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Sözlerime, S›rbistan Baflbakan› Zoran Cinciç'in u¤rad›¤›
insanl›k d›fl› suikastte hayat›n› kaybetmesi nedeniyle,
halk›m ve Hükümetim ad›na, yürekten baflsa¤l›¤›
dileklerimi sunarak bafllamak istiyorum.

TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ BAfiBAKANI SAYIN R. TAYY‹P
ERDO⁄AN'IN, GÜNEYDO⁄U AVRUPA ÜLKELER‹
DEVLET/HÜKÜMET BAfiKANLARI Z‹RVES‹NDEK‹
KONUfiMASI

(9 N‹SAN 2003, BELGRAD)
Ekselanslar, Say›n Meslektafllar›m, Bayanlar ve Baylar,

Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin Devlet ve Hükümet Baflkanlar›'ndan
oluflan bu seçkin toplulu¤a hitap etmekten mutluluk ve onur duyuyorum.

Heyetim ad›na ev sahiplerimize, Belgrad'da taraf›m›za gösterilen konukseverlikten dolay›
teflekkürlerimi sunuyorum.

Sözlerime, S›rbistan Baflbakan› Zoran Cinciç'in u¤rad›¤› insanl›k d›fl› suikastte hayat›n›
kaybetmesi nedeniyle, halk›m ve Hükümetim ad›na, yürekten baflsa¤l›¤› dileklerimi
sunarak bafllamak istiyorum.

Müteveffa Cinciç'in reformcu idealleri, sadece ülkesinde de¤il, bölgenin tümündeki
bar›fl ve istikrara çok büyük katk›lar sa¤lam›flt›r. Esasen, bu Zirve, Balkanlar'da daha iyi
bir gelecek için iflbirli¤inde bulundu¤umuz ve çaba sarfetti¤imiz bir forum olmas› itibariyle
onun ideallerini de temsil etmektedir.

Kuflkusuz, insanl›¤›n ve bölgenin bar›fl ve istikrar›n› gözeten ideallerin peflinde koflanlar,
tarih boyunca pek çok bedel ödemifllerdir.

‹nsanl›¤›n yüce vicdan›, ödenen bu bedelleri, her zaman büyük bir sayg›yla anacakt›r.
Cincic'in hat›ras› da insanl›¤›n yüce vicdan›ndaki müstesna yerini flimdiden alm›flt›r...

Bu Zirve, bölgenin de¤erli liderleri ile tan›flma olana¤› da buldu¤um güzel bir f›rsat
oluflturmufltur.

Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin Girit'de neredeyse 6 y›l önce gerçeklefltirilen
ilk toplant›s›nda, Balkan ülkelerinin bugün ulaflt›klar› iflbirli¤i seviyesini hayal dahi etmek
zor olmaktayd›.

O dönemde, bölgemizin içinden geçti¤i zor zamanlar›n ve kimi ac› günlerin hat›ralar›
daha henüz çok taze idi.

11
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Sözünü etti¤im dönemde, Balkanlar'da bu türden birçok tarafl› iflbirli¤i yap›s›n›n mümkün
olabilece¤ine inananlar da az›nl›ktayd›.

Bugün, geçmiflte "Avrupa'n›n barut f›ç›s›" olarak adland›r›lan bölgemizde devam eden
reform süreci ve iflbirli¤imiz, dünyan›n di¤er bölgeleri için model teflkil edebilecek düzeye
ulaflm›flt›r.

Dünyan›n önünde art›k parçalanmay› ve kutuplaflmay› tan›mlayan "Balkanizasyon" korkusu
de¤il, güçlü bir iflbirli¤ine temel teflkil etme flans› her geçen gün artan bir "Balkan modeli"
oluflturmaya bafllamaktad›r.

Balkanlar, ülkem aç›s›ndan, siyasi bir co¤rafyay› temsil etti¤i kadar, duygusal bir co¤rafyay›
da ifade etmektedir. Balkanlar, ülkemin tarihinde ve kaderinde önemli bir yer tutmaktad›r.

Ayn› zamanda, halk›m›n his ve düflünce dünyas›, Balkan halklar›yla en içten flekilde
temas etmektedir.

Balkan kimli¤inin yan›nda ayn› zamanda bir Kafkas, Orta
Do¤u ve Akdeniz ülkesi de olan Türkiye, di¤er bölgelerde
yaflanmakta olan geliflmelerin de ›fl›¤›nda, Balkanlar'daki
göreceli bar›fl ve istikrara büyük önem vermektedir.
Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'ninkiler de dahil olmak üzere sarfedilen pek
çok çaba sayesinde göreceli bir istikrar› ve iflbirli¤i ortam›n› sa¤layan Balkanlar, Türkiye'nin
hemen yan›bafl›ndaki bir di¤er bölge de dahil olmak üzere, dünyan›n halen bunal›ml› pek
çok bölgesi için örnek teflkil etmektedir.

Ortado¤u ve özellikle Irak ise bugün bir kargafla içindedir.

Bu çerçevede, Türkiye'nin Irak'daki savafl konusunda nerede durdu¤unu özetle aç›klamak
istiyorum.

Irak liderli¤inin ülkesine ve bölgedeki istikrara olumlu katk›s›n›n bulunmad›¤› konusunda
hemfikiriz.

Ancak, bu kifliye karfl› tak›n›lacak tavra iliflkin Türkiye'nin refleksleri üç ana kayg›
çerçevesinde flekillenmektedir:

Birinci olarak;

Hükümetinin yanl›fl tutumu nedeniyle Irak'›n bar›flç› halk› cezaland›r›lmamal›d›r.

Bu nedenle, en bafl›ndan bu yana bar›flç› yollar›n tamam›n›n denenmesini savunduk.

Irak yönetimin kitle imha silahlar›ndan ar›nd›r›lmas› konusunu biz de çok önemsiyoruz,
fakat bunun yöntemi konusunda farkl› düflündü¤ümüzü belirttik.
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‹kinci olarak;

Türk halk›, ilk Körfez Savafl› sonucunda a¤›r bir sosyal ve ekonomik bedel ödemek
zorunda kalm›flt›r.

Kuzey Irak'da oluflan otorite bofllu¤u neticesinde PKK/KADEK teröristleri an›lan bölgede
bar›nma imkan› bulmufllar, buradan ülkemize s›zarak insanlar›m›z› katletmeye devam
etmifllerdir.

Savafl sonras›nda Türkiye'nin ekonomik dengeleri bozulmufltur.

Dolay›s›yla, zararlar›m›z›n listesi uzundur ve etkileri ilk Körfez Savafl›'ndan bu yana
hissedilmektedir. Bunun gibi yeni bir yüke katlanmam›z mümkün de¤ildir.

Üçüncü olarak;

Türkiye'de yerleflik ve iflleyen bir demokrasi mevcuttur.

Türk kamuoyunun büyük ço¤unlu¤u da savafla karfl›d›r.

Savafl ve bar›fl konular›nda son karar mercii ise Parlamentomuzdur.

Bu çerçevede, savafl sonras›na iliflkin tutumumuzu aç›kça ortaya koyduk. Bizim bu
konudaki vizyonumuz ve siyasetimiz, bütünlü¤ü korunmufl ve özgür bir Irak'd›r.

Türkiye, Irak'›n kitle imha silahlar›ndan ar›nd›r›lm›fl bar›flç› bir devlete dönüflümünü
savunmaktad›r.

Irak, siyasi ve toprak bütünlü¤ünü korumal›, Irak'›n kurucu unsurlar› olan Araplar, Kürtler,
Türkmenler ve di¤er halklar da dahil olmak üzere nüfusunun tüm unsurlar›, müflterek
devletlerinin yönetiminde yer almal› ve zengin do¤al kaynaklar›n›n nimetlerinden hakça
yararlanmal›d›r.

Orta Do¤u ve Balkanlar aras›nda uzanan bir ülke olarak, Balkan uluslar›n›n ortaya koyduklar›
tercihten özellikle memnun oldu¤umuzu burada belirtmek istiyorum.

Bu tercih, uluslar›m›z için bar›fl, istikrar ve refaha giden yol olmufltur.

Bu yolun henüz çok bafl›nday›z ama üzerinde kararl› bir flekilde ilerlemekteyiz.

Orta Do¤u ülkelerinin de bu yola benzer mesafeler katedece¤i günleri ümitle bekliyorum.

Bir yandan ana iletiflim, ticaret, ulaflt›rma yollar› ile sosyal ve ekonomik etkileflimin
kesiflim noktas›nda yeral›rken, bir yandan da istikrar kayna¤› olma konusunda zaman›n
s›nav›ndan  baflar› ile ç›kmay› ümit ediyoruz.

Bu sayede Balkanlar, kendisini beraber an›ld›¤› olumsuz kavramlardan kurtararak;

"etnik uyum",

"karfl›l›kl› sayg›" ve

"bar›fl içinde birlikte varolabilme"
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gibi kavramlar ile birlikte an›lmaya bafllayacakt›r.

Sonuç olarak bu, Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik yap›lar› içinde hakettikleri
yeri almalar› ba¤lam›ndaki süreçleri h›zland›racakt›r.

Bu yap›lar ile iflbirli¤imiz, bu yap›larla entegrasyon yönünde aram›zda sa¤lanacak karfl›l›kl›
destek, bölgemizdeki karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k kültürünü kuvvetlendirerek ortak ç›karlar›m›za
da hizmet edecektir.

Bölgemizdeki bar›fl ve istikrar› tesis etmifl olmam›za,
bütün dünya için bir örnek teflkil eder hale gelmemize
ra¤men, görevimiz henüz tamamlanmam›flt›r.
fiayet bölgemizde bar›fl ve istikrar› kal›c› hale getirmek, çevremize de bunu yaymak
istiyorsak, halklar›m›z›n ve ilkelerimizin yarar› için siyasi ve ekonomik iflbirli¤imizi daha
çok güçlendirmeliyiz.

Bölgesel iflbirli¤i çerçevesindeki kazan›mlar›m›z› daha ileriye tafl›yabilmek için güvenlik
ve refah›m›z› ilgilendiren konularda inisiyatif alma sorumlulu¤unu üstlenmeye haz›rl›kl›
olmal›y›z.

Bu konularda gerekli ad›mlar› atma sorumlulu¤u esas itibariyle bizlere ait olmal›d›r.
Cesaret sahibi olmadan, adalet ve özgürlü¤e tam olarak ulafl›lamayaca¤›n› unutmamal›y›z.
Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci bünyesindeki ilerlemenin mevcut h›z›ndan
tatmin olmayanlar› anlamak zor de¤ildir.

Bundan da memnun olmal›y›z. 1980'lerden bu yana bölgemizde ilk defa verimli ve
çat›flmas›z bir ortam sa¤layan olumlu geliflmeler gözönüne al›nd›¤›nda, iflbirli¤imizden
daha fazlas›n›n, daha çabuk olarak beklenmesi anlafl›labilir bir durumdur.

Gerçekten de Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nden en iyi flekilde yararlanma
zaman› gelmifltir. Bunun, Süreç'ten beklentilerimizi gerçeklefltirmek için son derece
yeterli buldu¤umuz kurucu belgemiz Bükrefl fiart›'n›n sa¤lad›¤› mekanizmalar›n tam
olarak hayata geçirilmesi suretiyle sa¤lanmas› mümkündür.

Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin esas de¤eri, bölgenin kendi içinden ç›kan
tek iflbirli¤i süreci olmas›d›r.

Kesintisiz bir siyasi dan›flma forumu olma gibi önemli bir nitelik tafl›yan Süreç, bundan
sonra da bölgenin gerçek sesi olmaya devam etmelidir.

Di¤er taraftan, daha etkin bir Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci;

Avrupa Birli¤i,

NATO,

‹stikrar Pakt›
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Ve Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i Giriflimi gibi uluslararas› ve bölgesel yap›lanmalar için de
güvenilir, de¤erli ve vazgeçilmez bir ortak olacakt›r.

Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin di¤er uluslararas› ve bölgesel yap›lanmalar
ile iflbirli¤inin gelifltirilmesi, s›n›rl› ve de¤erli kaynaklar›m›z›n ziyan olmas›n› engelleyecektir.

Bu bak›mdan, S›rbistan ve Karada¤ Dönem Baflkanl›¤›'n›, görev dönemlerinde uygulad›klar›
serbest ticaretin gelifltirilmesi, enerji, ulaflt›rma, iletiflim ve örgütlü suçlarla mücadele
konular›nda odaklanm›fl yaklafl›m› nedeniyle kutluyoruz.

Seçilen bu alanlar›n ‹stikrar Pakt›'n›n öncelikleri ile de örtüflüyor olmas›, iki bölgesel
giriflimi ortak hedeflere ulaflma yolunda iflbirli¤i yapabilecekleri ortak bir zeminde
buluflturmufltur.

Ayn› anlay›fl çerçevesinde, örgütlü suçlarla mücadelemizde, Bükrefl'deki Güneydo¤u
Avrupa ‹flbirli¤i Giriflimi Suçla Mücadele Merkezi'nden daha fazla yararlanmal›y›z.

‹stikrar Pakt› bünyesinde, Pakt'›n daha iyi ifllemesine iliflkin görüfl ve tercihlerimizin dile
getirilmesine ve katk›lar›m›z›n sunulmas›na imkan sa¤layan bir Dan›flma Komitesi'nin
kurulmas›, kurulufllar aras› eflgüdümün tesisi bak›m›ndan olumlu bir ad›m olmufltur.

