altında, oy pu-
sulalarının Türkiye’de basılabileceğini 
vurgulamıştım. Bu durumda, arta kalan 
meblağ ile Afganistan’ın birçok altyapı 
sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. 
Bu teklifimde ısrarcıyım ve Parlamento 
seçimlerinde bu görevi üstlenebiliriz.

Son olarak, daha önce Afganistan’da ka-
çırılan vatandaşımız Devrim Yılmaz’ın 
kurtarılmasındaki katkılarınızdan ötürü 
teşekkür etmek isterim. Bu çerçevede, 
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yine teröristlerce kaçırılan vatandaşımız 
Coşkun Çaloğlu için de sizin ve tüm ilgili 
Afgan kurumlarının büyük bir özveriyle 
çaba gösterdiklerini biliyor, bundan dolayı 
ayrıca teşekkür ediyorum. Dirayetli liderli-
ğinizin önümüzdeki dönemde Afganistan 
için daha büyük önem kazanacağını ve bu 
süreçte bütün imkânlarımızla Afganistan’ın 
ve Afgan halkının yanında olmaya devam 
edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isti-
yorum. Tekrar hoş geldiniz.
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Değerli Bakan arkadaşlarım, sizi ülkemiz-
de görmekten memnuniyet duyuyoruz, 
hoş geldiniz. 

Ortak bir tarihi, insani değerleri ve viz-
yonu paylaşıyoruz. O halde, geçmişten 
husumet değil, işbirliği ve dayanışma 
çıkarmanın yollarını birlikte aramalıyız. 
Bu çerçevede, Türkiye olarak, bölgede ka-
lıcı barış ve istikrarının teminine katkıda 
bulunmak amacıyla son dönemde ilgi ve 
enerjimizi Balkanlara yoğunlaştırıyoruz.

Biz Balkanları bir barış, istikrar ve refah 
havzası olarak görmek istiyor ve bunun 
ancak bölgesel sahiplenme bilincinin güç-
lendirilerek kapsayıcı bir yaklaşımla sağ-
lanabileceğini düşünüyoruz. Diğer bir de-
yişle, Balkanların ihtilaf bölgesi olmaktan 
çıkıp, refah alanı haline dönüşmesi bizim 
elimizdedir. Bununla birlikte, dış politi-
kamızın ana hedeflerinden, komşularla 
sıfır sorun ilkesinin Balkanlar nezdinde 
de ulaşılabilir olduğuna biz samimiyetle 
inanıyoruz. 

Bosna-Hersek ve Sırbistan 
Dışişleri Bakanları İle Görüşme

Ankara | 9 Şubat 2010 
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Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu’nun 
sizlerle birlikte ihdas etmiş olduğu üçlü 
danışma mekanizmasını bu bağlamda 
çok önemsiyor, çalışmalarınızı yakından 
takip ediyorum. Üç Dışişleri Bakanı ola-
rak kurduğunuz yakın dostluk ve yürüt-
mekte olduğunuz ortak mesai örnek nite-
liktedir. Bu vesile ile yapıcı yaklaşımınız 
için sizlere teşekkür ediyorum. Görüşme-
lerinizin verimli geçtiğini ve bazı mesele-
lerde ilerleme kaydettiğinizi biliyorum. 
Üzerinde anlaşılan hususların, anlaşma 
sağlanamayanlardan daha fazla olduğu-
nu memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Bu kapsamda ele alınan güven arttırı-
cı önlemlerin yaşama geçirilmesi için 
elimden gelen desteği vereceğimden 
emin olabilirsiniz. Biz, Bosna Hersek’in 
uluslararası tanınmış sınırları dâhilinde 
toprak bütünlüğü ve egemenliğini muha-
faza etmesi gerektiği üzerinde titizlikle 
duruyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Tadiç 
önderliğindeki Sırbistan yönetiminin 
de aynı çizgideki beyanlarını takdirle 
karşıladığımızı bu vesileyle vurgulamak 
isterim. Bu çok önemli bir taahhüttür ve 
geleceği birlikte şekillendirme irademiz 
bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Öte yandan, Bosna Hersek, Avrupa ve Av-
rupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme 
yolunda ne yazık ki beklenenin oldukça 
gerisinde ilerleme kaydedebilmiştir. Ül-
kenin, AB’nin vize serbestîsi rejimine ilk 
etapta dâhil Edilmemesi ve NATO Üyelik 
Eylem Planı’na katılımının ertelenme-
si Bosna halkında hayal kırıklığına yol 
açmıştır, önümüzdeki dönemde bunları 

hayata geçirmek için yoğun biçimde ça-
lışmalıyız.

AB ve ABD’nin geliştirdiği son Anayasa 
reform paketi önerisi (Butmir süreci) de 
Bosna Hersek’teki tüm taraflardan gerekli 
desteği görmemiş; dolayısıyla somut bir 
netice getirmemiştir. Gerek sunuluş tarzı 
gerek içerik yönünden bu girişimin bazı 
eksiklikler içerdiği bilahare eş-sunucuları 
tarafından da kabul edilmiştir. Türkiye 
olarak, sürece başından itibaren katkıda 
bulunabilmeyi tercih ederdik.

Diğer taraftan, devlet mülkiyetinin pay-
laşımı, yüksek memurların seçimi, baş-
kanlık sisteminden parlamenter sisteme 
dönüşüm gibi çözüm bekleyen başka hu-
suslar da gündemdedir ve tüm bunlar, ül-
kede konsensüs gerektiren meselelerdir. 
Bu bağlamda, entiteler ve kurucu halklar 
arasında siyasi uzlaşının tesisi, Bosna-
Herseklilik bilincinin güçlendirilmesi ve 
işleyen bir devlet yapısının sağlanması 
büyük önem arz ediyor. 

Esasen, bu üçlü danışmalar, Bosna Her-
sek-Sırbistan ilişkilerinin olumlu bir sey-
re imale edilmesinin yanı sıra, Bosna’daki 
hassas ortamın sorunsuz şekilde atlatıl-
ması bakımından da önemli bir işlev gö-
rüyor. Ben bu düşüncelerle sözlerimi 
tamamlarken, üçlü danışma mekanizma-
sına verdiğimiz önemi bir kez daha ifade 
ediyor, ülkede (Bosna Hersek) seçim süre-
cine girilen bu aşamada ortak gayretleri-
mizi; sükûnetin muhafazası, aşırı söylem 
ve tasarruflardan kaçınılması ve seçimle-
rin hür ve adil biçimde gerçekleştirilmesi 
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üzerinde yoğunlaştırmamız gerektiğinin 
de altını çizmek istiyorum. Bu ortak gay-
retlerimiz inanıyorum ki Balkanlar’ın 
bir istikrar, barış ve refah havzası haline 
gelmesi noktasında son derece müspet 
gelişmelerin önünü açacaktır. 
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Çok değerli Büyükelçiler, değerli arkadaş-
lar, hanımefendiler, beyefendiler… sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, artık mutad 
hale gelen bu toplantımızda sizlerle bir 
araya gelmekten duyduğum memnuni-
yeti ifade etmek istiyorum. En son Aralık 
ayında Konya’da, son derece anlamlı bir 
tören vesilesiyle, Mevlana’nın 736’ıncı 
Vuslat Yıldönümü etkinliklerinde bir ara-
ya gelmiştik. 13’üncü yüzyıldan bu yana 
insanlığı barışa, diyaloga, birbirini anlama 

çabasına ve BİRLİK olmaya çağıran Mevla-
na öğretisini o gün Şeb-i Arus törenlerinde 
çok daha müşahhas şekilde gözlemlediği-
nize inanıyorum.

Esasen, Avrupa ülkelerini evrensel de-
ğerler altında bir araya getiren Avrupa 
Birliği felsefesinin, Mevlana’nın evrensel 
mesajlarıyla örtüştüğü de bir gerçektir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme 
çabası, tarih boyunca ülke olarak üzerinde 

AB Büyükelçileriyle Öğle Yemeği

Ankara | 11 Şubat 2010 
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son derece büyük bir hassasiyetle durdu-
ğumuz barış ve adalet çağrılarımızın da 
somut bir neticesidir. Her fırsatta ifade 
ettiğim gibi Türkiye, bugün sadece böl-
gesel anlamda değil, küresel ölçekte de 
insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorun-
ların çözümü için eşsiz bir tarihi tecrübeye 
sahip bulunuyor. Nüfusunun çoğunluğu 
Müslüman olan; laik, demokratik ve sosyal 
bir hukuk devleti olma özelliğiyle Türkiye, 
geniş bir coğrafyada barış ve adalet me-
sajlarını güçlü şekilde ifade ediyor ve bu 
mesajlar karşılık da buluyor.

Değerli dostlar…

Avrupa Birliği’nin “genişleme yorgunlu-
ğundan” ziyade yeni “genişleme dalgala-
rını” konuşması, bunları tartışması daha 
isabetli, daha anlamlı bir yaklaşım olacak-
tır. Zira ben genişlemenin bir yorgunluk 
değil, bir güçlenme unsuru olduğunu 
düşünüyorum. Avrupa Birliği’ne üye olan 
her yeni ülke Birliğin kültürel çeşitliliğine, 
değerlerine ve her şeyden önemlisi gelecek 
vizyonuna eşsiz katkılarda bulunmuştur. 
Türkiye olarak, Avrupa Birliği’nin küresel 
ölçekte daha barışçıl, istikrarlı, uyumlu ve 
refah üreten bir ortamın sağlanmasında 
üstleneceği role büyük önem atfediyoruz. 

Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki Avrupa 
Birliği’nin bu tartışmalar çerçevesinde bir 
içe kapanma eğilimi göstermesi ve verilen 
sözleri, atılan imzaları tekrar tartışmaya 
açması kamuoylarımız açısından son de-
rece motivasyon kırıcı bir mahiyet taşıyor. 
Şunu unutmamak gerekir ki, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini 

başlatan kararın altında, bütün AB üyesi 
ülkelerin imzaları bulunuyor. Buna rağ-
men, halen Türkiye’nin AB üyeliğinin ve 
hatta bu bağlamda Türkiye’nin Avrupalı-
lığının tartışılıyor olması ne hakkaniyetle, 
ne ahde vefayla, ne de tarihi gerçeklikle 
bağdaşıyor.