Sözlerimi bitirirken, Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci Dönem Baflkan› olarak
Süreç'i etkinlefltirme yolunda gerekli ad›mlar› atmak konusundaki örnek ve etkin çal›flmalar›
nedeniyle S›rbistan ve Karada¤'› ve yeni Dönem Baflkanl›¤›n› üstlenmesi nedeniyle de
Bosna-Hersek'i tebrik ediyorum.

Salonda bulunan tüm meslektafllar›ma, Hükümetlerinin baflar›s› ve halklar›n›n refah› için
en iyi dileklerimi sunuyorum.

Hepinize teflekkür ediyorum.
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BAfiBAKAN ERDO⁄AN'IN 23 N‹SAN'DA KONUK ÜLKE
ÇOCUKLARINI KABÜLUNDE YAPTI⁄I KONUfiMA

(21 N‹SAN 2003)
Dünyan›n dört bir yan›ndan ülkemize gelmifl olan sevgili yavrular›m, hepinize,
medeniyetlerin buluflma noktas› olan ve bu buluflma noktas›nda medeniyetlere befliklik
etmifl olan Türkiyemiz'e hoflgeldiniz diyor, sizleri ayr› ayr› kucaklayarak gözlerinizden
öpüyorum.

Bugün benim için çok farkl›, çok anlaml›, çok güzel bir gün. Çünkü bugün burada sizlerin
aras›nda kendimi çok çok güzel bir çiçek bahçesindeymifl gibi hissediyorum. Karfl›mda
birçok güzel çiçekler görüyorum. Dünyan›n dört bir yan›ndan gelmifl çok çok güzel
çiçekler ve hepinizin biraraya gelip inan›lmaz güzellikte bir çiçek bahçesi oluflturdu¤unuzu
görüyorum.

Bildi¤iniz gibi, 23 Nisan Çocuk fienli¤i 20 y›l› aflk›n bir zamand›r dünyan›n dört bir yan›ndan
dünya çocuklar›n› biraraya getiriyor. Y›llard›r türlü e¤lencelerle ve coflkuyla kutlad›¤›m›z
bu flenlik, sizin de bildi¤iniz gibi, dünyada çocuklar›n sahip oldu¤u tek bayram olma
niteli¤ini tafl›yor.

Bu bayram›n kutlan›fl›n› modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'e borçluyuz. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruldu¤u gün olan 23
Nisan'› çocuklara arma¤an etmiflti. Bugün Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram› olarak kutlanmaya devam ediyor.

Unesco'nun 1979 y›l›n› çocuk y›l› olarak ilân etmesinin ard›ndan da ülkemiz 23 Nisan
Bayram›'n› bütün dünya çocuklar›yla birlikte kutlamaya bafllad›.

Sevgili Çocuklar,

Buraya gelip bizleri mutlu etti¤iniz için hepinize teflekkür ediyorum. Ayr›ca baflta TRT
olmak üzere sizleri ülkemizde biraraya getirmek üzere gerçeklefltirilen bu büyük
organizasyonda eme¤i geçen herkese teflekkür etmek istiyorum. 

Sevgili Çocuklar,

Sizler, bütün bir insanl›¤›n gelece¤i ve bütün bir insanl›¤›n umutlar›s›n›z. Sizler, biz
büyüklerin gerçeklefltiremedi¤i düflleri gerçeklefltireceksiniz. Bu yüzden de do¤rusunu
isterseniz sizlerin yerinde olmak ve gelecekte sizlerin sevgi dolu yüreklerinizle kuraca¤›n›z
o güzel dünyada ben de yaflamak isterdim. ‹nan›yor ve biliyorum ki, sizin kuraca¤›n›z
dünya flimdikinden çok daha yaflan›l›r, çok daha güzel bir dünya olacakt›r. Sizlerin kuraca¤›
bu dünyada ›rksal, etnik ve fikri farkl›l›klardan dolay› art›k hiç kimse bir di¤erinden üstün
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oldu¤unu düflünmeyecek ve bütün dünyaya hoflgörü ve kardefllik egemen olacakt›r.

Böylece insanlar birbirlerini öfke içinde incitmeyecekler ve büyük ac›lara sebep olan
savafllar art›k olmayacakt›r. Savafllar ortadan kalkaca¤› için de yeryüzünde yerinden
edilmifl, kendi ailesinden, kendi yaflad›¤› topraklardan ayr›lmak zorunda b›rak›lm›fl hiç
kimse kalmayacakt›r. Herkes do¤du¤u topraklar üzerinde özgür ve mutlu bir flekilde
insanl›k ailesinin onurlu bir bireyi olarak yaflayacakt›r.

Evet, sizlerin kuraca¤› dünyay› görür gibi oluyorum. Bu dünyada hiç kimse yoksulluk
yüzünden ac› çekmeyecek. Herkes sevdi¤i güzel bir iflte çal›fl›p ailesini geçindirecek
paray› kazanabilecektir. Kimsenin açl›k çekmeyece¤i bu dünyada her aile güzel evlerde
mutlu bir yaflam sürecek, bütün çocuklar okula gidip kendilerini maddî ve manevî yönden
olgunlaflt›racak iyi bir e¤itim alacaklard›r.

Evet, sizlerin kuraca¤› dünyada insanlar birbirlerinin haklar›n› koruyacaklar. Kimse kimsenin
haklar›n› çi¤nemeyecek, insanlar aras›nda bu flekilde uyumlu bir yaflam›n kurulmas›n›n
yan›nda, insanlar do¤ayla da uyumlu bir flekilde yaflamay› ö¤reneceklerdir.

Bu dünyada insanlar kendi yaflamlar›n› sürdürürken biricik yaflam alan›m›z olan sevgili
gezegenimizde yaflayan di¤er canl›lara, bitkilere, hayvanlara, da¤lara, tafllara, a¤açlara,
topra¤a, suya ve mavi gö¤e de sayg› göstereceklerdir. Denizler, ›rmaklar üzerinde
yaflad›¤›m›z topraklar ve soludu¤umuz hava art›k amans›zca kirletilmeyecek ve insanlar›n
do¤ada yapt›klar› tahribatlar yüzünden art›k hayvan türleri, bitki türleri bir bir yeryüzünden
silinip gitmeyecektir. Sizlerin gelecekte kuraca¤›n›z dünyada bundan dolay› yaflamak
isterdim. Çünkü sizlerin dünyas› hiç kuflkusuz bizimkinden çok daha güzel olacakt›r.
Burada dünyan›n dört bir yan›ndan gelen çocuklarla birliktesiniz. Bu birlikteli¤in yeryüzüne
bar›fl›n ve kardeflli¤in tohumlar›n› atmas›n› dilerim.

Sevgili Çocuklar›m,

E¤er izin verirseniz sizlere flu tavsiyede bulunmak isterim. Yeryüzünde nerede nefret
görürseniz oraya sevgi götürün. Nerede düflmanl›k görürseniz oraya bar›fl götürün.
Karfl›l›¤›nda, karfl›laflt›¤›n›z hiçbir zorluk, karfl›laflt›¤›n›z hiçbir kötülük yüre¤inizdeki sevginin
kararmas›na sebep olmas›n. Çünkü Allah'›n insanlara en büyük hediyesi olan sevgi,
dünyadaki herfleyden daha güçlüdür. E¤er yeterince sab›rl› olabilirseniz, yüre¤inizdeki
sevginin her türlü zorlu¤u ve her türlü kötülü¤ü ortadan kald›rd›¤›n› göreceksiniz.

Sevgili Çocuklar,

Sözlerime burada son verirken bu güzel bayram›n›z› bizlerle paylaflt›¤›n›z için hepinize
tekrar ayr› ayr› teflekkür ediyor, sizlere sa¤l›kl›, mutlu, sevgi dolu günler diliyorum.
Ülkelerinize döndü¤ünüz zaman ailelerinize, ö¤retmenlerinize, arkadafllar›n›za benim ve
eflimin ve arkadafllar›m›n ve burada tan›flt›¤›n›z bütün yeni arkadafllar›n›z›n, bütün Türk
çocuklar›n›n selâmlar›n›, sevgilerini, iyi dileklerini iletiniz.

Ülkenize döndü¤ünüz zaman burada tan›flt›¤›n›z arkadafllar›n›za mektup yaz›n›z. Bana
da sa¤l›k ve esenlik içinde yuvalar›n›za döndü¤ünüzü bildiren bir kartpostal gönderirseniz
çok memnun olurum. Hepinizi sevgiyle kucakl›yor, gözlerinizden öpüyorum.
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(7 MAYIS 2003)
Say›n Baflbakan, Romanya Heyetinin De¤erli Üyeleri, De¤erli Konuklar,

Romanya Baflbakan› Say›n Adrian Nastase'nin bugün Ankara'ya yapt›¤› çal›flma ziyareti
münasebetiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin k›sa süre içinde böylesine çok
kat›l›ml› bir Türkiye-Romanya ‹flbirli¤i Toplant›s› düzenlemifl olmas›ndan duydu¤um
memnuniyeti belirterek sözlerime bafllamak istiyorum.

Bu toplant›n›n da gösterdi¤i gibi, Türkiye ile Romanya aras›ndaki ekonomik ve ticarî
iliflkiler dinamik bir yap›ya sahiptir. Sürekli geliflme istidâd› içerisindedir. Türkiye'de 2001
y›l›nda yaflad›¤›m›z ciddî ekonomik ve malî bunal›m bile iliflkilerimizi etkilememifltir. ‹ki
ülke aras›ndaki iliflkiler her dönemde verimli olmufltur. Baflka bir ifadeyle, bu iliflkiler
geleneksel olarak iyidir, bugün de her alanda mükemmel düzeyde seyretmektedir.
Özellikle Romanya'da 1989 y›l›nda meydana gelen devrimden sonra iliflkiler büyük bir
ivme kazanm›fl, bütün tahminleri aflarak çarp›c› bir flekilde geliflmifl ve bugünkü seviyesine
ulaflm›flt›r.

Devrimin hemen ertesinde Türk giriflimcileri ve ifladamlar› yo¤un biçimde Romen pazar›na
girmifl, ülke ekonomisinin gelifltirilmesi yönünde önemli yat›r›mlar gerçeklefltirmifltir.

Türk giriflimcilerinin bankac›l›k sektöründe ve al›fl verifl merkezleri aç›lmas›nda öncülük
yapt›¤›n› burada bu vesileyle de ayr›ca belirtmek isterim. 1990'l› y›llar›n bafl›nda D›fliflleri
Bakan› olarak görev yapan ve bu s›fatla ilk yurtd›fl› ziyaretini ülkemize gerçeklefltirmifl
olan Baflbakan Say›n Nastase'nin bu geliflmeleri benden daha iyi bildi¤ine eminim.

Say›n Baflbakan, De¤erli Konuklar,

Ülkelerin ekonomik ve ticarî iliflkilerini öncelikli olarak komflular›yla ve yak›n çevrelerindeki
ülkelerle gelifltirmeleri genel olarak kabul gören bir görüfltür. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
Türkiye-Romanya iliflkileri bu görüfle tümüyle uymaktad›r. Türkiye ile Romanya aras›nda
ortak kara s›n›r› yoktur. Fakat biz Romanya'y› bir komflu ülke olarak görüyoruz. Çünkü
Karadeniz, iki ülkeyi de birlefltirmektedir. Bu co¤rafî yak›nl›k ve ulafl›m›n kolay olmas›
Türkiye ile iliflkileri söz konusu oldu¤unda Romanya'y› imtiyazl› bir konuma getirmektedir.
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Di¤er taraftan ülkemizi Avrupa'ya ba¤layan transit yollar üzerinde bulunan Romanya,
yüzölçümü ve nüfus bak›m›ndan Balkanlar'›n Türkiye'den sonra en büyük ülkesidir.

Ülkelerimiz aras›nda bugün mevcudiyetinden memnuniyet duydu¤umuz iliflkiler
manzumesi, bütün bu unsurlar›n biraraya gelmesi sonucunda vücut bulmufltur. Di¤er
taraftan Türk ve Romen Hükûmetleri de ekonomik ve ticarî alanlarda iliflkilerin gelifltirilmesi
için gerekli önlemleri alm›fllar, böylece bu iliflkilerin hukukî altyap›s› da haz›rlanm›flt›r.
Serbest ticaret anlaflmas›, yat›r›mlar›n karfl›l›kl› teflviki ve korunmas› anlaflmas›, çifte
vergilendirmenin önlenmesi anlaflmas› gibi temel belgeler zaman›nda tekemmül ettirilmifl
olup, halen yürürlüktedir. Bu zemin üzerinde 7 bini aflk›n firma ve 15 bin Türk ifladam›
Romanya'da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Romanya Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n istatistiklerine göre,
Romanya'daki Türk yat›r›mlar› 368 milyon dolarla tüm
yabanc› yat›r›mlar aras›nda 9'uncu s›rada yer almaktad›r.
Bu miktar›n daha yüksek olmas› mümkündür.
‹stanbul Ticaret Odas› taraf›ndan yap›lan bir araflt›rman›n da gösterdi¤i gibi, yat›r›mlar
konusunda vurgulamak istedi¤im husus Türk giriflimcilerinin Romanya'y› yat›r›m yap›lacak
ülkeler aras›nda ön s›rada görmeleridir. Bu sayede Romanya'daki tüm yat›r›mlar›n ve
Türk yat›r›mlar›n›n daha da geliflece¤ine inan›yorum. Bu vesileyle Romen yat›r›mc›lar›
da Türkiye'ye bekledi¤imizi ifade etmek isterim. 2002 d›fl ticaret iliflkileri aç›s›ndan uzun
zamand›r bekledi¤imiz hedefe ulaflt›¤›m›z bir y›l olmufl, iki ülke aras›ndaki d›fl ticaret
hacmi 1 milyar s›n›r›n› aflarak, 1 milyar 113 milyon dolar düzeyinde gerçekleflmifltir. Bu
rakam bir önceki y›la oranla yüzde 38 oran›nda bir art›fl› ifade etmektedir. Türkiye aleyhine
cüz'î bir aç›k olmakla beraber, d›fl ticaret dengesinin sa¤lanm›fl oldu¤unu görüyoruz.
Türkiye, Romanya'n›n ihracat›nda 4'üncü, ithalat›nda ise 9'uncu s›rada yer almaktad›r.
Bu iflin uzmanlar›, bu rakamlar›n Türkiye ve Romanya'n›n gerçek potansiyelini
yans›tmad›¤›n›, bunun daha da gelifltirilebilece¤ini ifade etmektedirler. Bu sonuca
ulafl›lmas›n› sa¤layan Türk ve Romanya ifladamlar›n› kutluyor, d›fl ticaret iliflkilerinin
gerçek çerçevesine oturtulmas› için çabalar›n› sürdürmeye, tüm imkânlar› seferber
etmeye davet ediyorum.