Türkiye, Hükümetimizin 7 yıldan bu yana 
attığı kararlı adımlar sonucunda bugün 
hiç olmadığı kadar Avrupa ile bütünleş-
miştir ve AB üyeliğine her zamankinden 
daha yakın bir noktaya ulaşmıştır. Bakınız 
daha iki hafta önce, 25 Ocak’ta, bir Türk 
Parlamenter, Antalya Milletvekilimiz Sa-
yın Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nin Başkanlığına 
seçildi ve Başkanlığı ilk kez Viyana’nın 
doğusuna taşıyarak Türkiye’nin Avrupalı-
lığını tartışanları bir kez daha hayal kırık-
lığına uğrattı.

Önümüzdeki Kasım ayında da inşallah 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 
Dönem Başkanlığını üstleniyoruz. Esasen, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Konse-
yi kurulduğunda, Bakanlar Konseyi’nin ilk 
kararı Türkiye’yi üyeliğe davet etmek ol-
muştur. Bu Örgüte Türkiye 1949’da katılır-
ken, İspanya ve Portekiz 1970 sonunda üye 
olabilmiş, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri 
ise 1990’lara doğru üye olmaya başlamış-
lardır. Türkiye, NATO’ya kuruluşundan 3 
yıl sonra, 1952’de, Almanya’nın katılımın-
dan 3 yıl önce üye olmuştur. Bugün katılım 
müzakerelerini yürüttüğümüz Avrupa 
Birliği’ne ilk üyelik başvurumuzun tarihi, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulu-
şunun 2 yıl sonrasına, 1959’a gidiyor.
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Sadece bu hususları  dikkate alarak 
dahi şunu rahatlıkla söyleyebilmeliyiz: 
Türkiye’nin Avrupalılığını da, AB üyeliğini 
de tartışmanın zamanı çoktan geçmiştir. 
Türkiye’nin Batılı vizyonu bu kadar güçlü 
bir zemine sahipken, buna rağmen halen 
ayrıcalıklı ortaklık gibi maçın ortasında 
oyunun kurallarını değiştirmeye ve süreci 
sulandırmaya yönelik teklif lerin ortaya 
atılıyor olması büyük bir samimiyetsizlik 
örneğidir. Nitekim Avrupa Birliği’nin Ge-
nişlemeden Sorumlu eski Komiserlerin-
den, şu anda da Sanayi ve Şirket İşlerinden 
Sorumlu Komiseri (Verheugen) geçtiğimiz 
günlerde bu teklifleri son derece isabetli 
bir yaklaşımla “sahte bir ambalaj” olarak 
nitelendirmiştir.

Türkiye olarak Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik yolunda bizim kararlılığımız artık 
sorgulanmaması, hatta bizim dahi tekrar-
lamaya lüzum görmediğimiz bir husustur. 
Bütün siyasi engellemelere rağmen, az 
önce de ifade ettiğim bütün motivasyon 
kırıcı yaklaşımlara rağmen şu anda 12 fa-
sılda müzakereleri açmamız ve bunlardan 
birinin hem açılışını hem de kapanışını 
gerçekleştirmemiz, Hükümetimizin bu 
hedefe sıkı sıkıya bağlı olmasının bir teza-
hürüdür. Hükümetimizin Avrupa Birliği 
üyeliği yolunda 7 yıldır gösterdiği karar-
lılık ve attığı adımlar, bundan sonrası için 
de Türkiye’nin AB üyeliği yolundaki en 
büyük taahhüdüdür, teminatıdır.

Bizim temel gayemiz Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkar-
mak, milletimize her yönden Avrupa 
standartlarında bir ülkenin imkânlarını 

sunmaktır ve bunun için de en önemli 
mekanizma Avrupa Birliği’dir. O nedenle 
biz fasıllar noktasında gerekli kriterleri 
yerine getireceğiz, getiriyoruz. Hatta siyasi 
engellemeler nedeniyle açılamayan 20’ye 
yakın fasılda dahi biz bu kriterleri tamam-
lama noktasında kararlıyız. Bazı ülkeler 
Türkiye’nin üyeliğine karşı diye, Avrupa 
Birliği verilen sözlerin aksine davranıyor 
diye biz milletimizi çağdaş standartlardan 
mahrum bırakamayız. Türkiye gereken 
reformları, sadece müzakere sürecinin bir 
yükümlülüğü olduğu için değil öncelikle 
toplumsal beklenti ve ihtiyaçlar sebebiyle 
gerçekleştirmektedir. Türkiye, ulusal çı-
karlarının gereği olarak reformları hayata 
geçirmektedir.

Biz bu zamana kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da üzerimize düşenleri yapmaya 
devam edeceğiz. Aynı yaklaşımı Avrupa 
Birliği’nin de göstermesi gerektiğini her 
fırsatta dile getireceğiz. Türkiye asla, duy-
gularıyla mantığı arasına sıkışan, günlük 
siyasi polemiklere kurban edilen bir Avru-
pa Birliği’nin mağduru olmamalıdır. Biz 
bu sürece özgüven içinde devam ediyoruz. 
Demokratikleşme ve insan hakları nokta-
sında Hükümetimizin attığı cesur adımlar, 
tamamen bu özgüvenin bir neticesidir. 
Türkiye artık tabu gibi görülen konuları 
tartışır hale gelmiş, demokrasi noktasında 
herhangi bir zafiyete fırsat vermeyen, bü-
tün vatandaşlarının özgürlüğünü teminat 
altına alma noktasında her türlü cesareti 
gösteren bir ülke konumuna yükselmiştir.

Dış politikada da aynı şekilde Ermenistan’la 
ilişkilerimizin normalleşmesi, İran’ın nük-
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leer programına ilişkin diplomatik çaba-
lara ağırlık verilmesi, Balkanlarda, Orta 
Doğu’da, Afrika’da, Kafkaslar’da, dünyanın 
her bölgesinde Türkiye’nin yapıcı ve güve-
nilir bir ülke olarak katkıda bulunması da 
aynı özgüvenin bir tezahürüdür. Demokra-
tikleşme, kalkınma ve dış politikaya ilişkin 
olarak cesur kararlar alma noktasında 
Türkiye’nin şimdiden AB üyesi birçok 
ülkeden daha ileri seviyelerde olduğunu 
ben rahatlıkla söyleyebiliyorum. Özellikle 
temel hak ve özgürlükler noktasında bazı 
Avrupa ülkelerinde yürütülen tartışmalar; 
bununla birlikte aşırı sağ ve ırkçı eylemler 
son derece dikkat çekicidir ve aynı oranda 
da kaygı vericidir.

Değerli Büyükelçiler, değerli dostlarım…

Hükümet olarak son 7 yılda her alanda 
çok büyük reformlara ve atılımlara imza 
attık. Küresel finans krizinin artçı sarsıntı-
larının özellikle Avrupa’da hissedildiği şu 
günlerde, Türkiye krizden çıkışa yönelik 
çok ciddi sinyaller vermeye başladı. 2009 
yılının ikinci yarısından itibaren büyü-
me yeniden hız kazandı ve 2010 ile 2011 
yıllarında Türkiye’nin dünyada en hızlı 
büyüyen ülkeler arasında yer alacağı teyit 
edildi. Bizim Orta Vadeli Programımızda 
2010 için büyüme tahminimiz yüzde 3.5. 
Buna karşılık IMF ve OECD Türkiye’nin 
yüzde 3.7; Merryl Lynch yüzde 4.5; JP Mor-
gan yüzde 5 ve Goldman Sachs yüzde 5.5 
oranında büyüme kaydedeceğini tahmin 
ediyor. Son iki ay içinde üst üste Moodys, 
Fitch ve JCR Türkiye’nin kredi notunu 
yükseltti. Kriz döneminde 40’dan fazla 
ülkenin kredi notu düşürülürken, Türkiye 

kredi notu yükseltilen 14 ülke arasında yer 
aldı.

İhracatta ve Sanayi üretiminde yine 
artışlar kaydetmeye başladık. Açıkçası 
Türkiye’nin gösterdiği bu başarılı perfor-
mans, krizin iyi yönetilmesinin yanında, 
son 7 yılda yaptığımız köklü reformların 
da bir sonucu olmuştur. Ekonomiyle bir-
likte demokratikleşme alanında da yine 
tarihi adımlarımız oldu. Şunu özellikle 
ifade etmek istiyorum: Değişim kararlılık 
ister, değişim, en önemlisi de cesaret ister. 
Çünkü her zaman değişimden etkilenecek 
ve değişimin karşısında duracak az da 
olsa bir kesim vardır. 7 yıl boyunca biz 
bu direnci fazlasıyla hissettik. Attığımız 
her adımın karşısına dikilen, her reforma 
karşı çıkan, her türlü değişimi çeşitli ba-
hanelerle ve çeşitli metotlarla engellemeye 
çalışanlar oldu. Hükümet olarak önümüze 
çıkarılan engellerin hiç birisine boyun 
eğmedik, geri adım atmadık, cesaretle ve 
kararlılıkla sorunların üzerine gittik, git-
meye de devam ediyoruz.

Elbette değişimi bir anda gerçekleştirmek 
mümkün olmuyor. Türkiye’de 7 yıl önce 
konuşulmayan, konuşulmasına cesaret 
dahi edilmeyen, gündeme gelemeyen, 
tabu olarak görülen birçok mesele, bu-
gün cesaretle, özgürce, serbestçe konu-
şuluyor, tartışılıyor. Biz bu süreçte şunu 
da gördük: Türkiye’nin birçok meselesi, 
oluşturulmuş yapay korkular nedeniyle 
gündeme dahi getirilemiyordu. Her türlü 
yeniliğe, her türlü girişime “bölünürüz, 
parçalanırız, kimliğimizi kaybederiz” gibi 
tamamen asılsız korkularla yaklaşanların 
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haklı olmadıkları, korkuların ve kaygıların 
tamamen boş olduğu bu süreçte ortaya 
çıkmıştır.

Her geçen gün sivil siyasetin, demok-
rasinin alanı genişlemekte, demokratik 
normlar kökleşmektedir. Hukuk dışı ya-
pılanmalarla mücadelemiz aynı şekilde 
devam ediyor. Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi olarak ifade ettiğimiz; Türkiye’de 
terör meselesinin, azınlıkların, inanç 
gruplarının, etnik grupların sorunlarını ve 
ekonomik meselelerin minimize edilme-
sine yönelik demokratik açılım sürecini 
kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu noktada bir 
hususu bir kez daha sizlerle paylaşmakta 
fayda görüyorum: Türkiye’de basın özgür-
lüğü konusundaki tartışmaların ne yazık 
ki Avrupa’ya çok farklı şekilde aksettiril-
diğine şahit oluyoruz. Ülkemizde medya 
kuruluşlarının yayınladıkları haberler, 
analizler, yorumlar derinlemesine incelen-
diğinde, 7 yıl öncesine göre gelinen seviye-
nin kıyas kabul etmeyecek derecede ileri 
olduğu rahatlıkla görülecektir.