Say›n Baflbakan, De¤erli Konuklar,

Romanya, dostlu¤una önem verdi¤imiz ve kendimize yak›n gördü¤ümüz bir ülkedir. Bu
nedenle bu ülkede meydana gelen geliflmeleri yak›ndan izliyoruz. Baflbakan Say›n
Nastase'nin dirayetli yönetimi alt›nda Romanya Hükûmeti'nin son 2 y›lda ekonomi
alan›nda önemli baflar›lar elde etti¤ini memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu durum Romanya'n›n
gelece¤i aç›s›ndan ümit vericidir. Bu geliflmeler iliflkilerin daha da ileriye götürülmesi
ve yeni iflbirli¤i alanlar› yarat›lmas› konusunda bizi de cesaretlendirmektedir.

Son y›llarda Romanya'da çok say›da altyap› projesinin gerçeklefltirilmekte oldu¤unu
biliyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinde uluslararas› deneyime sahip Türk firmalar›n›n bu
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projelerin gerçeklefltirilmesinde daha çok yer almalar› dile¤imizdir. Ancak Türk firmalar›n›n
bu alana girmekte zorland›klar›n› görüyoruz. Hâlihaz›rda birkaç firma d›fl›nda Romanya'da
önemli proje üstlenmifl Türk firmas› bulunmamaktad›r. Say›n Baflbakan'dan bu konuya
da e¤ilmelerini özellikle rica ediyoruz.

‹leriye dönük bir di¤er iflbirli¤i alan› da Hazar Bölgesi petrol ve do¤algaz›n›n Avrupa'ya
tafl›nmas›d›r. Bugün de heyetleraras› görüflmelerde bu konuyu aram›zda iflledik. Türkiye
bu alanda merkezî bir konuma sahiptir. Bu konuda iki ülke ilgili kurulufllar› aras›nda
temaslar yap›ld›¤›n› biliyorum, bunlar›n sürdürülmesi ve somut projeler üretilmesinin
önemi aç›kt›r.

Turizm alan›nda geliflmifl iliflkilere sahip olmak memnuniyet vericidir. Karfl›l›kl› olarak
daha çok turistin ülkelerimizi ziyaret etmesini sa¤layacak çal›flmalar yap›lmas›n›n gerekli
oldu¤unu düflünüyorum. Romanya, Avrupa-Atlantik kurum ve kurulufllar›yla entegrasyon
yolunda h›zla ilerlemektedir. Bu ba¤lamda Prag'da 2002 y›l› Kas›m ay›nda yap›lan NATO
Zirvesi'nde Romanya'n›n ittifak üyeli¤ine davet edilmifl olmas› önemli bir olayd›r. Bu
geliflme ülkelerimizi daha da yak›nlaflt›rm›flt›r.

Her iki ülkeyi yak›ndan ilgilendiren di¤er önemli bir konu ise; Avrupa Birli¤i ile olan
iliflkilerdir. Türkiye ve Romanya, Avrupa Birli¤i'ne aday iki ülkedir. Avrupa Birli¤i üyeli¤i,
ikili iliflkiler alan›nda yepyeni boyutlar getirecektir. Bu alan› iyi de¤erlendirmemiz ve
iflbirli¤ini gelifltirmemiz gerekti¤ine inan›yoruz. Romanya, Avrupa Birli¤i üyeli¤i yolunda
h›zla ilerlemekte, 2007 y›l›nda tam üye olmay› hedeflemektedir. Dile¤im Romanya'n›n
bu hedefe ulaflmas›d›r.

Son olarak de¤inmek istedi¤im konu; Romanya'n›n Avrupa Birli¤i ile geliflen iliflkileri ve
Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n kabul edilmesi amac›yla yap›lan yasal düzenlemelerin
Romanya'daki Türk ifladamlar› ve yat›r›mc›lar› üzerindeki etkileridir. Önemli olan mevcut
iliflkileri olumsuz yönde etkilemeyecek düzenlemelerin yap›lmas›d›r. Romanya'daki Türk
ifladamlar›na da mesaj›m; ülkede meydana gelen geliflmeleri yak›ndan takip etmeleri
ve bunlar›n gerektirdi¤i önlemleri zaman›nda almalar›d›r.

Sözlerime son verirken, vurgulamak istedi¤im husus bugün ekonomik ve ticarî iliflkilerle
vard›¤›m›z baflar›l› sonuçlar›n flerefinin öncelikle Türk ve Romen ifladamlar›na ait oldu¤udur.
Ayn› flekilde bu iliflkileri muhafaza etmek ve daha da ileriye götürmek de paylaflmalar›
gereken bir yükümlülüktür. Bunu kendilerinden bekliyoruz. Bu konuda ve her konuda
deste¤i gerek Say›n Baflbakan, gerekse bizler vermeye haz›r›z. Baflar›l› olacaklar›na
güvenimiz tamd›r. Teflekkür ediyorum.
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INC ‹STANBUL

(9 A⁄USTOS 2003)
Uluslararas› Kabuklu Meyveler Konseyi'nin De¤erli Üyeleri,

Ülkemize Yurt D›fl›ndan Gelen De¤erli Konuklar,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sevgiyle ve dostlukla selaml›yorum.

Dünya Sert Kabuklu Meyveler kongresinin ülkemizde toplanm›fl olmas›ndan duydu¤um
memnuniyeti belirterek sözlerime bafll›yorum.

Bu vesileyle dünyan›n dört bir yan›ndan gelen yabanc› konuklar›m›za Türkiye'ye ve
‹stanbul'a hofl geldiniz diyorum.

Dünyan›n dört bir yan›ndan yüzlerce ifl adam›n›n ‹stanbul'da toplanm›fl olmas›n› ülkem
ad›na heyecan verici buluyor, INC yönetimini kutluyorum.

De¤erli Konuklar,

Sizler de dikkatle izliyor olmal›s›n›z ki, Türkiye tarihi bir s›çrama noktas›nda bulunuyor.
Demokrasi, güven ortam›, istikrar gelifltikçe ülkemizin  önemi bütün dünyada her geçen
gün daha fazla hissediliyor.

Bunun aç›k örneklerinden birinin de bu toplant› oldu¤unu düflünüyorum..

Ülkemiz her geçen gün, her alanda itibar›n› yükseltiyor. Sa¤lam bir siyasi irade sayesinde
dünya ile entegrasyona büyük önem veriyoruz.

Ulusal ekonomilerin giderek birbirine ba¤l› hale geldi¤i, ticari boyutta ulusal s›n›rlar›n
ortadan kalkt›¤› bu dünyada karfl›l›kl› iflbirli¤inin önemi her geçen gün art›yor.

Dünyadaki de¤iflim e¤ilimlerine uygun yeni pratikler gelifltirmek için hükümetimiz bir
dizi reform gerçeklefltirmifltir. Özellikle Geleneksel pazar›m›z konumundaki Avrupa
Birli¤i'ne tam üyelik perspektifi kapsam›nda gerçeklefltirdi¤imiz reformlar ülkemizin AB
ile ve dünya ile bütünleflmemizde temel önceli¤imiz oluflturuyor.

‹hracat›m›zda bu y›l 40 milyar dolar hedefini aflmak istiyoruz. fiu ana kadarki ihracat
rakamlar› bu hedefi aflaca¤›m›z› gösteriyor.  Temmuz ay›nda Cumhuriyet tarihimizin
ihracat rekorunu k›rd›k ve 4 milyar 243 milyon dolarl›k ihracat gerçeklefltirdik.
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Ulusal ekonomilerin giderek birbirine ba¤l› hale geldi¤i,
ticari boyutta ulusal s›n›rlar›n ortadan kalkt›¤› bu dünyada
karfl›l›kl› iflbirli¤inin önemi her geçen gün art›yor.



Y›l›n ilk yedi ay›n›n ihracat› 25 milyar dolar› geçmifl bulunuyor. Bu oran, geçen seneye
göre yüzde 34.5'l›k bir art›fl oldu¤unu gösteriyor.

De¤erli Konuklar,

Demokrasiye yat›r›m yaparak ekonomiyi, ekonomiye yat›r›m yaparak demokrasiyi
gelifltirece¤imize inan›yoruz.

Demokrasiye yapt›¤›m›z bu yat›r›mlar›n en büyük ekonomik kaynak oldu¤unu düflünüyoruz.
Türkiye, güçlü siyasi irademiz sayesinde Avrupa Birli¤i hedefine her zamankinden daha
yak›n bir konumdad›r.

Siyasi, ekonomik güven ve istikrar ortam›n›n güçlenmesiyle özel sektörümüzün büyük
bir dinamizm kazand›¤›n› görüyorsunuz.

Devletin ekonomiyi kendi dinamiklerine, serbest piyasa flartlar›na b›rakmas› gerekti¤ine
inan›yoruz.

Son befl ayda 60'a yak›n ülkenin devlet baflkan›, baflbakan› ve d›fliflleri bakan›yla görüfltüm.
Görüflmelerimizin hepsinde diplomasi ile ekonomiyi birlikte ele ald›k. Zira küreselleflen
dünyada ekonominin realitesi diplomasiyle, siyasi iliflkilerle baflbafla gidiyor. AB konusunda
y›llard›r biriken kayg›lar› k›sa zamanda bertaraf ettik. Hükümetim ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi çok k›sa zaman içinde büyük ad›mlar att›.

‹nan›yorum ki, bu ad›mlar›m›z›n hepsinin ekonomik de¤eri ölçülemeyecek kadar büyük
olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Uluslararas› planda yaflanan bütün geliflmeler Türkiye'nin artan önemine iflaret ediyor.
Ekonomik bütün göstergeler ise do¤ru yolda ilerledi¤imiz gösteriyor. Hükümet olarak
bizi tek bafl›na iktidara getiren halk›m›z›n verdi¤i bu büyük gücü ülkemizin gücüne tahvil
edece¤iz. ‹çeride ve d›flar›daki bütün çabam›z budur. Dünyay› yeniden keflfetmiyoruz,
sadece dünyan›n realitesine uygun ad›mlar at›yoruz. Yat›r›mc›n›n, üreticinin, ihracatç›n›n
önünde bürokrasiyi engel olmaktan ç›kar›yoruz. Bugünü kurtarma için popülist politikalara
yaslanm›yoruz. Herkesin gelece¤ini öngörebilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.

Bu amaçla;

Sermayeyi kaç›rtan Mali Milat'a son verdik. Vergi yükünün tabana yay›lmas› için gerekli
düzenlemeleri yapt›k. Vergi bar›fl›n› sa¤lad›k ve devlet ile vatandafl›n kavgal› olmas›na
büyük ölçüde son verdik. Siyasi ve ekonomik güven ortam› flimdiden meyvesini vermeye
bafllad›. Türkiye'de özel sektör büyük bir ivme kazand›. Ülkemiz uzun y›llar sonra ilk defa
eksi enflasyonla bulufltu. Enflasyonu dize getirdik. 2003 y›l›n›n ilk üç ay›nda 7.4'lük bir
büyüme sa¤lad›k. Reel faizlerin düflüflü devam ediyor. Türkiye'nin itibar›n› yurt d›fl›nda
yükselttik ve yabanc› yat›r›mc›lar için büyük kolayl›klar sa¤lad›k. Mevzuat›, formaliteleri
yat›r›m›n önünde engel olmaktan ç›kard›k.
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Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu'nu getirdik.. Hazineye uzun süreli borçlanma imkân›
sa¤lad›k. Hükümet olarak Türkiye'nin ç›k›fl kap›lar›n› ve yollar›n› geniflletmeyi esas ald›k.
S›n›r Ticaret Merkezleri kurulmas› için Bakanlar kurulumuz karar ald›.

De¤erli Konuklar,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Türkiye'nin ve bütün ülkelerin kurtulufl kap›s›, kapal› kap›lar› birbirine açmakt›r. Biz bu
yolday›z. fiehirlerimizi birbirine, ülkemizi dünyaya ba¤l›yoruz.Bunun için 5 ayda ço¤u
özel sektöre ait olan 60 aç›l›fla ve temel atma törenine kat›ld›m. Bu yüzden her yerde,
bu ülke için tafl üstüne tafl koyan herkesin bafl›m›z›n üstünde yeri oldu¤unu söyledim.