Ancak şunu da kabullenmek gerekiyor: 
Basının Başbakanı eleştirme hakkı olduğu 
kadar, Başbakanın da basını eleştirme hak-
kı vardır. Eleştiri, eleştiri sınırlarını aşıp, 
hakarete dönüştüğünde ise, yaptığımız 
sadece hukuka başvurmak ve hukuk yo-
luyla hak aramak olmuştur. Bir kısım yargı 
kararlarının basın özgürlüğüne müdahale 
olarak yansıtılmasını da ben son derece 
yanlış ve yönlendirici buluyorum. Türkiye 
hakkındaki raporların da bu manada yete-
rince araştırma yapılmadan hazırlandığını 
görüyorum.

Yine, demokratikleşme adımlarımızın, 
diğer tüm engellerle birlikte, ne tür bir 
muhalefet yaklaşımına maruz kaldığını 
da eminim sizler de yakından takip edi-
yorsunuz. Ne yazık ki, gerçekçi bir dış po-
litika vizyonu olmayan, hatta dış politikası 
olmayan bir siyaset tarzına karşı 7 yıldır 
bu reformları gerçekleştiriyoruz. AB’ye 
ve bu çerçevedeki reform çabalarına, 
Türkiye’nin demokratik dönüşümüne di-
ğer siyasi partilerin nasıl yaklaştığı ortada. 
Her türlü dirence rağmen demokratikleş-
me hedefinden asla geri adım atmıyor, he-
yecanımızı ve umudumuzu asla yitirmiyo-
ruz. Attığımız adımların toplumun geniş 
kesimleri tarafından kabul gördüğünü ve 
desteklendiğini memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. 

7 yılda girdiğimiz 4 seçim ve 1 referandum 
bunun en bariz ispatı olmuştur. Aynı şekil-
de kamuoyu yoklamalarıyla da toplumun 
nabzını her an tutuyor ve politikalarımızı 
toplumun beklentileri doğrultusuna şekil-
lendiriyoruz. Dolayısıyla, reformlardan, 
demokratikleşme adımlarından, Avrupa 
Birliği hedefinden, aktif ve barışçı dış po-
litikadan taviz vermiyor, kararlı adımlarla 
ilerlemeye devam ediyoruz.

Değerli Büyükelçiler…

Bu buluşmamız vesilesiyle Kıbrıs’ta de-
vam eden kapsamlı çözüm müzakerelerine 
de değinmek istiyorum. Kıbrıs’ta müzake-
re sürecinin adil ve kalıcı bir çözüme en 
kısa zamanda ulaşması yönünde, anavatan 
ve garantör olarak desteğimiz sürüyor. 
Bu yolda bir adım önde olma politikamız 
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halen geçerlidir, öyle olmaya da devam 
edecektir. Hepinizin yakından bildiği üze-
re, Kıbrıs Türk tarafının Yönetim ve Güç 
Paylaşımı başlığı altında 4 Ocak tarihli 
önerisi müzakere sürecinde gerçek bir 
atılım şansı sunmuş; Kıbrıs Türk tarafı bu 
yönde büyük bir esneklik göstermiştir. Biz 
de Türkiye olarak paketin sunulmasında 
kendilerini teşvik ettik.

Kuşkusuz bu açılımın kıymetinin bilin-
mesi ve çözüm yönünde bu fırsatın değer-
lendirilmesi gerekiyor. Böylece, Yönetim 
ve Yetki Paylaşımı başlığı kapatılabilecek, 
görüşmelere ivme kazandırılarak diğer 
alanlarda ilerleme sağlanacak; neredeyse 
iki yıldır devam eden müzakere sürecinde 
sonuca ulaşmak mümkün olabilecektir. 
BM Genel Sekreterinin devam eden BM 
kapsamlı çözüm müzakerelerinin başarı-
sına atfettiği önemi 1 Şubat’taki ziyareti 
vesilesiyle ortaya koymuş olmasını yararlı 
buluyoruz. 

Bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafının uzla-
şıyı geciktiren tavrını ısrarla koruduğunu 
dikkatinize getirmek isterim. Müzakerele-
rin ebediyen devam edemeyeceği açıktır. 
Ada’da statükonun mağduru, çözüm irade-
sini kanıtlamış olan Kıbrıs Türk tarafıdır 
ve buna daha fazla izin verilmemelidir. 
Önümüzdeki kısa dönem, sürecin akıbeti 
açısından hayati önem arz ediyor. Kıbrıs 
Rum tarafının çözüm yolunda gerekli ira-
deyi göstermeye teşvik edilmesi hususun-
da AB üyesi ülkelerin özel sorumluluğu 
olduğuna inanıyoruz. 

Öte yandan, sizlerin de muhakkak takip 
ettiğiniz üzere, Yunanistan Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı Sayın Papandreu, 30 Ekim 
2009 tarihli mektubuma 25 Ocak 2010 
tarihli mektubuyla yanıt vermiştir. Biz 
Hükümet olarak, iki ülke arasında önemli 
bir işbirliği ve ortak anlayış zemini bulun-
duğunu müşahede ediyor; Türk-Yunan 
ilişkilerini yeni ve yapıcı bir zeminde 
geliştirmek yönünde kararlığımızı mu-
hafaza ediyoruz. Önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretlerin 
Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir döneme 
girmesi ve birçok alanda Türk-Yunan or-
tak inisiyatiflerinin geliştirilmesine vesile 
teşkil edeceğini ümit ediyoruz.

Değerli Büyükelçiler…

Başta da ifade ettiğim gibi bizim AB sü-
recindeki kararlılığımızı ve Türkiye’nin 
Avrupalılığını tartışmak artık bütün taraf-
lara vakit kaybettirmekten öteye bir anlam 
taşımıyor. O halde artık herkesin sürecin 
gerektirdiği zeminde durması, farklı 
mülahazaların terk edilerek Türkiye’ye 
ilişkin sözlerin ve atılan imzaların tekrar 
hatırlanması gerekiyor. Bu bağlamda ben 
İspanya’nın Dönem Başkanlığı’na son de-
rece büyük önem atfediyor ve bu dönem-
de olabildiğince fazla başlıkta müzakere 
başlığının açılarak, hatta geçmişte yapılan 
haksızlıkların da telafi edilerek sürecin 
daha ileri noktalara taşınacağına inanıyo-
rum. Aynı şekilde İspanya’nın ardından 
Belçika’nın da dönem başkanlığında bu 
ilerlemenin devam edeceğini düşünüyo-
rum.
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Bizim gayretlerimiz ve özverimizin aynı 
şekilde devam edeceğinden kimsenin kuş-
ku duymaması gerekiyor. Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci arkadaşımız sizlerle de ya-
kın temas ve diyalog halinde, bu gayretleri 
en somut şekliyle Avrupa ülkeleri nezdin-
de sürdürüyor… Bütün Bakanlıklarımız, 
tüm kurumlarımız en önemli mesailerini 
ülkemizin AB kriterlerini yerine getirmeye 
ayırıyorlar. İnanıyorum ki bizim tüm bu 
çabalarımız AB tarafında da karşılığını bu-
lacak ve Türkiye AB üyeliği yolunda hızla 
ilerleyecektir. Bu düşüncelerle sizlerle bir 
araya gelmekten duyduğum memnuniyeti 
tekrar ifade ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
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Değerli basın mensupları… 

Başbakan Şeyh Hamad bin Jassim’in 
davetine icabetle bugün Katar’a resmi 
bir ziyaret gerçekleştiriyorum. Bakanlar, 
milletvekilleri ve işadamlarından olu-
şan geniş bir heyetle ikinci evimiz gibi 
gördüğümüz Katar’da bulunmaktan çok 
mutluyuz. Başta Katar olmak üzere, tüm 

Körfez ülkeleriyle bağlarımızı daha da 
güçlendirerek, bölgenin istikrar, refah 
ve kalkınmasına katkıda bulunmayı 
arzu ediyoruz. Katar Emiri, Saygıdeğer 
Şeyh Hamad’ın, Başbakan ve Dışişleri 
Bakanı Sayın Şeyh Hamad bin Jassim ve 
beş Bakan’la birlikte geçtiğimiz Ağustos 
ayında ülkemizi ziyaretleri ilişkilerimizi 
güçlendirmiştir.

Katar Başbakanı Şeyh Hamid 
bin Casim ile Ortak Basın 

Açıklaması

Katar | 14 Şubat 2010 
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Değerli basın mensupları…

Türkiye ve Katar, iki dost ve kardeş ülke 
olarak, somut ortak projelerle bölgede bir 
çekim gücü yaratabilecek konumdadırlar. 
Katar, son dönemde yaptığı atılımlarla, 
enerji rezervlerini mali kaynağa çevirme-
yi başarmıştır. Dışa açık bir ekonomi ile 
birçok alanda reform niteliğinde gelişme-
ler kaydetmiş, altyapısını güçlendirmiş 
ve Körfez bölgesinde dinamik bir aktör 
olarak yükselmiştir. Katar, tüm yöneti-
cilerinin yoğun çabalarıyla, medya ve 
kültür alanlarında markalar yaratmış, tu-
rizm ve sağlık alanlarında merkez haline 
gelmiştir. 

Biraz önce tamamladığımız görüşmeler-
de, ikili ilişkilerimizi bütün boyutlarıyla 
gözden geçirdik. İşbirliğimizi her alanda 
daha da ileriye götürme imkanlarını araş-
tırdık. Her iki tarafın da önemle üzerinde 
durduğu enerji ve ekonomik alanlarda 
işbirliği konularını değerlendirdik. Bu 
çerçevede, tüm küreyi saran ekonomik 
krizin etkisiyle 2009 yılında bir miktar 
gerileyen iki ülke arasındaki ticaret hac-
minin büyütülmesi ayrıca, karşılıklı ya-
tırımların ve ortak projelerin artırılması 
hedefini belirledik. 

Enerji alanında ülkelerimiz arasında bü-
yük bir işbirliği potansiyeli bulunmakta-
dır. Katar, zengin doğal kaynaklarıyla ön 
plana çıkarken, Türkiye bölgesinde tran-
sit geçiş ve güzergah güvenliği alanında 
önemli bir aktör haline gelmiştir. Önü-
müzdeki dönemde bu alanda ortak pro-
jeleri hayata geçireceğimize inanıyorum. 