De¤erli Konuklar,

Kongrenizin gündemiyle ilgili olarak da bir kaç noktaya de¤inmek istiyorum. Hepinizin
çok iyi bildi¤i gibi Türkiye bir meyve cennetidir. Kuru meyveler gerek üretim, gerekse
ticareti ile bütün dünya ülkelerinde sosyo ekonomik öneme sahip ürünlerdir. Dolay›s›yla
bu alandaki politikalar gerçekçi olmak zorundad›r. Bu ürünlerin insan sa¤l›¤› üzerindeki
olumlu etkileri ispatland›kça bütün dünyada g›da ürünlerinde kalite ve güvenirlili¤in önemi
artmaktad›r. Bu kongrenin temel vurgusunun da bu oldu¤unu düflünüyorum. Üretimde
kalitenin yan› s›ra bu ürünler için tan›t›m faaliyetleri de büyük önem kazanmaktad›r. Bu
anlamda di¤er ürünlerimizin de dünyaya tan›t›lmas›na öncülük eden F›nd›k Tan›t›m
Grubunun çabalar›n› takdirle karfl›l›yoruz. Ayn› tan›t›m çabalar›n›n mesela dünyan›n en
büyük üreticisi oldu¤umuz kay›s› gibi ürünlerde de gösterilmesi gerekir.

Hükümet olarak biz ülkemizin bu çok önemli ürünleri konusunda populist bir siyaset
yürütmüyoruz. Üretim kapasitesiyle genifl bir sosyal kesimi ilgilendirdi¤i için yine f›nd›¤›
örnek olarak veriyorum. Bir kere özerk olarak Fiskobirli¤'e hükümet kar›flmayacakt›r.
Fiyatlar piyasan›n normal seyrine, yani arz ve talep dengesine göre belirlenecektir.

Ancak bu demek de¤ildir ki, biz üreticimizi zor durumda b›rakaca¤›z. Hay›r aksine arzumuz,
Fiskobirli¤'in piyasa yap›c›s› rolünden ç›kmas›d›r. Bununla birlikte tabii ki, bu kurum ürün
çok oldu¤u zamanlarda da piyasay› da regüle etsin, üreticiyi s›k›nt›ya sokmas›n ve fazla
olan ürünü çeksin.

K›saca arzumuz Fiskobirli¤'in dünyadaki emsalleri gibi
yeniden yap›lanmas›d›r. Bu yap›lanma çal›flmalar›
bafllam›flt›r. Zira elimizdeki imkânlar› ve araçlar› en iyi, en
modern flekilde dizayn etmeliyiz.
F-16 uçaklar›n› yapan Türkiye'nin ifllenmeden çi¤ ürünü ihraç etmesi öncelikle milyonlarca
üreticimiz için de bir haks›zl›kt›r.

Mesele üzüm yemekse, üzümü en temiz haliyle sunmal›y›z. Geleneksel usullerden
dolay› hiçbir katma de¤erin ülkemizde kalmam›fl olmas› tabii ki bizi çok üzüyor. ‹hracat›m›z›n



1/3'ünün sadece ifllenmifl olmas›, geri kalan›n geleneksel usullerle pazarlanmas› do¤ru
de¤ildir.

Bu sebeple önümüzdeki günlerde görece¤iniz gibi ileri derecede iflleme sanayii teflvik
edilecek, katma de¤erin ülkemizde kalmas› sa¤lanacak, iflyerleri aç›l›p istihdam
sa¤lanacakt›r.

Bu anlamda sadece f›nd›k için de¤il, di¤er meyvelerimizin de yeni pazarlara ulaflmas›nda,
mevcut pazar pay›m›z›n art›r›lmas›nda çal›flan, üreten bütün gruplara destek olaca¤›m›z›
burada belirtmek isterim.

Bildi¤iniz gibi bir "‹zleme Komitesi" kanal›yla piyasalar› çok yak›ndan izliyoruz.

Eylül ay›na kadar piyasada bir arz fazlas› olmas› halinde do¤abilecek fiyat düflüflüne karfl›
Fiskobirli¤'e k›sa süreli bir yard›mda bulunaca¤›m›z› da yeri gelmiflken ifade ediyorum.

De¤erli Konuklar,

Sözlerimi ba¤larken, bu kongrenin ülkemizde düzenlenmesinde katk›lar› olan Uluslararas›
Konseyinizin Baflkan› Cüneyt beye ve eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Kongrenin kuru meyveler sektörünün geliflmesinde bir kilometre tafl› olmas›n› temenni
ediyor, sayg›lar sunuyorum.
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TÜRK‹YE-‹NG‹LTERE E-DEVLET SEM‹NER‹ AÇILIfi
KONUfiMASI

(9 EYLÜL 2003)
Say›n Büyükelçi, Sevgili ‹ngiliz Dostlar›m›z, Kamu ve Özel Sektörümüzün ve
Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Öncelikle konuklar›m›za, Asya ve Avrupa K›talar›'n›n, do¤u ve bat›n›n birleflti¤i, zengin
bir kültürel geçmiflin, güçlü ve umut vaat eden bir gelecekle kucaklaflt›¤› ülkemize hofl
geldiniz diyor, hepinizi selaml›yorum.

Hükümet baflkan› olarak hizmet vermekle büyük gurur duydu¤um Türkiye, geçmiflte
oldu¤u gibi bugün de bat›n›n ça¤dafl de¤erlerini benimsemifl, ça¤dafl dünya içinde yer
alm›fl, bu de¤erlerin korunmas› ve do¤u bat› sentezi ile zenginlefltirilmesinde önemli
roller alm›fl bir ülkedir.

Di¤er taraftan Türkiye, siz de¤erli ‹ngiliz dostlar›m›z gibi baflar›larla dolu olan uzun bir
geçmiflin ve zengin kültürünün yüce de¤erlerini her zaman muhafaza etmeyi de
baflarm›flt›r.

Mevlana ve Yunus Emre gibi dünya kültürüne zenginlikler katan birçok de¤eri Anadolu'nun
ba¤r›ndan ç›kartan Türkiye, günümüzde bat›n›n demokrasi, insan haklar›, bilim ve teknoloji
alan›nda eriflti¤i de¤erleri benimsemifl, yönünü her zaman bat›ya çevirmifltir. Türkiye,
medeniyetler aras› çat›flmalar›n önlenerek dünya bar›fl›n›n korunmas›nda, do¤u kültürü
ile yenilikçi bat› kültürü aras›nda tarih boyunca bir köprü olmufltur.

Bugün ülkemiz, dünyada baflka hiçbir ülkeye nasip olmayacak ölçüde f›rsatlarla karfl›
karfl›ya oldu¤unun bilincindedir. Biliyoruz ki, Türkiye'nin birlikte hareket etmekte kararl›
oldu¤u ülkeler toplulu¤u da ayn› flekilde bu f›rsatlar›n bilincindedir. Genç, dinamik,
giriflimci, geliflmeye aç›k ve bat› ile bütünleflmekte kararl› Türk insan›, ça¤dafl dünyan›n
güçlü aktörleri aras›nda yer almak ve bunu baflarmakta kararl›d›r.

Türkiye'nin ufuklar› harita üzerindeki s›n›rlarlarla de¤il, geçmiflinden bu yana gönül ba¤›
ile ba¤l› oldu¤u de¤erlerle ölçülmelidir. Türkiye, bir yandan zengin bir tarih, dil, din ve
kültür birli¤i ile ba¤l› oldu¤u Türk Cumhuriyetleri, di¤er yandan ‹slam ülkeleri ile oluflturdu¤u
kuvvetli ba¤lar› ile, bölgesindeki komflular›yla kurdu¤u ve her koflulda sürdürmeye kararl›
oldu¤u medeni iliflkileri ile dünya ülkeleri aras›nda müstesna bir yere sahiptir.

Türkiye'nin büyük ve bir tek hedefi vard›r. Bu hedef; ça¤dafl, demokratik, ekonomik ve
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Hükümetimizin Avrupa Birli¤i ile kurdu¤u ve daha ileri
düzeylerde sürdürmekte ›srarl› oldu¤u iliflkilerdeki
kararl›l›¤› bunun bir tezahürüdür.



sosyal alanda ileri gitmifl, bar›flsever ve çal›flkan insan›n›n en iyi koflullarda yaflad›¤›,
di¤er ülkelerle karfl›l›kl›l›k esas›na dayal› olarak kurulan düzeyli iliflkilerle, tüm insanl›k
alemine hem ekonomik hem de kültürel bak›mdan yüksek de¤erler katan bir ülke olarak
varl›¤›n› muhafaza etmektir.

De¤erli Konuklar,

Bu hedefe ulaflmaktaki kararl›l›¤›m›z› birçok alanda görmek mümkündür. Bunlardan bir
kaç›n› ifade etmek istiyorum.

Hükümetimizin Avrupa Birli¤i ile kurdu¤u ve daha ileri düzeylerde sürdürmekte ›srarl›
oldu¤u iliflkilerdeki kararl›l›¤› bunun bir tezahürüdür.

Hükümetimiz, ülkemiz insan›n›, potansiyelini yeterince de¤erlendirmekten mahrum
eden birikmifl sorunlar› ortadan kald›racak ve insan›m›z›n ufkunu geniflleterek dünyaya
entegrasyonunu sa¤layacak çeflitli reformlar› hayata geçirmekte kararl›d›r. Hükümetimizin,
daha kurulufl çal›flmalar› devam ederken Avrupa Birli¤i ile entegrasyon konusundaki yeni
at›l›mlar›n›n yan› s›ra ele ald›¤› öncelikli konulardan biri olan kamu yönetimi ile ekonomik
ve sosyal politika alanlar›ndaki reform programlar›, Acil Eylem Plan› ile hayata geçirilmifl
olup bu yöndeki çal›flmalar kararl›l›kla sürdürülmektedir.

Makro ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› ve özellikle kamu finansman›nda y›llard›r
çözülememifl sorunlar bir bir çözülmektedir. Vatandafl›m›z›n, giriflimcimizin daha uygun
ekonomik koflullarda, gelece¤e güvenle bakarak yaflamalar› için çözülmesi kaç›n›lmaz
olan enflasyon sorununa ilk ve köklü çözüm Hükümetimizin kararl› uygulamalar›yla
sa¤lanm›flt›r. Hükümetimizin Program›'nda taahhüt etti¤i enflasyonla mücadele politikas›n›n
sonuçlar› al›nmaya bafllanm›fl, y›llard›r ilk defa enflasyon yüzde 20'ler seviyesine
indirilmifltir. Sa¤lanan güven ortam›yla, enflasyonu ülkemizin bir sorunu olmaktan
ç›karaca¤›m›z günler çok yak›ndad›r.

Hükümetimiz, temel ekonomik sorunlar›n› tek tek ortadan kald›rarak, güven ortam›n›
gelifltirerek ve giriflimcilerimiz ve uluslararas› sermaye için en uygun yat›r›m ortam›n›
yaratarak, ülkemizin küreselleflen dünya ekonomisindeki hakl› yerini almas› için her
tedbiri almakta kararl›d›r.

Yabanc› giriflimciye büyük kolayl›klar sa¤layan, yerli ve yabanc› sermaye aras›nda her
türlü ayr›m› ortadan kald›ran ve flirket kurulufl sürecini basitlefltiren Yabanc› Sermaye
Kanunu bunun için önemli bir bafllang›çt›r.

Hükümetimizin 6'nc› ve 7'nci uyum paketleriyle sa¤lad›¤› yeni demokratik aç›l›mlar ve
ekonominin her alan›nda sürdürdü¤ümüz uyum çal›flmalar› Avrupa Birli¤i ile bütünleflme
yolunda, ça¤dafl dünya içinde hakl› yerimizi alma yönündeki kararl›¤›m›z›n birer
göstergesidir.

Bu kapsamda, son olarak; bugün bizleri bir araya getiren, geliflen bilgi ve iletiflim
teknolojileri ile tek tek bireylere, kamu kurumlar›na, giriflimcilere, k›sacas› tüm insanl›¤a
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kapasitelerinden en üst düzeyde yararlanma olana¤› sunan, kat›l›mc›l›¤a, fleffafl›¤a ve
yeni demokratik aç›l›mlara olanak sa¤layan bilgi toplumuna geçifl yolundaki Hükümetimizin
çal›flmalar›ndan söz etmek istiyorum.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, geliflmifl ülkeler aras›nda yerini alabilmek için; bilginin en önemli kaynak olarak
kabul edildi¤i, ekonominin gücünü bilgiden ald›¤› bilgi toplumuna geçifl sürecini, di¤er
ülke örneklerinden de dersler alarak sürdürmenin gerekli oldu¤unun bilincindedir.
Hükümetimiz, daha iyi bir ekonomik ve sosyal yaflam›n, bilgiyi üretmek ve bilgiye de¤er
vermekten, tüm kurumlar›n ve bireylerin bilgiye eriflebilmesi ve bilgiyi en etkin flekilde
kullanmas›ndan geçti¤inin fark›ndad›r.

Türkiye'nin bilgi toplumuna geçifl çabalar›, di¤er ülkelerde de oldu¤u gibi çok eskilere
dayanmamaktad›r. Bununla birlikte, kamu kurumlar›m›z ve giriflimcilerimizin, kaynaklar›n
el verdi¤i ölçüde bu yeni dünya düzenine ayak uydurma çabalar› ve bu yöndeki kararl›l›klar›,
gururla belirtmek istiyorum ki, takdirle izlenecek düzeydedir.