Değerli basın mensupları… 

Hepinizin de yakından takip ettiği gibi 
bölgemizdeki sorunlar son yıllarda hem 
artmış hem de daha karmaşık hale gel-
miştir. Türkiye olarak biz, bu sorunların 
siyasi diyalog, ekonomik işbirliği, hoş-
görü ve uzlaşı yoluyla çözümlenmesi ge-
rektiğine inanıyoruz. Zira, kalıcı barış ve 
istikrarın ancak bu yolla sağlanabileceği-
ne ve halklarımızın huzura kavuşacağına 
inanıyoruz. Katar’ın da benzer şekilde 
bölgesel sorunların barışçıl yöntemlerle 
çözülmesi konusunda aktif çabalar harca-
dığını ve bölgesel istikrara anlamlı katkı-
larda bulunduğunu takdir ve memnuni-
yetle müşahede ediyoruz. 

Bu çerçevede, ziyaretim sırasında böl-
gesel konularda çok yararlı istişareler-
de bulunduk. Orta Doğu Barış Süreci, 
Filistin’de birlik ve beraberlik sağlanması, 
Gazze’deki insani trajedi, Irak, Afganis-
tan, İran, Yemen, Darfur gibi bölgesel 
konulara ilişkin güncel gelişmeleri ele 
aldık. Bu hususlarda temel yaklaşımları-
mızın örtüştüğünü memnuniyetle teyit 
ettik. Bundan sonra da bölgemizin barış, 
güvenlik ve istikrarının sağlanması ama-
cıyla yakın çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Saygıdeğer 
Katar Emiri Şeyh Hamad’ın ve aziz kar-
deşim Şeyh Hamad bin Jassim’in bana ve 
heyetime gösterdikleri sıcak karşılama 
ve hüsnü kabul için teşekkürlerimi huzu-
runuzda bir kez daha yinelemek isterim. 
Hepinize teşekkür ediyorum. 
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Değerli kardeşim Şeyh Hamid bin Casim 
El Sani, saygıdeğer katılımcılar, değerli 
işadamları, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Körfez’in incisi, dost ve kardeş Katar’da 
bulunmaktan, Türk ve Katarlı işadamla-
rıyla bir araya gelmekten büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Ziyaretimiz esnasında bana ve heyetime 
gösterilen misafirperverlikten dolayı başta 
Altesleri olmak üzere tüm Katarlı kardeş-
lerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye ve Katar, aralarındaki fiziki me-
safe ne olursa olsun, tarih boyunca gönül 
birliği içinde, dayanışma içinde olmuş iki 
ülke. Ortak bir coğrafyayı paylaşmakla 
kalmıyor, ortak değerleri, ortak tarihi, or-
tak bir kültürü, hatta ortak bir kaderi de 
paylaşıyoruz. Şunu tüm samimiyetimle 
ifade etmek istiyorum: Bu coğrafyadaki 
her türlü gelişmeyi, Türkiye Cumhuri-
yetinin vatandaşları olarak çok ama çok 
yakından izliyoruz. Bölgedeki tüm ülke 
vatandaşlarını kardeşimiz olarak görüyor; 
kardeşlerimizin başarısı karşısında millet-

Türkiye-Katar İş Forumu

Katar | 14 Şubat 2010 
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çe seviniyor, kardeşlerimizin hüznü karşı-
sında milletçe biz de hüzünleniyoruz. Biz, 
aramızdaki mesafeye ve farklı dillerimize 
rağmen, tarih boyunca bir ve beraber yaşa-
mış milletler olarak birbirimizle gönül di-
liyle, lisan-ı kalb ile konuşuyor, birbirimizi 
çok iyi anlıyoruz.

Bu manada, Altesleri’nin dirayetli önderli-
ğinde Katar’ın elde ettiği başarıları da tak-
dirle ve büyük bir memnuniyetli izliyoruz. 
Şunu da ifade etmek durumundayım… Ka-
tar ile Türkiye birbirlerinden çok uzak kal-
dılar. Bu kadar ortak yanı olan iki ülkenin, 
her alanda tam bir iletişim ve işbirliği için-
de olmasından daha tabii bir şey olamaz. 
Biz, aramızdaki o uzaklığın artık geçmişte 
kalmasını istiyor ve yeni bir anlayışla, yeni 
bir vizyonla bu bölgede geleceği hep birlik-
te inşa etmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada 
son dönemde çok önemli adımlar attık. 
Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ötesinde, 
işadamlarımız bölgeye örnek teşkil edecek 
bir performans gösterdiler ve ticareti artı-
racak, ekonomik ilişkileri geliştirecek çok 
önemli girişimlere imzalarını attılar.

Bunların da yeterli olmadığını düşünüyor 
ve Türkiye ile Katar arasında her düzeyde 
işbirliğinin artması gerektiğini burada bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Ekonomi-
nin hemen her alanında ortak çalışmalar 
yapabiliriz. Ülkelerimiz arasında olduğu 
kadar bölgemize, hatta tüm dünyaya hitap 
edecek işbirlikleri geliştirebiliriz. Önü-
müzde geniş bir fırsatlar yelpazesi bulunu-
yor. Bu fırsatları tecrübelerimizden yola 
çıkarak en iyi şekilde değerlendirebilmek 
için biz tam bir iradeye sahibiz. Aynı irade-

yi Katar’da da görüyor olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Hepinizin yakından takip ettiği üzere, dün-
ya ekonomisi hâlen hassas bir dönemden 
geçiyor. Dostumuz Katar, son küresel kri-
zin etkilerini başarıyla bertaraf edebildi ve 
2009 yılında da ekonomik büyümesini ba-
şarıyla sürdürdü. Bundan dolayı da Katar’ı 
ayrıca tebrik ediyorum. Dünya ile entegre 
olmuş bir ekonomiye sahip olan Türkiye 
de, Yüzyıl’ın bu en büyük küresel finans 
krizini asgari etkiyle atlatmanın eşiğinde 
bulunuyor. Uyguladığımız ekonomik ted-
birler sayesinde Türkiye küresel malî kriz-
den en az etkilenen ülkeler arasında yer 
aldı ve şu anda da krizden çıkışa yönelik 
güçlü emareler göstermeye başladı.

Dünyanın en büyük ve güçlü bankaları kriz 
karşısında başarısız bir sınav verirken, bir-
çok ülkede milyarlarca dolarlık kurtarma 
paketleri hayata geçirilirken, Türk banka-
ları tek kuruş kamu kaynağı almadan, kriz-
den kârla çıkma başarısını göstermişlerdir. 
Eylül 2008’den bu yana dünyada 40’tan 
fazla ülkenin kredi notu düşürülürken, sa-
dece 14 ülkenin kredi notu yükseltilmiştir. 
Bu ülkelerin içinde kredi notu üç kez artan 
tek ülke Türkiye’dir. 2009’un İkinci yarı-
sından itibaren ekonomimizdeki daralma 
durdu. 2010 ve 2011 yıllarında Türkiye 
ekonomisinin dünyada en hızlı büyüyecek 
ekonomiler arasında yer alacağı uluslar 
arası kuruluşlar tarafından teyit ediliyor.
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Bunların yanında, iç tüketimde, sanayi 
üretiminde ve ihracatta olumlu sinyaller 
almaya başladık. Şunu da hatırlatmakta 
fayda görüyorum: 2002 yılında Türkiye 
dünyanın en büyük 26’ıncı ekonomisi 
iken, son 7 yılda kaydettiğimiz büyüme 
sayesinde Türkiye dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisi konumuna yükseldi. 
G-20 zirvelerinde aktif olarak yer alan 
Türkiye, küresel ekonomiye yön vermek 
amacıyla katkılarını sürdürüyor. Küresel 
krizin tamamen geride kalması ile birlikte 
Türkiye atılımını daha ileri seviyelere ta-
şıyacak ve inanıyorum ki kısa süre içinde 
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi ara-
sındaki yerini alacaktır.

Değerli kardeşlerim, çok değerli katılımcı-
lar…

Bugün Katar’a beraberimde işadamla-
rımızla geldim. İşadamlarımız, Türkiye 
içinde yaptıkları yatırımlar kadar bölge-
mizdeki birçok ülkenin imar ve inşasına 
önemli projelere imza attılar. Geçen yıl, 
Altesleri Emir Şeyh Hamid Bin Halife El 
Sani ve değerli kardeşim Hamid bin Casim 
bin Cabir El Sani’nin desteğiyle Doha’da 
düzenlediğimiz Türk İhraç Ürünleri Ser-
gisi işadamlarımızın iletişimi noktasında 
önemli bir adım oldu. Bu vesileyle Baş-
bakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid’e, 
Türk ihraç ürünlerinin tanıtıldığı bu sergi 
için bir alan tahsis etmesi yönündeki ka-
rarları için huzurlarınızda bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Bakınız, biz iktidara geldiğimizde, 2002 
yılı sonunda Katar’la karşılıklı ticaret 

hacmimiz sadece 25 milyon dolar sevi-
yesindeydi. 2008 yılı sonunda bu rakam 
1.2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Küresel 
krizin etkisiyle ve Katar inşaat sektöründe 
yaşanan yavaşlamaya bağlı olarak 2009 
yılında ticaret hacmimizde gözle görülür 
bir düşüş meydana geldi ve bu rakam 375 
milyon dolar seviyesine geriledi. Ancak, 
biz bu düşüşü rahatlıkla toparlayabilecek 
kapasiteye, güce ve iradeye sahibiz. 2010 
ve sonrasında, yeniden 1.2 milyar dolar 
rakamını yakalayacağımıza, hatta bu sevi-
yeyi de aşacağımıza yürekten inanıyorum. 
Her iki ülke de bu iradeye fazlasıyla sahip 
ve işadamlarımızın da bu hedefleri yakala-
mak için gayret göstereceklerine eminim.

Burada önemli bir nokta da uluslararası 
doğrudan yatırımlar… Son yıllarda gerçek-
leştirdiğimiz köklü reformlar sayesinde 
Türkiye uluslar arası yatırımlar açısından 
dünyanın en cazip ülkeleri arasında yer 
aldı. 2006-2008 döneminde ortalama yıl-
lık 20,1 milyar dolar uluslar arası doğru-
dan yatırım çekmeyi başardık. Türkiye’ye 
son 4 yılda 70 milyar doları aşan doğrudan 
uluslararası yatırım girişi oldu. 72.5 mil-
yon nüfusu, dinamik ve açık ekonomisi, 
büyük iç pazarı, rekabetçi endüstrisi ve iyi 
yetişmiş iş gücüyle Türkiye uluslararası 
firmalar için sayısız fırsatlar sunuyor.