Bugün itibariyle, tüm kamu kurumlar›m›z elektronik a¤lar üzerinden eriflilebilir durumdad›r.
Tüm elektronik devlet uygulamalar›n›n merkezinde yer alacak olan, vatandafl›n kimlik
bilgilerinin elektronik ortama tafl›nmas› ve bir kimlik numaras› ile eriflilebilmesi, trafik
cezalar›n›n ödenmesi, vergi beyanlar›n›n elektronik ortamda yap›labilmesi ve ödenmesi,
tüm gümrük ifllemlerinde otomasyonun sa¤lanm›fl olmas›,  pasaport ifllemleri, tapu ve
kadastro ifllemleri ve benzeri birçok kamu hizmetinin çeflitli seviyelerde de olsa elektronik
ortamlarda sunulmas› önemli geliflmelerdir.

Telekomünikasyon alan›nda sa¤lanan geliflmelerle sabit
ve özellikle mobil telefon yo¤unlu¤u,  bilgisayar kullan›m›
ve ‹nternet'e eriflim oranlar›ndaki art›fllar dönem dönem
bir çok ülke düzeyinin üzerinde gerçekleflmifltir. Ticaret
ve sanayinin yo¤unlaflt›¤› büyük kentlerimizde bilgi ve
iletiflim teknolojileri kullan›m› üst düzeylerdedir. Finans
ve bankac›l›kta tüm uygulamalar gerçek zamanl› ve çevrim
içi yap›lmaktad›r. Özellikle, Merkez Bankam›z'›n bu alandaki
uygulamalar› tüm dünyada örnek olarak gösterilmektedir.
Özet olarak Türkiye, bilgi ve iletiflim teknolojilerinin h›zla artan oranda kullan›m› ve bu
teknolojileri kullanmaya istekli 70 milyonluk nüfusu ile büyük bir potansiyele ve umut
vaat eden bir gelece¤e sahiptir.

De¤erli Konuklar,

Bizler, 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, Türkiye'nin bilgi toplumuna geçifl



sürecini yönlendirmek ve ülkemize en üst seviyede fayda sa¤lamak amac›yla somut
ad›mlar atm›fl bulunuyoruz.

Bu çerçevede at›lan ilk ad›m; Hükümetimizin kamu yönetiminin iyilefltirilmesi, ekonomik
ve sosyal yaflam›n ça¤›n gereklerine uygun hale getirilmesi, e¤itim, sa¤l›k gibi
vatandafllar›m›z›n ve ülkemizin gelece¤ini yak›ndan ilgilendiren konularda ça¤›n gereklerine
uygun yap›lanmalar› gerçeklefltirmek üzere haz›rlam›fl oldu¤u ve 200'ün üzerinde tedbir
içeren Acil Eylem Plan›'na Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüflümünü h›zland›rmay›
hedefleyen e-Dönüflüm Türkiye Projesi'ni dahil etmek olmufltur.

e-Dönüflüm Türkiye Projesi; kamu hizmetlerinin elektronik
ortamlarda sunumunu yani e-devleti de kapsayan, ancak
bunun yan› s›ra e¤itim, sa¤l›k, ve ticaret alan›nda bilgi ve
iletiflim teknolojilerinin kullan›m› ile top yekun bir
dönüflümü simgelemektedir.
Böylesine büyük ve önemli bir Proje'nin koordinasyonu ve izlenmesi görevi ise,
kuruldu¤undan bu yana haz›rlad›¤› kalk›nma planlar› ile ülkemiz ekonomisine yön veren,
bu alanda büyük bir bilgi birikimi ve deneyimi ile toplumun çeflitli kurumlar›yla birlikte
çal›flma kültürüne sahip olan Devlet Planlama Teflkilat›'na verilmifltir.

e-Dönüflüm Türkiye Projesi'nin yol haritas› niteli¤inde olan eylem plan›, Devlet Planlama
Teflkilat›m›z›n, di¤er kamu kurumlar› ve bu alandaki sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i
halinde çok k›sa bir süre içerisinde haz›rlanm›flt›r. Üst düzey kamu görevlileri ve özel
sektörü temsil eden sivil toplum kurulufllar›n›n kat›l›m›yla oluflturulan Dan›flma Kurulu'nun
görüfl ve önerileri do¤rultusunda Eylem Plan›na son flekli veri lmifltir.

Tüm bu çal›flmalar, bu alanda dünyadaki di¤er geliflmelerin ›fl›¤›nda yap›lm›flt›r. Bilgi
toplumuna geçifl sürecinde di¤er ülkelerin, özellikle Avrupa Birli¤i'nin giriflimleri dikkatle
izlenmekte ve de¤erlendirilmektedir.

Türkiye, Avrupa Birli¤i'nin demokratik de¤erlerine, iktisadi ve kültürel zenginli¤ine katk›
sa¤layacak etkin bir üyesi olma hedefi do¤rultusunda, di¤er alanlarda oldu¤u gibi bilgi
toplumuna geçifl sürecinde de Avrupa Birli¤i ile birlikte hareket etmek ve Avrupa Birli¤i
müktesebat›na uyum sa¤lamak için çaba göstermektedir.

Türkiye, Avrupa Birli¤i'nin bu alanda, ülkeler aras›ndaki yak›nlaflmay› ve iflbirli¤ini sa¤lamak
için ortaya koymufl oldu¤u birçok programa taraf olmufltur ya da taraf olmak üzeredir.
Ayn› flekilde, bilgi toplumu sürecinde ileri gitmifl olan ülkelerle de ikili iliflkilerini ve yak›n
iflbirli¤ini sürdürmeye niyetli ve bunda kararl›d›r.

Bugün, bu alanda, ülkelerimizin karfl›l›kl› yarar›n› art›rmaya yönelik, sa¤l›kl› bir  iflbirli¤inin
temelini atmak amac›yla bir araya gelmifl bulunuyoruz. ‹ngiltere'nin, özellikle e-devlet
uygulamalar› konusunda, kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunulmas› konusunda
ilk çal›flmalar› bafllatan ve bu yönde en ileri ülkelerden biri oldu¤unu biliyoruz.  Türkiye,
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‹ngiltere'nin bu alandaki baflar›l› uygulamalar›n› dikkatle izlemekte ve bu deneyimlerden
ülkemiz koflullar›na uygun dersler ç›karmaya çal›flmaktad›r.

Her alanda oldu¤u gibi, bilgi toplumuna geçifl sürecinde de iki ülkenin iflbirli¤ine büyük
bir önem vermekteyiz.

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinden yararlanarak vatandafllar›m›za daha iyi kamu hizmetlerinin
sunulmas›, giriflimcilerimiz ve vatandafllar›m›z›n daha fazla de¤er yarat›p insan›m›z›n
refah ve mutlu¤unun art›r›lmas› için deneyimlerimizi paylaflmak ve güçlerimizi birlefltirmek
üzere bu tür iflbirliklerinin son derece önemli oldu¤unu biliyoruz.

Bu çerçevede;

Öncelikle bu organizasyonu gerçeklefltiren ‹ngiltere Büyükelçili¤i, Devlet Planlama
Teflkilat›, Ankara Sanayi Odas› ve Türkiye Biliflim Derne¤i ile siz sayg›de¤er konuklar›m›za,
ülkemizin bilgi toplumuna geçifl çabalar›na verdi¤iniz destekten ve bu alanda iki ülkenin
iflbirli¤i ortam›na sa¤lad›¤›n›z katk›dan dolay› teflekkür ediyor, iki ülke aras›ndaki uzun
bir geçmifle sahip olan iflbirli¤imizin bundan böyle bilgi toplumu konusunda da devam
edilmesini diliyorum.

Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.



IIF YILLIK TOPLANTISI - DUBA‹

(20 EYLÜL 2003)
De¤erli kat›l›mc›lar,

Konuflmama bafllamadan evvel Türkiye'nin Avrupa Birli¤i yolunda en önemli dostlar›ndan
birisi olan ‹sveç D›fliflleri Bakan› Anna Lindh'i menfur bir sald›r› sonucu kaybetmifl
olmaktan duydu¤um üzüntüyü dile getirmek istiyor ve Sn. Lindh'i burada sayg›yla
an›yorum.

Sayg›de¤er Baylar ve Bayanlar

Uluslararas› Finans Enstitüsü (IIF)'nün y›ll›k toplant›s› vesilesiyle bugün sizlere hitap
etme f›rsat› bulmufl olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve toplant›lar›n tüm kat›l›mc›lara
faydal› olmas›n› diliyorum.

Uluslararas› ekonomi ve finans dünyas›n›n önde gelen temsilcilerini biraraya getiren
IMF-Dünya Bankas› y›ll›k toplant›lar›n›n bu y›l Birleflik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde
yap›lmas›n›n uluslararas› konjonktür aç›s›ndan bölge için ayr› bir önem tafl›d›¤›n›
düflünüyorum. Bu vesileyle sizlerin de kat›l›m›yla Ortado¤u için bar›fl, istikrar ve refaha
do¤ru elbirli¤iyle yap›lacak katk›lar›n önemini vurgulamak istiyorum.

21. yüzy›l›n bafl›nda oldu¤umuz bugünlerde de¤iflim rüzgârlar› her yönden esmekte ve
küreselleflme kendi dinamikleri içinde geliflmektedir. Küreselleflmenin ulaflt›¤› boyutlar
ülkelerdeki siyasi karar mekanizmalar›n› da etkilemektedir. Küreselleflmenin ekonomik
boyutu ise konunun baflka bir yönüdür. Ekonomilerin birbirleri ile olan entegrasyonu son
h›zla sürmektedir.

Ülkeleraras› ekonomik etkileflimin son derece yüksek boyutlara ulaflm›fl olmas›, hem
geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelere ulusal sorumluluklar›n›n yan› s›ra uluslararas›
yükümlülükler getirmektedir. Nitekim küreselleflmenin boyutlar›, hem dünya ticareti,
hem uluslararas› finans ak›mlar›, hem de ekonomilerin floklara karfl› dayanakl›l›¤›n›n
art›r›lmas› konular›nda uluslararas› düzeyde yönlendirici politikalar oluflturulmas›n› ve
tedbirler al›nmas›n› gerektirmektedir.

Ülkeleraras› etkileflimin küreselleflme ile birlikte h›z kazanan finanssal boyutunun yan›
s›ra ticari boyutunun da önemini vurgulamak gerekmektedir. Uluslararas› ticarete iliflkin
olarak çok önemli bir geliflme olarak gördü¤üm 2001 y›l› sonundaki Dünya Ticaret Örgütü
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21. yüzy›l›n bafl›nda Türkiye çok köklü bir yap›sal dönüflüm
içerisindedir. Çok yak›n bir gelecekte Avrupa Birli¤i'ne
üye bir ülke olarak, bölge istikrar›na katk› boyutundaki
tarihi misyonumuzu daha etkin bir flekilde yerine getirme
f›rsat› bulaca¤›z.
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toplant›lar›nda kabul edilen Doha Kalk›nma Gündemine de¤inmek istiyorum. Geçen
hafta, Meksika'n›n Cancun kentinde yap›lan Bakanlar düzeyindeki toplant›larda ne yaz›k
ki bir görüfl birli¤i oluflmam›flt›r. Ancak Doha Kalk›nma Gündemi'nin baflar›yla tamamlanmas›
az geliflmifl ülkelerin refah düzeyinin art›r›lmas› aç›s›ndan son derece önemlidir. Uluslararas›
serbest ticaretin ülkelere sa¤lad›¤› katma de¤erin daha adil da¤›l›m›na yönelik olarak
öngörülen tedbirlerin yine sa¤duyulu yaklafl›mlarla oluflacak bir görüfl birli¤i çerçevesinde
en k›sa sürede hayata geçirilece¤ine inan›yorum.

Sanayileflmifl ülkelerin ekonomik politikalar› ve bunlar›n sonuçlar› geliflmekte olan ülkelerin
ekonomik göstergelerini geçmifle k›yasla daha h›zl› ve büyük boyutlarda etkilemektedir.
Dolay›s›yla daha istikrarl› ve daha az k›r›lgan bir uluslararas› ekonomik ortam oluflturmada
geliflmifl ülkelerin ekonomik politika sorumluluklar›n›n bu geliflmelere paralel olarak
artt›¤›n› hat›rlatmak istiyorum.

Küreselleflmenin getirdi¤i refah›n adil paylafl›m› flüphesiz siyasi ve etnik çat›flmalar›n
azalt›lmas›na ve her türlü istikrars›zl›¤›n orta-uzun vadede ortadan kald›r›lmas›na da
sa¤lam bir zemin oluflturacakt›r. San›yorum ilk etapta bölgesel geliflmelere karfl› duyarl›l›¤›n
art›r›lmas› gerekmektedir. Komflu oldu¤u bölgeler dikkate al›n›rsa Türkiye'nin üzerine
düflen bölgesel sorumlulu¤unun görece daha fazla oldu¤u takdir edilebilir.

Uluslararas› arenada yak›n geçmiflte yaflanan çarp›c› olaylar art›k bölgemizdeki
istikrars›zl›klar›n afl›lmas› gerekti¤ine bir kez daha iflaret etmifltir. Türkiye bu konjonktürde
üzerine düfleni yerine getirmekte, bar›fl ve istikrar çabalar›na katk›da bulunmaktad›r.
Türkiye, Müslüman ve demokratik toplumuyla do¤u ile bat› aras›ndaki köprü görevini
en iyi flekilde yerine getirmektedir. Türkiye bu bilinçle siyasi reformlar›n yan› s›ra içinde
bulundu¤u ekonomik reform sürecinde de önemli aflamalar kaydetmektedir.