Şuraya da dikkatlerinizi çekiyorum: Halen 
tam üyelik müzakerelerini sürdürdüğü-
müz AB’yle aramızda 15 yıldır gümrük 
duvarı bulunmuyor. Bu da, Türkiye’deki 
yatırımcılar için önemli bir avantaj. AB ile 
Türkiye arasındaki gümrük birliği saye-
sinde Katarlı olsun, Kuveytli olsun, Çinli 
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olsun yabancı işadamları için Türkiye’de 
yatırım yapmak Avrupa’da yatırım yap-
mak anlamına geliyor.

Körfez ülkelerinin Türkiye’ye ilgilerinin 
artmasına rağmen dostumuz Katar’ın 
Türkiye’deki yatırımları arzu ettiğimiz se-
viyede değil. Oysa Katarlı işadamları için 
Türkiye’de yapacakları yatırımlar Avrupa 
ve Orta Asya’ya açılan kapı anlamına gele-
cektir. Ben, Katarlı işadamlarının, Katarlı 
yatırımcıların, kendilerini çok rahatlıkla 
evlerinde hissedebilecekleri Türkiye’de 
yatırım yapmalarını özellikle tavsiye edi-
yorum.

Nitekim doğrudan bana bağlı olan Türki-
ye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tüm 
imkânlarıyla yanınızda olacak, siz Katarlı 
işadamlarına yardımlarını esirgemeye-
cektir. 3 yıl önce kurduğumuz bu Ajansın 
şimdiye kadar yaptığı başarılı çalışmalar-
la, Türkiye’ye yatırım girdisi olan 1300 
projeye destek sağladığını bu vesileyle 
belirtmek isterim. Katar’da izlenme re-
korları kırdığını bildiğim Türk televizyon 
dizilerinin de etkisiyle Katarlı kardeşle-
rimizin Türkiye’ye olan ilgilerinin daha 
da arttığını memnuniyetle görüyorum. 
Ancak ekranda izlemek yetmiyor. Katarlı 
kardeşlerimizi başta İstanbul olmak üzere 
Türkiye’nin 81 vilayetinde turist olarak 
ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı 
da ifade etmek isterim.

Değerli dostlarım…

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticarî 
işbirliğinin gelişmesinde müteahhitlik 

sektörü itici güç oluşturuyor. Dünyanın 
dört bir yanında üstlendiği çok sayıda pro-
jeyle birçok ülkenin büyük takdirini topla-
yan müteahhitlerimiz, 70 ülkede toplam 
140 milyar dolarlık iş hacmine eriştiler 
ve “Dünyanın en büyük 225 uluslararası 
müteahhidi” listesinde ikinci sıraya yük-
seldiler. Türk müteahhitlik sektörümüzün 
önümüzdeki dönemde Katar’da havaalanı, 
hastane, okul, otel, müze gibi prestij bina-
larının yanı sıra, diğer altyapı projelerin-
den de pay almasını bekliyoruz. Müteah-
hitlik firmalarımızın bugüne kadar gerek 
ülkenizde, gerek dünyanın birçok farklı 
bölgesinde üstlendikleri başarılı projeler 
sizler için en güzel referans olacaktır. 

İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz bir başka 
alan da enerji. Biz Türkiye olarak, Ortado-
ğu ve Hazar Havzası bölgeleri başta olmak 
üzere, dünyanın ispatlanmış hidrokarbon 
rezervlerinin yaklaşık üçte ikisinin; kü-
resel enerji talebinin ise yüzde 50’sinin 
kavşak noktasında bulunuyoruz. Aynı 
zamanda Doğu’nun Avrupa’ya, Avrupa 
ülkelerinin de Doğu’ya açılan kapısıyız. 
Enerji Güvenliği noktasında son dönemde 
çok büyük ve uluslar arası projeleri gerçek-
leştirmeye başladık, bunların bir kısmını 
tamamladık ve işletmeye açtık.

Alteslerinin son Türkiye ziyareti sırasında 
ülkelerimiz arasında enerji alanında uzun 
vadeli işbirliğine yönelik konuları ele ala-
cak bir “Ortak Enerji Çalışma Grubu” oluş-
turulması yönünde aldığımız karar çok 
zamanlıca ve yerinde bir girişim olmuştur. 
Bu işbirliği alanları arasında, ülkemizin 
Katar’dan uzun vadeli sıvılaştırılmış do-
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ğalgaz alımı ve Katar-Türkiye doğalgaz 
boru hattı projeleri ön plana çıkıyor. Ka-
tar-Türkiye doğalgaz boru hattının hayata 
geçirilmesiyle hem Türkiye enerji kay-
naklarını çeşitlendirmiş olacak, hem de 
Katar arz, pazar ve güzergâh çeşitlendirme 
açısından önemli avantajlar sağlayabile-
cektir. Böylelikle iki kardeş ülke, son yılla-
rın deyimiyle “kazan-kazan” stratejisinin 
en güzel örneklerinden birini sergilemiş 
olacaklardır.

Değerli kardeşlerim, çok değerli katılımcı-
lar…

Zor bir coğrafyada bulunuyoruz… Savaş-
ların, çatışmaların, belirsizliğin hüküm 
sürdüğü bir bölgede, ülkelerimizde istik-
rar ve huzuru temin etmek gibi gerçekten 
zor bir görevi başarıyla yürütüyoruz. Böyle 
zor bir coğrafyada işbirliği ve dayanışma 
dünyanın hemen her bölgesinden daha 
fazla önem arz ediyor. Türkiye ve Katar’ın, 
her alanda işbirliğini daha ileri boyutlara 
taşıyarak, hem kendi halklarına, hem de 
bölgeye çok büyük katkılar sağlayabilece-
ğine inanıyorum.

Başta da belirttiğim gibi, geçmişin ihmal-
lerini bir kenara bırakmak ve geleceğe 
odaklanmak durumundayız. Bakınız, son 
birkaç ay içinde, komşumuz Suriye ile, 
Lübnan ile, Libya, Arnavutluk, Tacikistan, 
Ürdün ile aramızdaki vizeleri kaldırdık. 
Bundan 10 yıl kadar önce savaşın eşiğine 
gelmiş Türkiye ile Suriye, bugün sınır-
larındaki mayınları temizliyor, vizeleri 
kaldırıyor, tren seferlerini başlatıyor, kar-
şılıklı ticaretini katlayarak artırıyor. Bize 

en az Suriye kadar, en az Ürdün, Lübnan, 
Irak kadar yakın olan Katar’la da benzer 
şekilde yeni bir dönemin kapılarını arala-
mak istiyoruz.

Türkiye’nin kapıları Katarlı yatırımcılara, 
Katarlı turistlere, işadamlarına, ziyaret-
çilere ardına kadar açık olacaktır. Ben, 
bu düşüncelerle sözlerime son veriyor, 
bize gösterilen misafirperverlikten dolayı 
şükranlarımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli kardeşlerim, sizlerle görüşmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum, hoş gel-
diniz.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin temelini, 
halklarımızın birbirine duyduğu dostluk 
bağları ve devletlerimiz arasında tesis edi-
len samimi işbirliği anlayışı teşkil ediyor. 
Tarihten gelen ve sağlam temellere daya-
nan dostluğumuz bugün, siyasi, askeri, 
ekonomik ve kültürel ilişkilerimizde sağla-
nan hızlı gelişmelerle sağlam bir ortaklığa 
dönüşmüştür. Diyalog Avrasya Platformu 
gibi ciddi çalışmalar yürüten sivil toplum 
örgütleri ve yapılanmaları, ilişkilerimizde-
ki bu dinamizminin korunması ve halkla-
rımızın birbirlerini daha yakından tanıma-
ları açısından önemli roller üstleniyorlar. 

Biz Kazakistan’ı, kardeşlik bağlarımızın 
yanı sıra, bölgede ve uluslararası arena-
da önemli bir ortak olarak görüyoruz ve 
ilişkilerimizin her alanda daha da geliş-
tirilmesini hedef liyoruz. Bu çerçevede, 
karşılıklı üst düzey ziyaretler, ikili ilişkile-
rimizin kazandığı ivmenin sürdürülmesi 
açısından önem taşıyor. Cumhurbaşkanı 

Sayın Nazarbayev’in 2009 yılı Ekim ayın-
da ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sıra-
sında imzalanan anlaşma ile ilişkilerimiz 
“stratejik ortaklık” düzeyine çıkarılmıştır. 
Geçtiğimiz hafta da, Dışişleri Bakanımız 
Astana’yı ziyaret ederek verimli temaslar-
da bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Nazarba-
yev tarafından da kabul edilmiştir.

Kazakistan, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 
dirayetli önderliğinde bölgesinde lider bir 
ülke haline gelmiştir ve aktif dış politika-
sıyla bölgenin barış ve istikrarına önemli 
katkılar sağlamaktadır. 2009 yılı Ekim ayın-
da düzenlenen Nahçıvan Zirvesi’nde tarihi 
bir adım atılmış ve imzalanan anlaşmayla 
Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki iş-
birliği kurumsal bir yapı kazanmıştır. Bu 
sürecin başarıyla yürütülmesine, Türkiye 
ve Kazakistan’ın ortak çabalarının katkısı 
büyüktür. Türk İşbirliği Konseyi çerçevesin-
de, Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in önerisiy-
le Kazakistan’da kurulacak Türk Akademisi 
ile Türk dünyasının bilimsel, kültürel ve 
eğitim alanındaki birikimi kayıt altına alı-
nacaktır, projenin bir an evvel gerçekleşti-
rilmesine büyük önem veriyoruz. Diyalog 

Diyalog Avrasya Platformu 
Kazakistan Heyeti ile Görüşme

Ankara | 16 Şubat 2010 
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Avrasya Platformu gibi seçkin sivil toplum 
örgütlerinin de bu projeye yapıcı katkılarıy-
la destek sağlamasını istiyoruz. 

2010 yılında AGİT Dönem Başkanlığını 
üstlenmesini, Kazakistan’ın bölgemizdeki 
ve dünyadaki ağırlığının yansıması ola-
rak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in fikir babası olduğu Asya’da 
İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler 
Konferansı’nın (CICA) 2010 yılı Temmuz 
ayından itibaren iki yıl için Dönem Baş-
kanlığını üstlenecek olmaktan da memnu-
niyet duyuyoruz. Avrasya coğrafyasında 
güvenlik alanında iki önemli uluslararası 
örgütün dönem başkanlığını üstlenecek 
Türkiye ve Kazakistan’ın güçlü bir daya-
nışma içinde Avrasya’daki istikrar ve barış 
ortamına önemli katkılarda bulunabilece-
ğine inanıyorum. 

Siyasi alandaki ilişkilerimize paralel 
olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizin 
izlediği seyir de memnuniyet vericidir. Ka-
zakistan, Türkiye’nin Orta Asya’daki en bü-
yük ticari ve ekonomik ortağıdır. Enerji ve 
ulaştırma alanındaki projelerle bu ortaklık 
daha da güçleniyor. Bu bağlamda, Kazak 
petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hat-
tıyla Akdeniz’e ulaşmış bulunmasından 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Keza, Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, 
ülkemizi ziyareti sırasında, ülkesinin Sam-
sun-Ceyhan projesine katılım niyetini teyit 
eden açıklamasını da büyük memnuni-
yetle karşılıyoruz. 2012 yılında bitirmeyi 
amaçladığımız Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
projesi, İstanbul Boğazı’nın altından ge-
çecek Marmaray projesinin tamamlan-

ması ile Orta Asya ve Kafkasya ülkelerini 
Avrupa’ya bağlayacak önemli bir güzergâh 
olacaktır. Kazakistan’ın bu proje için yılda 
10 milyon yük taahhüdünde bulunmuş ol-
ması bu hattın önemini daha da artırıyor.

Kazakistan ile ülkemiz arasındaki ticari 
ilişkiler de düzenli bir gelişim içindedir. 
2009 yılında ikili ticaret hacmimiz 1.s7 
milyar Dolar’ı aşmıştır(633,8 milyon Dolar 
ihracat, 11 milyar Dolar ithalat). İkili tica-
ret hacmimiz küresel ekonomik krizden 
olumsuz etkilenmişse de her iki ülkede de 
izlenen istikrarlı ekonomi politikalarıyla 
bu rakamı en kısa zamanda mümkün olan 
en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyo-
rum. 

Öte yandan, ülkelerimiz arasındaki eko-
nomik ilişkiler sadece ticaretle de sınırlı 
değildir. Kazakistan’da müteahhitlik sek-
töründe faaliyet gösteren firmalarımızın 
üstlendikleri işler 8 milyar Dolar’ı aşmış, 
Türk yatırımları 1,5 milyar Dolar’a yaklaş-
mıştır. Türkiye’de Kazak yatırımlarının da 
artmakta olduğunu memnuniyetle müşa-
hede ediyoruz. Kazak yatırımcıların rafi-
neri yapımı gibi önemli projeleri üstlen-
meleri bu memnuniyetimizi artıracaktır. 

Eğitim, bölge ülkeleriyle ilişkilerimizde 
özel önem verdiğimiz bir konudur. Bu 
alandaki faaliyetlerimiz, esasen gelece-
ğimizin de teminatıdır. Kazakistan’daki 
resmi ve özel Türk okulları ile üniversite-
leri, her iki ülke arasında dostluk bağlarını 
güçlendirecek nesillerin yetiştirilmesine 
katkıda bulunuyorlar. Bu vesile ile Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
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Üniversitesi’nin halklarımızın ortak kö-
kenine vurgu yapan başarılı bir işbirliği 
örneği olduğunu vurgulamak isterim. 

İnanıyorum ki Diyalog Avrasya Platfor-
mu’nun değerli katkılarıyla Türkiye-Kaza-
kistan ilişkileri önümüzdeki süreçte her 
alanda çok daha ileri seviyeleri yakalaya-
caktır. Tekrar hoş geldiniz.
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Sayın Başkan Jose Luis Rodriguez, çok 
değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; Yeni Ekonomik Forum’un bu 
anlamlı etkinliği vesilesiyle sizlerle bir 
arada bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Forum Baş-
kanı Sayın Rodriguez’e, Forum yöneticile-
rine, organizasyonda tüm emeği geçenlere 
teşekkürlerimi sunuyorum. İki yıl önce, 
16 Ocak 2008’de yine burada benzer bir 

toplantıya iştirak etmiş ve katılımcılara hi-
tap etmiştim. Aradan geçen iki sene içinde 
Türkiye ile İspanya arasındaki işbirliği her 
alanda daha da gelişti, iki ülke birbirine 
daha da yakınlaştı. Bugün bu toplantının 
ardından, değerli dostum Başbakan Sayın 
Zapatero ve İspanya Hükümeti’nin değerli 
bakanlarıyla bir araya gelecek ve iki ülke 
ilişkilerini değerlendireceğiz.

İspanya’nın AB Dönem Başkanlığından 
kaynaklanan yoğun gündemine rağmen, 
sadece Türkiye ile ikili Zirve yapmasını 

Nueva Economia Forum

İspanya | 22 Şubat 2010 
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son derece anlamlı bulduğumu da ifade 
etmeliyim. Türkiye ile İspanya harita 
üzerinde birbirine uzak iki ülke gibi gö-
rülebilir… Ancak, başta Akdeniz olmak 
üzere bizi birbirimize yaklaştıran çok fazla 
ortak yanımız var. İspanya ile Osmanlı 
İmparatorluğu Akdeniz’de hakimiyet kur-
mak amacıyla zaman zaman karşı karşıya 
gelmiş olsalar da, 18’inci Yüzyıl’dan beri 
aramızda sarsılmaz bir dostluk bulunuyor.

Açıkçası, İnebahtı, diğer adıyla Lepanto 
Savaşı’nda Servantes Türklere esir düşme-
seydi, belki de bugün 38 dile çevrilmiş ve 
dünyanın en çok okunan eserlerinden olan 
Don Kişot olmayacaktı. Bugün Servantes 
Enstitüsü Türkiye’de büyük ilgi toplarken, 
Servantes’in eserleri de tüm dünyada ol-
duğu gibi bizde de büyük ilgi görüyor ve 
seviliyor. Sadece Servantes değil… İspanya 
topraklarında yetişmiş, buranın havasını 
solumuş, bu atmosferde kendisini yetiş-
tirmiş onlarca, yüzlerce sanatçı, şair, bilim 
adamını bizi birbirimize yakınlaştıran 
isimler olarak görüyoruz. İbni Haldun gibi, 
İbni Arabi gibi, İbn Rüşt gibi, Nobel ödüllü 
yazar Vinsınt Aleyiksandre, Garsiya Lorca 
gibi yazarları, eserlerinin ötesinde Akde-
nizli olmalarıyla kendimize yakın buluyo-
ruz. 

Aynı coğrafyanın havasını solumuş olan 
bu fikir adamları, farklı kaynaklardan 
beslenmelerine rağmen insanlığın ortak 
mirasına çok önemli katkılar yaptılar. 
Ortaçağlarda bu topraklarda, İspanya’da 
ortaya çıkan “konvivensiya” adı verilen 
“bir arada yaşama tecrübesi”, farklı din, 
dil, kültür ve medeniyetlerin barışçıl ve 

yapıcı bir rekabet ortamında yaşayabilece-
ğini açıkça göstermiştir. 1492 yılında acı 
bir şekilde sona eren bu tecrübe, bir nos-
talji olarak kalmamalıdır. Zira bugün bir 
arada yaşama ahlakına ve kültürüne her 
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 
İspanya’yla beraber yürüttüğümüz Mede-
niyetler İttifakı girişimi, bu ideali hayata 
geçirmeyi hedeflemektedir. 

Açıkçası, aralarında çok sayıda ortak 
payda bulunan iki ülkenin, zaman içinde 
yeterince işbirliği içinde olmadıklarını da 
üzülerek müşahede ettik. 2002 sonunda 
iktidara geldiğimizde İspanya ile yeni 
bir sayfa açtık ve ilişkileri çok daha ileri 
boyutlara taşımanın gayreti içinde olduk. 
Burada sadece bir örneği sizlerle paylaş-
mak isterim: 2002 yılında Türkiye’nin 
İspanya’ya toplam ihracatı 1 milyar 125 
milyon dolar seviyesinde idi. Kriz önce-
sinde, 2008 sonunda bu miktarı yakla-
şık 4 kat artırdık ve 4 milyar 47 milyon 
Dolar’a çıkardık. Aynı şekilde İspanya’nın 
Türkiye’ye ihracatı 2002’de 1 milyar 400 
milyon dolar iken, o da 2008 sonunda 4.5 
milyar dolara ulaştı.

2009 ihracat rakamları küresel ekonomik 
krizden ciddi ölçüde etkilendi. Ancak kar-
şılıklı ticaret hacmimiz halen 6.6 milyar 
dolar seviyesinde seyrediyor. İnanıyorum 
ki krizin etkileri zayıfladıkça ticaret perfor-
mansımız eski seviyesine dönecek ve hatta 
bunu da aşacaktır. Türkiye olarak küresel 
ekonomik krizi aşma noktasında önemli 
mesafeler kat ettik. Son 7.5 yılda özellikle 
ekonomik alanda gerçekleştirdiğimiz yapı-
sal reformlar, Türkiye ekonomisinin kriz-
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den asgari derecede etkilenmesini sağladı. 
İhracat, işsizlik, doğrudan uluslar arası ya-
tırımlar ve sanayi üretimi noktasında belli 
düşüşler gerçekleşmiş olsa da, son aylarda 
tüm göstergelerimizde olumlu gelişmelere 
şahit oluyoruz.

2010 yılında ekonomimizin büyüme hede-
fini yüzde 3.5 olarak hedeflemiştik. Başta 
IMF ve OECD olmak üzere pek çok ulus-
lar arası kuruluş, Türkiye için bu oranın 
çok daha üzerinde büyüme tahmininde 
bulunuyorlar. 2010 ve 2011 yıllarında 
Türkiye’nin dünyanın en hızlı büyüyecek 
ekonomileri arasında yer alacağı da yine 
bu uluslar arası kuruluşlar tarafından 
ifade ediliyor. Uluslar arası kredi dere-
celendirme kuruluşları da yine olumlu 
gelişmeleri teyit ediyorlar. Krizin başladığı 
Ekim 2008’den bugüne kadar dünyada 
40’tan fazla ülkenin kredi notu defalarca 
aşağı çekildi. Türkiye ise, kredi notu artırı-
lan nadir ülkeler arasında yer aldı. En son 
önceki gün Standart and Poors Türkiye’nin 
kredi notunu yükseltti. Onun öncesinde 
de JCR, Fitch ve Moodys kredi notumuzu 
artırmıştı.