21. yüzy›l›n bafl›nda Türkiye çok köklü bir yap›sal dönüflüm içerisindedir. Çok yak›n bir
gelecekte Avrupa Birli¤i'ne üye bir ülke olarak, bölge istikrar›na katk› boyutundaki tarihi
misyonumuzu daha etkin bir flekilde yerine getirme f›rsat› bulaca¤›z. Birli¤e üyelik
do¤rultusundaki yo¤un çabalar›m›z hem siyasi hem ekonomik reformlarla birlikte
eflzamanl› olarak yürütülmektedir.

Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyum çerçevesinde çok
köklü siyasi reformlar› içeren siyasi uyum paketleri tek
tek Meclisimizde kabul edilmektedir. Son olarak 7. Uyum
Paketi yasalaflm›flt›r. Böylece Kopenhag siyasi kriterlerinin
kanuni gerekleri yerine getirilmifltir.
Avrupa Birli¤i'ne ekonomik uyum için yürütmekte oldu¤umuz kapsaml› ekonomik
program›m›z tüm h›z›yla ilerlemektedir. Amac›m›z Türkiye'yi ekonomik istikrar konusunda
bölgenin öncü modeli haline getirmektir. Halihaz›rda uygulad›¤›m›z ekonomik politikalar
ve yap›sal reformlarla Türkiye hem yerli hem de yabanc› yat›r›mlar aç›s›ndan bir cazibe
merkezi haline gelmektedir.



Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri yo¤un çabalar›m›z›n meyvelerini almaya
bafllad›¤›m›za iflaret etmektedir.

Yak›n tarihimizde ilk defa enflasyon üst üste negatif ç›km›flt›r. 2001 y›l›nda %68'lere
ç›kan y›ll›k enflasyonda, 2003 sonu için ortaya koydu¤umuz %20'lik hedefe rahatça
ulaflaca¤›m›z anlafl›lmaktad›r. 2004 y›l› için hedefimiz %12 olarak öngörülmektedir.
Enflasyonla mücadele sürecinde daha da sevindirici olan husus ise gerçekleflen enflasyonla
birlikte beklenen enflasyon rakamlar›n›n da h›zla düflmesidir.

Enflasyondaki bu düflüfle büyümedeki baflar›l› performans›m›z efllik etmektedir. 2002
y›l›ndaki %7.8'lik büyümeden sonra, tüm göstergeler 2003 sonu için hedefimiz olan
%5'lik büyümeye rahatl›kla ulaflaca¤›m›z› teyit etmektedir.

Bunlar›n yan› s›ra güvene iliflkin göstergelerde de belirgin iyileflmeler görülmektedir.
Tüketici güveni ve di¤er reel sektör beklenti anketleri istikrarl› politikalar›m›z›n bekleyiflleri
h›zla olumluya çevirdi¤ine iflaret etmektedir. ‹ç borçlanma faizleri alt› ay gibi k›sa bir süre
içerisinde %70'lerden %30'lara düflmüfltür. Ekonominin gelece¤ine olan güvenin art›fl›yla
beraber Türk Liras› de¤er kazanm›flt›r.

Yurt d›fl› piyasalarda ifllem gören tahvillerimizin "spread"lerinde de ciddi daralmalar
gözlenmektedir.

2001'de milli gelirin %92'sine ulaflan kamu net borç stokunun bu y›lsonu itibariyle
yaklafl›k %70'e düflmesi beklenmektedir.

Son olarak Ocak-A¤ustos dönemine iliflkin bütçe gerçekleflmeleri %6.5 gibi son derece
iddial› olan faiz-d›fl› fazla hedefimize ulaflaca¤›m›za dair beklentileri güçlendirmifltir.

Yüksek faiz-d›fl› fazla ve son derece s›k› maliye politikas› piyasalara güven vermekte ve
faiz oranlar›ndaki düflüfl sayesinde ekonomik büyümeyi tetikleyici bir rol oynamaktad›r.
Bu konuda edindi¤imiz tecrübe bizi s›k› maliye politikas›n› devam ettirmeye teflvik
etmektedir. Yüksek düzeydeki büyüme rakamlar›n›n devam› için önümüzdeki dönemde
de maliye politikas› konusunda gösterdi¤imiz disiplin devam edecektir.

Tüm bu geliflmeler Hükümetimizin kararl›l›kla uygulad›¤›
ekonomik program›n bir sonucudur. Program›m›z›n
baflar›s› uygulamakta oldu¤umuz politikalar› devam
ettirmekte bize daha da güç vermektedir.
Bu çabalar›n bofla gitmemesi, gösterilmekte olan performans›n kal›c› hale getirilmesi
ve ekonomide hukukun üstünlü¤ünün tesisi için bir taraftan da çok köklü yap›sal reformlar
hayata geçirilmektedir.

Yap›sal reformlar oldukça genifl bir kapsamda gerçeklefltirilmifl ve Türkiye bu konuda
oldukça büyük mesafe kat etmifltir. Ç›kar›lan onlarca yasa ile birçok alanda köklü reformlar
gerçeklefltirilmifltir. Bu reformlar Merkez Bankas›'n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan tar›m sektörünün
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yeniden yap›land›r›lmas›na kadar çok genifl bir yelpazede yer almaktad›r. Yap›sal reformlar
kapsam›nda, bankac›l›k sektörünün rehabilitasyonuna devam edilmifl, sosyal güvenlik
sistemini sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturacak ad›mlar at›lm›fl ve kamu sektörünü daha etkin
hale getirecek birçok hamle bafllat›lm›flt›r. Bunlar›n yan› s›ra telekomünikasyon ve enerji
gibi kilit sektörlerin rekabete aç›lmas›na iliflkin haz›rl›klar da yap›lmaktad›r.

Hükümetimiz özel sektörün geliflmesine özel önem vermektedir. Müteflebbis gücün
önündeki engeller birer birer ortadan kald›r›lmaktad›r. Yat›r›m›n önündeki bürokratik
engellerin kald›r›lmas›na yönelik yapt›¤›m›z çal›flma sonucunda bir flirket kurmak için
gerekli olan ifllem say›s› 19'dan 3'e indirilmifltir. Böylece Türkiye'de art›k bir günde flirket
kurulabilmektedir. Ülkede yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine yönelik büyük bir ad›m olan
yeni Yabanc› Sermaye Kanunu da yürürlü¤e girmifltir.  Türkiye'de yerli müteflebbis ile
yabanc› müteflebbis aras›nda hiçbir fark kalmam›flt›r.

Tüm bu çal›flmalar, Türkiye'yi daha müreffeh bir ülke haline getirmek amac›
do¤rultusundad›r. Bu çerçevede, uluslararas› finans camias›na bu potansiyelden yararlanma
f›rsat›n› kaç›rmamalar› gerekti¤ini hat›rlatmak istiyorum. Türkiye gibi yak›n gelecekte
Avrupa Birli¤i üyesi olacak 70 milyonluk büyük bir ülkenin tüm yat›r›mc›lara ciddi kazanç
f›rsatlar› sunaca¤›na flüphe yoktur. Bu do¤rultuda benim ve Hükümetimin görevi, güven
ve istikrar ortam›n› tesis ederek sizlerin güvenini pekifltirmektir. Türk ekonomisi istikrarl›
bir büyüme sürecine girmektedir. ‹ktidarda bulundu¤umuz bir y›ldan k›sa sürede bu
konuda ne kadar ciddi ve kararl› oldu¤umuzu performans›m›zla kan›tlam›fl oldu¤umuzu
düflünüyorum.

Türkiye'nin 1980'lerde bafllayan serbest piyasa ekonomisine geçifl süreci h›zlanarak
devam etmektedir. 1980'lerdeki d›fl ticaret serbestleflmesini, 1990'lar›n bafl›nda sermaye
hesab›n›n aç›lmas› takip etmifltir. 2000'li y›llar›n bafl›nda ise devletin hakim rol oynad›¤›
birçok sektör rekabete aç›lmaktad›r. Türkiye küresel ekonomiyle h›zl› bir flekilde entegre
olmaktad›r. Avrupa Birli¤i süreci bu entegrasyonu geri dönülmez bir biçimde
perçinlemektedir.

Türkiye, bölgesel sorumluluklar›n›n bilinci ile önüne koydu¤u siyasal ve ekonomik
hedeflere do¤ru emin ad›mlarla ilerlemektedir. Hedefimiz modern Türkiye'nin kuruluflunun
100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›nda geliflmifl ülkelerin standartlar›nda istikrar ve refaha
kavuflmufl bir ülke yaratmakt›r.

Türkiye'nin baflar›s› komflusu oldu¤umuz tüm bölgeyi de olumlu etkileyecektir. Türkiye,
Birleflmifl Milletlerin Milenyum Kalk›nma Hedefleri'ne inanmaktad›r. Bu hedeflerin
gerçeklefltirildi¤i bir dünya yaratmak yolunda uluslararas› finans kurulufllar› dahil, katk›da
bulunabilecek tüm taraflar›n elbirli¤i içinde çal›flmas› gerekmektedir. Uluslararas› ekonomik
ve finanssal geliflmelerin tart›fl›ld›¤› IMF-Dünya Bankas› Y›ll›k Toplant›lar› iflbirli¤ini art›rmak
için önemli f›rsatlar yaratmaktad›r. Bu seneki toplant›lar›n tüm dünya için güzel sonuçlar
getirmesini dileyerek sözlerime son vermek istiyor ve tüm kat›l›mc›lar› sayg›yla
selaml›yorum.



IDEF FUAR AÇILIfiI

(30 EYLÜL 2003)
De¤erli Konuklar,

Kat›l›mlar› ile bizleri onurland›ran misafir heyet mensuplar›na, kurulufl ve firma temsilcilerine
ve siz de¤erli konuklara hofl geldiniz diyor, IDEF 2003 Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›
vesilesiyle sizleri Ankara'da görmekten duydu¤um mutlulu¤u ifade ediyor ve sayg›lar
sunuyorum.

De¤erli Konuklar,

So¤uk savafl sonras›, 21. Yüzy›la girdi¤imiz bu dönemde, uluslararas› güvenlik alan›nda
hem olumlu, hem de, arzu edilmeyen, olumsuz de¤ifliklikler meydana gelmifltir.

Bölgemizde devam eden geliflmeler, 21. Yüzy›l'da güçlü bir savunmaya ve bunu
sa¤layabilecek teçhizat› üretebilecek nitelikte bir savunma sanayii altyap›s›na sahip olma
gere¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bu nedenle, savunma sanayinin gelifltirilmesi, Türkiye
için yaln›zca bugünün de¤il, gelece¤in de önem  arz eden konusunu teflkil etmektedir.

Savunma sanayinin Türkiye'deki istikrarl› geliflimin en önemli göstergesi, 1985 y›l›ndan
itibaren savunma sanayii faaliyetlerinin bir bütün olarak koordinasyonu ve yönlendirilmesi
sonucunda, Ankara'da düzenlenmeye bafllanan ve geliflerek büyüyen Uluslararas›
Savunma Sanayi Fuar›'d›r. Bu y›l alt›nc›s›n› gerçeklefltirdi¤imiz fuar›m›z›n, art›k geleneksel
bir yap›ya kavuflmufl olmas›ndan büyük bir memnuniyet duymaktay›z.

De¤erli Konuklar,

Tehdidin flekil de¤ifltirmifl olmas› yan›nda savunma silahlar› alan›ndaki yüksek teknoloji
ihtiyac› ve yüksek maliyetler nedeniyle hem politik hem de teknolojik iflbirli¤i zarureti
her zamankinden daha fazla önem kazanm›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayi alan›nda gerçek manada sanayileflmeyi
hedeflemektedir. Bu hedefe ulafl›lmas›, Türkiye'nin dünyadaki bar›fl›n ve dengenin
tesisine yönelik gayretlerine de önemli oranda katk›da bulunacakt›r. Bu sebepledir ki,
fuar›m›za gerçeklefltirilen yüksek düzeydeki kat›l›m›, hedeflerimize ulaflmam›z konusunda
müttefiklerimiz taraf›ndan verilmekte olan deste¤in bir göstergesi olarak de¤erlendirdi¤imi
belirtmek isterim.
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Cumhuriyetimizin kuruldu¤u 1923 y›l›ndan bu yana,  Türkiye, büyük önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi do¤rultusunda politikalar›n›
oluflturmaktad›r.

Bu nedenle, Türk d›fl ve güvenlik politikas›n›n ana hedefi, Türkiye'de, ve dünyada
insanl›¤›n geliflimine imkân sa¤layacak, güvenli, bar›flç›l, dengeli, müreffeh ve iflbirli¤ine
aç›k, bölgesel ve uluslararas› bir çevre oluflturmakt›r.

Bu hedeflere ulaflmak ve özellikle bölgemizde güvenli bir ortam oluflturmak üzere, Türk
Silahl› Kuvvetlerimizin cayd›r›c›l›¤›n› korumak maksad›yla, cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 y›l› büyük millet meclisi aç›l›fl›nda vurgulad›¤›: "Harp
sanayii tesisat›m›z›, daha ziyade inkiflaf ve tevsi için al›nan tedbirlere devam edilmeli ve
endüstrileflme mesaimizde de ordu ihtiyac› ayr›ca göz önünde tutulmal›d›r" sözleri
çal›flmalar›m›z›n esas›n› oluflturmaktad›r.

Dolay›s›yla, Türkiye, bugüne kadar en zor dönemlerde dahi bölgesinde ve dünyada
bar›fl›n tesisine özel önem vermifl bir ülke olarak, dost ve müttefik ülke sanayi kurulufllar›n›n
bu alanda iflbirli¤i amac›yla Türkiye'ye gelmelerini yaln›zca savunma sanayimizin geliflmesi
aç›s›ndan de¤il; cayd›r›c›l›¤›, uluslararas› iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirmenin de ayr› bir
arac› olarak görmektedir.

Bu yönüyle, Türk savunma sanayi kurulufllar›m›z›, k›sa say›labilecek bir sürede, her
bak›mdan gurur verici ürünler sergileyebilmelerinden ötürü tebrik ediyor; Fuar'a kat›l›m›
gerçeklefltiren tüm yabanc› savunma sanayi kurulufllar›na da IDEF-2003'deki katk›lar›ndan
dolay› teflekkür ediyorum.

Ayr›ca, fuar vesilesiyle, ülkemizde bulunan de¤erli bakanlar, genelkurmay baflkanlar›,
müsteflarlar, di¤er yetkililere, sayg›de¤er konuklara ve bas›n mensuplar›na fuara kat›l›mlar›
ve iflbirli¤inin artt›r›lmas›na yönelik olumlu giriflimlerinden dolay› teflekkür ediyor, fuar›n
hepimiz için baflar›l› geçmesini diliyorum.



IDEF AKfiAM YEME⁄‹

(30 EYLÜL 2003)
De¤erli Misafirler,

IDEF 2003 Uluslararas› Savunma Sanayi fuar› vesilesiyle sizleri aram›zda görmekten
mutluluk duyuyor ve hoflgeldiniz diyorum.

Geçen on y›ll›k süreçte, uluslararas› iliflkilerin güvenlik ve siyasi boyutlar›nda önemli ve
beklenmedik oluflumlara tan›k olduk.

Günümüzde hiçbir ülkenin küreselleflme sürecinin beraberinde getirdi¤i risk faktörlerinden
etkilenmemesi sözkonusu de¤ildir.

Bu ba¤lamda, Türkiye, güvenlik alan›nda ikili ve çok tarafl› iliflkilerinde savunma sanayii
iflbirli¤ine büyük önem atfetmektedir.

Yar›n açaca¤›m›z IDEF Fuar›,  geçmifl y›llara göre daha fazla say›da siz de¤erli misafirlerimizin
teflrifleriyle daha çok önem kazanm›flt›r.

Bu fuar sayesinde savunma sanayi arac›l›¤›yla ça¤dafl teknolojilerin bir bütün olarak
sanayiye kazand›r›lmas›n›n yan›s›ra yap›lacak temaslarla, farkl› politika, uygulama ve
beklentilerin tart›fl›lmas› sayesinde, ülkelerimiz aras›nda uzun ömürlü bir iflbirli¤inin tesisi
amaçlanmaktad›r. Bu fuar›n bölgemizin ve ülkelerimizin bar›fl ve istikrar› için faydal›
olmas›n› diliyorum.

Aç›l›fl›n› gerçeklefltirece¤imiz idef 2003'ün, önceki y›llarda oldu¤u gibi, bu y›l da, ülkelerimiz
aras›ndaki iflbirli¤i imkânlar›n› gelifltirece¤ine, iliflkilerimizde sa¤lam bir iflbirli¤inin tesisine
vesile olaca¤›na inan›yor ve ülkemizde iyi vakit geçirmeniz dile¤iyle ülkelerimizin refah
ve mutlulu¤unu diliyor, sayg›lar sunuyorum. Afiyet olsun.

Teflekkür ederim.
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TRT ASYA PAS‹F‹K KONUfiMASI

(9 EK‹M 2003)
Say›n Baflkan ve Say›n Üyeler,

Bas›n ve Yay›n Kurulufllar›n›n De¤erli Temsilcileri,

Asya Pasifik Yay›n Birli¤i Genel Kurul Toplant›s›'n›n aç›l›fl›nda sizlerle birlikte olmaktan
büyük bir mutluluk duydu¤umu belirterek sözlerime bafllamak istiyorum.

Bu y›l Türkiye için bas›n-yay›n alan›nda oldukça hareketli geçen bir y›l oluyor. ‹stanbul,
geçti¤imiz Nisan ay›nda "Dünya Haber Ajanslar› Konferans›"na da ev sahipli¤i yapm›flt›.

Bu önemli konferanstan sonra, Asya Pasifik Yay›n Birli¤i'nin bu önemli toplant›s›na ev
sahipli¤i yap›yor olmak bizim için gerçekten çok sevindirici.

Bu y›l Asya Pasifik Yay›n Birli¤i'nin 40'›nc› Genel Kurulu'nu yap›yor olmas›n›n bence ayr›
bir önemi var.

Bizim kültürümüzde 40 yafl›na gelmifl bir kifli art›k olgunluk ça¤›nda kabul edilir. Bu
hesaba göre, Asya Pasifik Yay›n Birli¤i'nin de art›k olgunluk ça¤›na ulaflm›fl oldu¤unu
söyleyebiliriz.

Y›llar›n tecrübesiyle olgunlaflm›fl olan Asya Pasifik Yay›n Birli¤i'nin flimdiye kadarki baflar›l›
çal›flmalar› bundan sonra da artarak sürecektir. Bu konuda hiç kuflku duymuyorum.

Say›n Baflkan ve Say›n Üyeler,

Globalleflen iletiflim düzeninde, kamu yay›nc›l›¤› gitgide daha büyük bir önem
kazanmaktad›r. Ve özellikle günümüz flartlar›nda, uluslararas› kamuoyunda iletiflimin
sa¤l›kl› bir flekilde sa¤lanmas› konusunda radyo ve televizyon yay›n kurulufllar›na önemli
görevler düflmektedir.

Öte yandan, kamu yay›nc›l›¤›, demokrasinin, insan haklar›n›n korunmas› ve toplumsal
ilerlemenin ve sivil toplum oluflumunun sa¤lanmas› konusundaki hizmetlerini asla inkâr
edemeyece¤imiz bir sektördür.

Bu anlamda, 1964 y›l›ndan beri faaliyetlerini büyük bir baflar›yla yürüten  ve 52 ülkede
101 üyesi bulunan Asya Pasifik Yay›n Birli¤i'nin çok önemli bir görevi ve hizmeti yerine
getirmekte oldu¤unu söylemek isterim.

Bizim kültürümüzde 40 yafl›na gelmifl bir kifli art›k olgunluk
ça¤›nda kabul edilir. Bu hesaba göre, Asya Pasifik Yay›n
Birli¤i'nin de art›k olgunluk ça¤›na ulaflm›fl oldu¤unu
söyleyebiliriz.



Ne var ki, radyo ve televizyon yay›n kurulufllar›n›n, kamuoyunun do¤ru bilgilendirilmesi
için yay›nc›l›k ilkelerinden hiçbir flekilde ödün vermeksizin çal›flmalar› gerekir.  Bunu
gerçeklefltirebilmek ise, yay›n kurulufllar›n›n mali ve idari özerkli¤e, fleffaf sermaye
yap›s›na, haber kadrolar›nda çal›flanlar›n ise editoryal ba¤›ms›zl›¤a sahip olmalar›yla
mümkündür.

Yay›n kurulufllar›nda çal›flan personelin ifl haklar›n›n güvence alt›nda olmas›, gelecek
endiflelerinin bulunmamas› da, sa¤l›kl› bir yay›nc›l›¤›n vazgeçilmez gereklerinden biridir.
Alt›n› önemle çizmek isterim ki, bütün bu sayd›¤›m koflullar›n en olmazsa olmaz önflart›,
bas›n yay›n çal›flanlar›n›n meslek ilkeleri konusunda pürüzsüz, sars›lmaz bir inanca ve
ilkelerinden asla taviz vermeyecek bilinçli bir dirence sahip olmalar›d›r.  Aksi halde
al›nacak bütün önlemler, gerçeklefltirilecek yasal düzenlemeler hiçbir ifle yaramayacakt›r.

Say›n Baflkan ve Say›n Üyeler,

Bas›n ve Yay›n Kurulufllar›n›n De¤erli Temsilcileri,

Türkiye, kitlesel iletiflimin bütün sektörlerine oldu¤u gibi radyo ve televizyon yay›nc›l›¤›na
da büyük önem vermektedir.

Ülkemiz, radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› konusunda çokseslili¤e güzel bir örnek teflkil
etmektedir.

fiu anda Türkiye'de ulusal bazda 16 televizyon kanal›, bölgesel ve yerel bazda 270
televizyon kanal› ve 1200'ün üzerinde radyo kanal› yay›n yapmaktad›r.

Ne var ki, Türkiye'deki mevcut yasal mevzuat, bas›n ve yay›n sektörünün ihtiyaçlar›n›
karfl›layamayacak ve ça¤›m›z koflullar›na uygun teknolojik geliflmelere cevap veremeyecek
duruma gelmifltir. Yasal mevzuattaki t›kan›kl›k yüzünden, bas›n yay›n kurulufllar›m›z
ulusal boyuttan, uluslararas› boyuta geçme imkân› bulamam›flt›r.

Bu nedenledir ki, Hükümet olarak bas›n ve yay›n alan›nda mevzuat düzenlemelerine
yönelik haz›rl›klar›m›z› tamamlam›fl bulunuyoruz.

Bu çerçevede, genifl kapsaml› bir ‹letiflim fiuras› düzenledik ve yeni bir bas›n yasa tasla¤›
haz›rlayarak kamusal alanda tart›flmaya açt›k.

Geçti¤imiz hafta Bakanlar Kurulumuzda görüflerek, tart›flmalar ›fl›¤›nda son fleklini
verdi¤imiz yeni bas›n yasas› tasar›s›, umuyorum ki, çok k›sa bir zaman içerisinde
Meclisimiz taraf›ndan onaylanarak yasalaflm›fl olacak. Radyo Televizyon yay›nlar›ndaki
yeni düzenlemeleri içeren yasa tasar›s› haz›rl›¤›m›z ise son aflamas›ndad›r.

Böyle bir ortamda bu önemli toplant›n›n Türkiye'de yap›l›yor olmas› ayr› bir anlam
tafl›maktad›r.

48

9  E K ‹ M  2 0 0 3U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



49

9  E K ‹ M  2 0 0 3U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Asya Pasifik Yay›n Birli¤i'nin bu toplant›s› hiç kuflkusuz
di¤er ülkelerin radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› alan›ndaki
deneyimlerini paylaflabilmemize f›rsat verecek ve ça¤›n
gereklerine çok daha uygun yasal düzenlemeler
yap›lmas›na vesile olacakt›r.
Konuflmama son verirken Asya Pasifik Yay›n Birli¤i'nin baflkanl›¤›n› iki dönemdir baflar›yla
sürdüren Say›n Katsuji Ebisawa'y› baflar›l› hizmetlerinden dolay› özellikle tebrik etmek
istiyorum.

Ayr›ca, ayn› zamanda Japon Kamu Yay›n Kuruluflu'nun da iki dönemdir baflkanl›¤›n›
sürdüren Say›n Ebisawa'n›n, Japonya'da düzenlenen Türk Y›l› etkinlikleri s›ras›ndaki
de¤erl i  katk› lar ›ndan dolay›  ülkem ad›na teflekkürler imi sunuyorum.

De¤erli kat›l›mc›lara tekrar hofl geldiniz diyor ve bu anlaml› toplant›n›n radyo ve televizyon
yay›nc›l›¤› aç›s›ndan verimli sonuçlara vesile olmas›n› diliyorum.



DÜNYA EKONOM‹K ‹fiLEME BÖLGELER‹ B‹RL‹⁄‹’N‹N
(WEPZA) 25. YILDÖNÜMÜ KONFERANSI

(19 EK‹M 2003)
Sayg›de¤er Misafirler,

Dünya Ekonomik ‹flleme Bölgeleri Birli¤i'nin (WEPZA) 25. Y›ldönümü konferans› vesilesiyle,
gerek yurt içinden gerekse yurt d›fl›ndan gelen dostlar›m›z›, tarih boyunca ticaret yollar›n›n
kesifliminde yer alm›fl olan ‹stanbul'da a¤›rlamaktan büyük memnuniyet duymaktay›m.

Hepinizin yak›ndan takip etti¤i gibi, konusunda uzmanlaflm›fl sivil toplum örgütlerinin
uluslararas› alanda etkinlikleri gün geçtikçe artmaktad›r.

Son y›llarda yaflanan geliflmeler çerçevesinde, WEPZA serbest bölgeler alan›nda tan›nm›fl
bir sivil toplum örgütü olarak daha da önem kazanm›flt›r.

Uluslararas› ticaretin ve ekonomik iliflkilerin a¤›rl›¤›n› art›rd›¤› günümüz dünyas›nda böyle
seçkin bir örgütün 25. Y›ldönümü konferans›na Türkiye'nin evsahipli¤i yapmas› önemlidir.

De¤erli Misafirler,

Geliflmekte olan ülkelerin kalk›nmas›nda ve ihracat›n art›r›lmas›nda serbest bölgelerin
sa¤lad›¤› katk›n›n 1960'l› y›llardan itibaren uluslararas› kurulufllarca da kabul edilmesinden
sonra serbest bölgeler, hem geliflmifl hem de geliflmekte olan farkl› ekonomik sistemlere
sahip ülkelerin genifl ölçüde kulland›¤› bir ekonomi ve d›fl ticaret politikas› arac› haline
gelmifltir.