Ülkemizde geçmişte yaşanmış olan ağır 
ekonomik krizlerden dersler çıkardık 
ve bankacılık sektöründe çok ciddi bir 
denetleme ve düzenleme mekanizması 
kurduk. Sektöre ilişkin yaptığımız yapısal 
reformlar da bankalarımızın dünyanın en 
sağlam bankaları olmasını sağladı. Kriz 
tabii olarak dış ticaretimize de yansıdı. 
Biraz önce de ifade ettim… İspanya ile dış 
ticaretimiz 2008 yılında 8.6 milyar dolar 
olarak gerçekleşmesine rağmen, küresel 

ekonomik krizin bir sonucu olarak bu ra-
kam 2009 yılı sonu itibarıyla 6,6 milyar 
dolara geriledi. 

Elbette zor günlerden geçiyoruz… Eko-
nomik krizin Türkiye’de olduğu gibi 
İspanya’da da özellikle istihdam üzerinde 
son derece olumsuz yansımaları olduğu-
nu izliyoruz. Ancak burada bir hatırlatma 
yapmakta fayda görüyorum… Biz, Türkiye 
olarak, üyesi olduğumuz G-20 Platformun-
da küresel kriz sürecinde katkımızı verdik 
ve önerilerimizi dile getirdik. Geçtiğimiz 
yıl sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen 
IMF-Dünya Bankası toplantılarında da 
küresel krize dönük eleştirilerimizi dile ge-
tirdik. Küresel finans krizinin aslında bir 
sürpriz olmadığını, öncü sinyaller vererek 
yaklaştığını görmek durumundayız. Başta 
ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede 
sınırsız tüketim ve sınırsız kazanma hırsı, 
krizi tetikleyen esas nedenler arasında 
yer alıyor. Kuzey ile güney arasındaki 
uçurumun gittikçe derinleştiğini, makasın 
her gün açıldığını görüyoruz. Bu krizden 
hepimizin çıkarması gereken çok önemli 
sosyal, ahlaki ve siyasi dersler vardır. 

Küreselleşme çağında, özellikle serma-
yenin çok hızlı bir dolaşım gücüne sahip 
olduğu, bilgi teknolojilerinin bu kadar 
ileri bir noktaya ulaştığı böyle bir asırda, 
yoksullarla zenginler arasındaki makasın 
açılıyor olması hiç kuşkusuz tehlikeli-
dir. Asya ve Afrika’daki birçok ülkede 
milyarlarca insan açlık sınırında yaşam 
mücadelesi verirken, aynı insanlar tele-
vizyonlarında gelişmiş ülkelerin sahip 
olduğu lüksü izliyorlar. Hiç kuşkusuz bu 
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durum, yoksul ülkelerde umutsuzluğu ve 
karamsarlığı daha da artırıyor ve ölümü 
göze alarak göçler yaşanıyor, suç oranları 
hızla artıyor, en önemlisi de terör küresel 
bir boyut kazanmaya başlıyor. Güvensiz 
finans yöntemlerinin piyasayı kirletmesi 
de küresel boyutta krizlerin yaşanılmasını 
kaçınılmaz hale getiriyor.

Değerli dostlarım… Takdir edersiniz ki 
böyle bir sistemin sürdürülebilir olma şan-
sı yoktur. Böyle bir sistemin bir noktada 
tıkanacağı ve artık çözüm üretemeyeceği 
aşikardır. Nitekim yaşamakta olduğumuz 
küresel kriz, alınan tedbirler sayesinde 
nispeten ucuz atlatılmıştır. Ama sistem 
bu şekilde sürdüğü müddetçe daha ağır 
bedellerin ödenmesi mukadder olabilir. 
Esasen, ekonomide yaşanan bu sıkıntılar, 
uluslar arası siyasetten bağımsız da değil-
dir. Dünyamızı sadece küresel ekonomik 
krizler değil, onlarla birlikte başka küresel 
sorunlar da tehdit ediyor. İspanya ile bir-
likte biliyorsunuz, böyle bir küresel tehdi-
de karşı el ele mücadele veriyoruz. 

Kültürler arasında, medeniyetler arasında 
diyalogsuzluğun ve hoşgörüsüzlüğün hız-
la artıyor olması bizi İspanya ile birlikte 
Medeniyetler İttifakı çatısı altında buluş-
turdu. Doğu ile Batı, Avrupa ile İslam dün-
yası kültür havzalarında yer alan Türkiye, 
tarihi birikimi ve kültürel derinliğiyle, 
gerçek manada çoğulcu ve paylaşımcı bir 
kimliği de elinde bulunduruyor. İspanya 
da, gerek tarihi birikimi, gerek bugünkü 
tecrübesiyle bu noktada eşsiz bir donanı-
ma sahip. Farklı kültür ve kimlikleri barış 
ve hoşgörü zemininde yaşatabilmiş olan 

iki ülke, Medeniyetler İttifakı girişiminin 
eş-başkanlığını üstlendi. Bu girişim, farklı 
kültür ve medeniyetlerin çatışmak zorun-
da olmadığının, aksine dostluk ve uyum 
içinde birlikte çalışmalarının hem müm-
kün, hem de sürdürülebilir olduğunun 
yaşanan kanıtıdır. 

Medeniyetler İttifakı Projesi’ne her geçen 
gün artan ilgi ve destek, uluslararası ilişki-
lerde kutuplaşmayı değil, diyalogu hakim 
kılmayı hedef leyen herkes için cesaret 
vericidir. Bugün 115 ülke ve uluslar arası 
kuruluşun üye olduğu, küresel ölçekte ka-
bul gören bir oluşum hüviyetini kazanan 
böyle isabetli ve zamanlı bir girişime, ül-
kemin İspanya ile birlikte önayak olmasın-
dan mutluluk duyuyorum. Ben geçtiğimiz 
Aralık ayında Sayın Obama ile görüştüm. 
Aynı şekilde Sayın Zapatero’nun ve Kral 
Carlos’un bu ay içinde ABD’ye yaptıkları 
ziyaretler sırasında Başkan Obama ile 
görüştüklerini öğrendim. ABD’nin de Me-
deniyetler İttifakına katılmaya hazırlandı-
ğını memnuniyetle görüyoruz.

Ben, tüm bu gelişmelerden umut duyuyo-
rum. Medeniyetler İttifakı girişiminin üye 
115 ülke ve kuruluş dışında geniş kitleler 
tarafından takip edildiğini, bu girişimin 
geniş kitleler üzerinde çok olumlu bir etki 
oluşturduğunu memnuniyetle müşahede 
ediyorum. Ortaçağların “konvivensiya” 
yani “bir arada yaşama” tecrübesi, yeniden 
hayat bulmakta, geleceğe umutla bakma-
mıza imkan sağlamaktadır. Tabii zaman 
zaman barışa gölge düşüren tavırların 
sergilendiğini, sorumsuz açıklamaların 
yapıldığını görüyoruz. Medeniyetleri karşı 
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karşıya getirecek kimi önyargıların ısrarla 
öne çıkarıldığına şahit oluyoruz. 

Bazen, fikir özgürlüğü gibi, sanatın özgür-
ce icra edilmesi gibi bahanelerin arkasına 
sığınmak suretiyle yapılan açıklamalar 
ya da icraatlar, dünyanın farklı köşelerin-
de çok farklı tepkilere neden olabiliyor. 
Küçük ama suyu bulandıracak derecede 
etkili yorumların sınırları aştığına, dalga 
dalga büyüdüğüne ve farklı coğrafyalarda 
çok farklı yankılandığına geçmişte şahit 
olduk, bugün de oluyoruz. Bu tür tavırlar 
karşısında, nereden gelirse gelsin sağlam 
bir duruş sergilenmesini ben son derece 
önemli buluyorum.

Bakınız… Adalet duygusunun zedelenme-
si, sonradan telafisi zor tahribata yol aça-
biliyor. Dünya genelinde kendisini sadece 
yoksulluk boyutuyla değil, siyasi olarak 
da ötelenmiş, dışlanmış hisseden kitle-
ler, adalet duygusuna karşı güvensizlik 
besliyor. Adalet duygusunun bu derecede 
örselenmesine izin veremeyiz. Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere uluslar arası 
kuruluşların bu hassasiyeti gözetmele-
rini ben son derece önemli buluyorum. 
Dünya genelinde kendisini ihmal edilmiş 
hisseden yürekleri kazanmak zorundayız, 
onlara adil bir sistemi sunmak zorundayız, 
onlara aydınlık bir geleceğin umudunu so-
mut şekilde vermek zorundayız. Medeni-
yetler İttifakı işte bu boyutuyla da anlamlı 
bir işlev görüyor. İnanıyorum ki zaman 
geçtikçe İttifak çok daha etkili olacak ve 
barışa, diyaloga, hoşgörüye çok daha fazla 
katkı sağlayacaktır. Bu manada Medeni-

yetler İttifakı, bütün dünya ülkelerinin 
sahiplenmesi gereken bir girişimdir. 

Değerli dostlarım…

İspanya ile Türkiye arasında özel sektörle-
rimizin güçlendirilmesi ayrıca önemlidir. 
Halihazırda 300 kadar İspanyol şirketi 
Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bu şirketler 
önemli altyapı projelerini de üstlendiler. 
Önümüzdeki dönemde İspanya’dan daha 
fazla yatırımcıyı biz Türkiye’ye bekliyoruz. 
Bu fırsatla kapımızın İspanyol yatırımcı-
lara ardına kadar açık olduğunu hatırlat-
mak isterim. İspanya’da 67 Türk firması 
bulunuyor. Biz de firmalarımızı İspanya’da 
yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Bu kap-
samda, birkaç ay önce İspanyol Fersan 
şirketi Saran Grubuyla 1 milyar dolarlık, 
Tecnicas Reunidas ise Tüpraş ile 1.5 mil-
yar dolarlık yatırım öngören ortak proje-
lere imza attılar. İçinde bulunduğumuz 
kritik ekonomik şartlarda almış oldukları 
yatırım kararları nedeniyle bu şirketleri 
kutluyor ve diğerlerine örnek olmalarını 
temenni ediyorum. 

Kültürel alanda da ilişkilerimizin giderek 
yoğunlaşmakta olduğunu memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. Esasen ülkemiz sanat-
çıları, başta edebiyat, tiyatro, resim, müzik 
ve sinema olmak üzere, bütün dallarda, 
her dönem İspanyol sanatına çok büyük 
ilgi duymuş; İspanyol sanatını yakından 
izlemiş ve etkilenmişlerdir. Genç kuşakla-
rımız da dünyada en çok konuşulan dille-
rin başında gelen İspanyolcaya büyük ilgi 
gösteriyorlar. Öte yandan, son dönemde 
Türk kültürünün, tarihi ve modern sanatı-
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nın İspanya’da tanıtımına yönelik önemli 
etkinlikler de düzenlendi. Tabii bu arada 
tüm İspanyolları başta İstanbul olmak üze-
re Türkiye’nin birbirinden güzel 81 vilaye-
tini görmeye davet ediyorum. 

Biliyorsunuz 15 Ocak’tan itibaren İstanbul 
bir yıl süreyle Avrupa Kültür Başkenti ola-
rak bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. 
Dünyanın en güzel ve en kadim şehirle-
rinden biri olan İstanbul’da İspanyol tu-
ristleri ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyacağız. İspanyol kardeşlerimizin ken-
dilerini İstanbul’da adeta kendi evlerinde 
hissedeceklerini biliyorum.

Değerli katılımcılar…

Avrupa Birliği Türkiye’nin dış politika-
sının öncelikleri arasında yer alıyor. Bu 
vesileyle İspanya’nın Dönem Başkanlığını 
üstlenmiş olmasından çok büyük mem-
nuniyet ve heyecan duyduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. İspanya’ya bu ağır göre-
vinde başarılar diliyorum. Bizim AB’ye ka-
tılım sürecine ilişkin tutumumuz açıktır: 
Hedefimiz tam üyeliktir. Tam üyelik he-
defiyle çıktığımız bu yolda, başka bir seçe-
neğin halkımız tarafından kabul edilmesi 
mümkün değildir. Bu AB açısından da bir 
yükümlülüktür ve beklentimiz AB’nin yü-
kümlülüklerine sadık kalmasıdır. Türkiye 
olarak tam üyelik hedefi doğrultusunda 
kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyo-
ruz. Reformlarımızı belirlediğimiz takvim 
çerçevesinde yerine getiriyoruz. 

Bununla birlikte şu hususun da altını çiz-
mek durumundayım: Müzakerelerin hızı, 

Türkiye’nin beklentilerini karşılamaktan 
uzaktır. Teknik nedenlere dayanmayan 
ve müktesebatla ilgisi olmayan siyasi en-
gellemeler nedeniyle önemli sayıda fasıl 
bloke edildi. Müzakerelere siyasi içerikli 
engeller çıkarılmamalı ve teşvik edici bir 
yaklaşım esas alınmalıdır. Memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum ki dost ve müttefiki-
miz İspanya’nın çabaları AB içinde bu ya-
pıcı ve teşvik edici yaklaşıma örnek teşkil 
ediyor. İspanya’nın AB Dönem Başkanlığı-
nın Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesi 
açısından müzakere tarihimizde müstesna 
bir dönemi oluşturacağına kuşku duymu-
yorum. 

Geçtiğimiz hafta (15 Şubat) burada bir 
konuşma yapan Dışişleri Bakanı Sa-
yın Moratinos’un bir soruya cevaben 
“Türkiye’nin AB içinde yer almasının 
Avrupa’nın menfaatine olduğu” yönünde-
ki beyanını memnuniyetle karşıladık. Bu 
tür beyanların Avrupa’da daha fazla yapıl-
masını bekliyoruz. Bize AB yolunda destek 
veren Avrupalı dostlarımızın bu destekle-
rini daha da aktif hale getirmelerini, her 
platformda dile getirmelerini bekliyoruz. 
Çünkü Türkiye’nin AB’ye tam üye olması, 
sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da 
menfaatinedir. 

Soğuk Savaş döneminde devletler ideoloji 
ekseninde “Komünist Doğu” ve “Demok-
ratik Batı” olarak kamplara bölünmüştü. 
Bugün bazıları bu kez kültürel temelde 
yeni bir Doğu ve Batı ayrımı oluşturmaya 
çalışıyorlar. Maalesef, bu tür tehlikelerin 
engellenmesinde kimi zaman siyasi tered-
dütlerle yeterli hızda tedbir alınmadığını 
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da görüyoruz. Türkiye’nin AB üyeliği, 
bugün küresel düzeyde karşılaştığımız so-
runlara cevap niteliği taşıyan çok önemli 
bir sentezdir. Türkiye’nin AB ile bütünleş-
mesi tüm siyasal, ekonomik, kültürel ve 
bunların ötesinde stratejik sonuçlarıyla 
kıtamızın sınırlarını aşan önemli bir pro-
jedir. 

Türkiye’nin üye olduğu bir AB, Akdeniz’den 
Orta Asya’ya ve Karadeniz’den Orta 
Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya 
daha etkin bir erişim sağlar. “Avrupa’nın 
sınırları” diye bir bilmecede Türkiye’nin 
yeri olmamalıdır. Türkiye böyle bir boş tar-
tışmanın içinde sorgulanmamalıdır. Zira, 
bu bilmece sadece coğrafi içerikli olmayıp, 
aynı zamanda kültürel ve sosyolojik un-
surlara dayandırılmaktadır. Burada altını 
çizerek ifade ediyorum, bu bilmece son 
derece faydasız bir uğraşıdır. Zira Türkiye 
zaten Avrupa’nın bir parçasıdır. 

Şunun özellikle altını çizmek istiyorum: 
Türkiye’nin modernleşme ve demok-
ratikleşme yönünde son yıllarda attığı 
ve sessiz devrim olarak nitelendirilen 
adımlar, İslam dünyasında büyük ilgi 
uyandırıyor ve yakından takip ediliyor. 
Bu nedenle, Türkiye’nin AB üyeliği ortak 
değerlerimizin başka coğrafyalara örnek 
olması açısından da ayrı bir anlam taşıyor. 
AB’ne katılımımız, AB üyeliğinin kültürel 
ve dini kimlikler değil ortak ve evrensel 
değerler üzerine inşa edildiğinin en somut 
göstergesini teşkil edecektir. İspanya’nın 
bu gerçeği görmüş olması ve Türkiye’nin 
üyeliğini destekliyor olması son derece 
anlamlıdır, önemlidir ve değerlidir. Büyük 

düşünmek, kendisine güveni olan büyük 
vizyona sahip ülkelerin şiarıdır. Yine ifade 
etmek isterim: İspanya Dönem başkanlı-
ğında Türkiye’nin katılım müzakerelerin-
de ciddi bir ivmenin yaşanacağını tahmin 
ediyoruz. Türkiye İspanya dostluğu bunu 
sağlayacak birikime sahiptir. 

Bu noktada Kıbrıs konusuna da kısaca de-
ğinmek isterim: Öncelikle şunu belirtme-
liyim: Türkiye, uluslar arası arenada ikili 
sorunların adil, kalıcı ve sürdürülebilir 
çözümlere kavuşturulmasını önemseyen 
ve bunun için çaba sarf eden bir ülke-
dir. “Komşularla sıfır problem” anlayışı 
doğrultusunda iktidarımız döneminde 
çok önemli açılımlar gerçekleştirdik. 
Yunanistan’la, Suriye ile, Irak ve İran’la, 
Gürcistan, Rusya, Bulgaristan ve Roman-
ya ile ilişkilerimizi ileri boyutlara taşıdık, 
aradaki meseleleri cesaretle ele aldık ve 
üzerine gittik. Ermenistan’ın gerek ikili 
normalleşme sürecine iyi niyetle bağlı kal-
ması ve gerekli siyasi iradeyi sergilemesi 
halinde, bölgede istikrar adına önemli bir 
adım atılmış olacaktır.

Kıbrıs’ta müzakere sürecinin adil ve kalıcı 
bir çözüme en kısa zamanda kavuşması 
yönünde, anavatan ve garantör olarak 
desteğimiz sürüyor. Bu yolda bir adım 
önde olma politikamız “kazan-kazan” il-
kesine göre devam edecektir. Kıbrıs Türk 
tarafının Yönetim ve Güç Paylaşımı konu-
sunda 4 Ocak’ta yaptığı öneri, müzakere 
sürecinde gerçek bir atılım şansı sunmuş; 
Kıbrıs Türk tarafı bu yönde büyük bir es-
neklik göstermiştir. Biz de Türkiye olarak 
paketin sunulmasında kendilerini teşvik 
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ettik. Kuşkusuz bu açılımın kıymetinin 
bilinmesi ve çözüm yönünde bu fırsatın 
değerlendirilmesi gerekiyor. BM Genel 
Sekreterinin çözüm müzakerelerinin başa-
rısına atfettiği önemi 1 Şubat’taki ziyareti 
vesilesiyle ortaya koymuş olmasını yararlı 
buluyoruz. Eylül’de BM Genel Kurulu’nda 
kendisinden bunu rica etmiştim. Bizzat 
katılarak müdahale etmenizde fayda var 
dedik. Bu şimdi 4-4.5 ay gecikmeyle oldu. 
Bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafının uzla-
şıyı geciktiren tavrını ısrarla koruduğunu 
dikkatinize getirmek isterim.

Müzakerelerin ebediyen devam edemeye-
ceği açıktır. Ada’da statükonun mağduru, 
çözüm iradesini kanıtlamış olan Kıbrıs 
Türk tarafıdır ve buna daha fazla izin ve-
rilmemelidir. Önümüzdeki kısa dönem, 
sürecin akıbeti açısından hayati önem arz 
ediyor. Kıbrıs Rum tarafının çözüm yolun-
da gerekli iradeyi göstermeye teşvik edil-
mesi hususunda AB üyesi ülkelerin özel 
sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. AB 
Dönem Başkanı İspanya’nın bu noktada da 
çözüme destek sağlayacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, saygıdeğer katılımcılar…

İspanya ile Türkiye, gerek bölgesel mese-
lelerin, gerek küresel meselelerin çözü-
münde örnek bir işbirliği sergiliyorlar. 
Akdeniz’i bir barış gölüne çevirmek, 
Akdeniz’i istikrar ve güvenlik içinde, refah 
içinde yaşayan bir coğrafyaya dönüştür-
mek için bu işbirliğinin daha da güçlen-
dirilmesi gerektiğine inanıyorum. Her 
alanda işbirliğimiz son dönemde ileri nok-
talara taşındı. Ama takdir edersiniz ki bun-

lar yeterli değil. Türkiye’nin de İspanya’nın 
da potansiyeli mevcut seviyenin çok çok 
üzerinde. Karşılıklı atılacak adımlarla bu 
işbirliğini güçlendirebiliriz. Ekonomik ve 
diplomatik alanda dayanışmayı daha da 
kuvvetli hale getirebiliriz.

Ülkelerimizin geleceği adına ben son de-
rece ümitvarım. Aynı heyecanı İspanyol 
dostlarımızda da görüyor olmak umudu-
mu daha da artırıyor. Ben, konuşmama 
bu noktada son verirken, bir kez daha 
Forum’a başarılar diliyorum. Başta Sa-
yın Başkan olmak üzere emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum. Katıldığınız ve 
sabırla dinlediğiniz için sizlere de teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN
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