1978 y›l›nda WEPZA'n›n kuruluflu ile serbest bölge idareleri aras›nda yarat›lan iflbirli¤i
atmosferi, karfl›lafl›lan baz› sorunlar›n ortak bir anlay›fl ve güç birli¤i içinde çözülmesine
imkan sa¤lam›flt›r.

Bugün bu güç birli¤inin en güzel örneklerinden birini, konusunda uzman, seçkin misafirlerin
kat›l›mlar›yla zenginleflen bu konferansta görmekteyiz.

Serbest bölgelerin artan önemini vurgulamak için baz› bilgileri hat›rlatmakta fayda
görmekteyim.

Toplam dünya ticaretinin ortalama yüzde 15'ini yöneten serbest bölgelerde, gerek
teknoloji gerekse lojistik alanlar›nda pek çok ilerici uygulama hayata geçirilmekte ve
yabanc› sermaye girifli h›zland›r›lmaktad›r.

50

1 9  E K ‹ M  2 0 0 3U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

1978 y›l›nda WEPZA'n›n kuruluflu ile serbest bölge idareleri
aras›nda yarat›lan iflbirli¤i atmosferi, karfl›lafl›lan baz›
sorunlar›n ortak bir anlay›fl ve güç birli¤i içinde çözülmesine
imkan sa¤lam›flt›r.



51

1 9  E K ‹ M  2 0 0 3U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Pek çok geliflmekte olan ülke için daha fazla döviz girifli, üretim, istihdam ve d›fl ticaret
pay› demek olan serbest bölgeler, bütün ülkelerde artan bir ilgiyle karfl› karfl›ya
bulunmaktad›r.

De¤erli Misafirler,

Türkiye, serbest bölgelerin ekonomiye kazand›rabilece¤i olumlu katk›lar› erken farkeden
ülkeler aras›nda yer almaktad›r.

Bu konudaki çal›flmalar Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda bafllam›fl olmakla birlikte, 1980'li
y›llarda liberal politikalar›n benimsenmesiyle h›zlanan haz›rl›klar olumlu sonuçlar vermifl
ve 1985 y›l›nda serbest bölgeler kanunu yürürlü¤e girerek Türkiye'de serbest bölgelerin
ufku aç›lm›flt›r.

Gururla ifade etmek istiyorum ki, bu y›l 15 milyar dolar› aflmas› beklenen ticaret hacmi
ve 30 binden fazla istihdam olana¤› sa¤layan 564'ü yabanc› sermayeli toplam 3446
firmas›yla, uluslararas› ticaretten daha fazla pay alabilmek için mücadele eden tüm
ifladamlar›na cazip f›rsatlar sunan serbest bölgelerimiz, Türkiye ekonomisinin temel
tafllar›ndan biri haline gelmifltir.

Özellikle son y›llarda klasik kavram›n d›fl›na ç›karak yüksek
teknolojiye yönelik uygulamalara geçen serbest bölgeler,
AR-GE için cazip teflvikleri, modern altyap›lar›, ucuz ve
h›zl› üretim teknikleriyle d›fl ticaretimize lojistik merkezler
olarak hizmet vermektedirler.
Ekonomideki bütün üretim ve da¤›t›m kanallar›n› kullan›ma sokarak sadece bulunduklar›
bölgeye de¤il tüm ülke ekonomisine sa¤lad›klar› katk›larla serbest bölgeler hem yurt
içinde hem de dünyada ticaret kapasitesini ve verimlili¤i art›rmaktad›rlar.

Bu gerçekten hareketle, ülkemizde ve dünyada serbest bölgelere tüm kurumlarca sahip
ç›k›lmas› ve karfl›lafl›lacak sorunlarda iflbirli¤ine aç›k olunmas› gere¤ine inanmaktay›m.

De¤erli Misafirler,

Sözlerime son verirken dünya ekonomik iflleme bölgeleri birli¤i'nin 25. Y›ldönümü
vesilesiyle hem WEPZA çal›flmalar›na hem de Türk serbest bölgecili¤ine katk›da bulunmufl
olan herkesi bir kez daha kutlar ve bu konferans›n serbest bölgeler ve Türkiye ad›na
hay›rl› olmas›n› dilerim.





KASIM

R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSLARARASI KONFERANS VE
KATILIM KONUfiMALARI

AVRUPA AKDEN‹Z YATIRIM BANKASI25
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AVRUPA AKDEN‹Z YATIRIM BANKASI

(25 KASIM 2003)
Çok De¤erli Konuklar,

Hepinizi Sayg›yla Selaml›yor ve Hofl Geldiniz Diyorum.

Akdeniz'i çevreleyen ülkelerimiz aras›ndaki iflbirli¤i ve anlay›fl›n gelifltirilmesine katk›da
bulunacak böylesine bir toplant›da bulunmaktan duydu¤um memnuniyeti dile getirmek
istiyorum.

Akdeniz'in etraf›ndaki tüm uluslar taraf›ndan paylafl›lan, insan odakl› kültür ve hoflgörü,
bizi birbirimize düflündü¤ümüzden çok daha yak›n k›lmaktad›r. Ortak paydam›z, insand›r
ve Akdeniz'in tarihi de insanl›k tarihidir. Medeniyetler befli¤i Akdeniz bu kültürle hepimizi
beslemeye ve as›rlard›r bitmeyen o müthifl enerjisini bize vermeye devam etmektedir.
Bizlere düflen ise Akdeniz'in hepimize sundu¤u bu k›ymetli hediyeyi kendi insanlar›m›z›n
refah›na yönelik olarak kullanmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Avrupa ile di¤er Akdeniz ülkeleri aras›ndaki ekonomik iflbirli¤inin özellikle Avrupa Birli¤i
inisiyatifiyle artarak devam etmesini büyük bir memnuniyetle izliyorum.

Bugün bizi bir araya getiren bu toplant› da, bu iflbirli¤inin güzel bir sonucudur. Ekonomik
iflbirli¤i, son derece h›zl› de¤iflen dünyam›zda çok büyük önem tafl›maktad›r. Bölgesel
ekonomik bloklar›n olufltu¤u ve rekabetin her geçen gün daha da artt›¤› küresel ekonomide,
ülkelerin zaman kayb›na ve bu sürecin d›fl›nda kalmaya tahammülleri yoktur. Ülkelerimiz
aras›nda derinleflen iflbirli¤i bölgesel kalk›nmaya ve bütünleflmeye daha da yard›m
edecek ve bölgesel dayan›flman›n ekonomik gücümüzü art›racakt›r. Bölgesel iflbirli¤i
giriflimleri küreselleflmenin önüne geçen de¤il, bilakis küreselleflme sürecinde ülkelere
yard›m eden ve kalk›nmaya zemin haz›rlayan giriflimlerdir. Bu nedenle de Avrupa Birli¤i
ile di¤er Akdeniz ülkeleri aras›ndaki iflbirli¤i büyük önem arz etmektedir.

Geliflmekte olan ülkelerin artan nüfuslar›na ifl olanaklar› sa¤lamak için gereksinim duydu¤u
yat›r›mlar› finanse edecek sermaye ihtiyac›, gün geçtikçe daha da artmaktad›r. Ancak
dünyadaki sermaye hareketlerine bak›ld›¤›nda geliflmekte olan ülkelere yönelen sermaye
ak›fl›n›n azald›¤› görülmektedir. Bu durum Akdeniz'deki geliflmekte olan ülkeleri de
etkilemektedir. Üretken yat›r›mlar›m›z› finanse edecek sa¤lam kaynaklar bulmak gün

Akdeniz ülkelerinin Avrupa Birli¤i ile olan ekonomik
iflbirli¤inin boyutlar›n›n çeflitlendirilmesi gerekmektedir.
Bölgesel iflbirli¤ini ve ekonomiye özel sektörün kat›l›m›n›n
art›r›lmas›n› teflvik edecek sistemlerin gelifltirilmesi bir
ihtiyaç haline gelmifltir.



geçtikçe zorlaflmaktad›r. Böyle bir dönemde Avrupa Birli¤i'nin bölge ülkelerine deste¤i
daha da büyük önem tafl›maktad›r.

Akdeniz ülkelerinin Avrupa Birli¤i ile olan ekonomik iflbirli¤inin boyutlar›n›n çeflitlendirilmesi
gerekmektedir. Bölgesel iflbirli¤ini ve ekonomiye özel sektörün kat›l›m›n›n art›r›lmas›n›
teflvik edecek sistemlerin gelifltirilmesi bir ihtiyaç haline gelmifltir. Küreselleflme sürecinde,
ülkelerin etkin çal›flan ve sürekli yeni faaliyet alanlar› gelifltiren canl› bir özel sektöre
sahip olmalar› hayati önemi haizdir. Ayn› zamanda varolan flirketlerin de ayakta kalabilmesi
için kendilerini yenilemeleri, iyi yönetim kurallar›n› ve uluslararas› standartlar› uygulamaya
koymalar› ve fleffafl›¤a önem vermeleri gerekmektedir. Bunlar›n yan›s›ra, özel sektörün
güçlendirilerek ekonomik geliflmeye daha çok katk›da bulunur hale getirilmesi ancak
uygun finansman kaynaklar› ve deste¤inin bulunmas›na ba¤l›d›r.

Bu anlamda FEMIP'in tam zaman›nda ve bölgedeki gerçek bir ihtiyac› karfl›layacak
flekilde gelifltirilmifl olmas›ndan ziyadesiyle mutluluk duyuyorum. FEMIP'i Avrupa Yat›r›m
Bankas› gibi kurumsal yap›s› kuvvetli ve yetkin bir kuruluflun desteklemesi bu giriflimin
baflar›s›na olan güvenimizi daha da art›rmaktad›r. FEMIP'in, bizim de ülkemizde geliflmesine
büyük önem atfetti¤imiz küçük ve orta ölçekli iflletmeleri temel olan iflleyifl tarz›, bizi
sevindiren baflka bir unsurdur. Bu ba¤lamda sa¤lanacak kaynak bu iflletmeleri rahatlatacak
ve ekonomik hayatta daha da aktif rol almalar›na olanak sa¤layacakt›r.

Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin geliflmesi baflka bir
yönüyle de ülkelerdeki gelir da¤›l›m›n›n iyileflmesi ve
kat›l›mc› demokrasinin güçlenmesine yard›m edecektir.
Akdeniz uygarl›klar›n›n dünyaya arma¤an› olan demokrasi,
binlerce küçük ve orta ölçekli iflletmeden oluflan ve
sermayenin tabana yay›lm›fl oldu¤u liberal bir ekonomik
sistem içinde daha da rahat geliflme imkân› bulacakt›r.
Say›n misafirlerimiz,

‹çinde bulundu¤umuz zaman dilimi uluslararas› alanda gerçekten de önemli de¤iflikliklere
flahitlik etmektedir. Hemen yan› bafl›m›zdaki komflumuz Irak'taki durum hepimizi derinden
üzmektedir. Bölgemizdeki bu çat›flman›n daha fazla can kayb›na yol açmadan bir an
evvel sona ermesi en büyük dile¤imizidir. Irak'taki durumun k›sa ve orta vadede hem
dünya hem de bölge ülkeleri üzerinde ekonomik, siyasi ve sosyal, önemli etkileri olacakt›r.
fiüphesiz bu etkiler sadece ülkemizde de¤il savafl bölgesindeki di¤er tüm ülkelerde daha
fliddetli hissedilmektedir. Halihaz›rda cereyan etmekte olan savafl kadar, savafl sonras›
da her aç›dan büyük önem tafl›yacakt›r. Savafl sonucu ortaya ç›kan durumun, bölge
ekonomileri üzerinde yarataca¤› olumsuz etkinin hafifletilmeye çal›fl›lmas› temel amaç
olmal›d›r. Ülkelerin kendi çabalar› esas olmakla beraber, bölgesel dayan›flma içinde bir
iflbirli¤ine gidilmesi gitgide daha büyük önem arz etmektedir. Bu noktada Avrupa -
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Akdeniz  iflbirli¤inin öneminin bir defa daha alt›n› çizmek istiyorum.

Ülkemizin Avrupa Birli¤i yolundaki çabalar› da devam etmektedir. Türkiye Avrupa Birli¤i
kriterlerini yerine getirip biran evvel tam üyelik müzakerelerine bafllamak azmindedir.
Önümüzdeki dönemde temel öncelik ve hedefimiz bu olacakt›r.

Sayg›de¤er Misafirlerimiz,

Bugün gerçeklefltirilecek olan toplant›dan Akdeniz ülkeleri için son derece faydal› sonuçlar
ç›kaca¤›na inan›yorum. Mr. Philippe Maystadt'›n baflkanl›¤›nda son derece baflar›l› bir
performans sergileyen Avrupa Yat›r›m Bankas›'n› tebrik ediyor ve hem FEMIP hem de
di¤er imkanlar›n› kullanarak bölge ekonomilerine verdi¤i destekten ötürü teflekkürlerimi
sunuyorum.

Sözlerime son verirken sizleri uzun y›llar belediye baflkanl›¤›n› yapm›fl oldu¤um bu güzel
‹stanbul flehrinde a¤›rl›yor olmaktan duydu¤um memnuniyeti bir defa daha dile getirmek
istiyor ve baflar›lar diliyorum.





ARALIK

R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSLARARASI KONFERANS VE
KATILIM KONUfiMALARI

YASED TOPLANTISI5
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YASED TOPLANTISI

(5 ARALIK 2003)
‹fl Dünyam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri, De¤erli Dostlar,

Hepinize en derin sevgi ve sayg›lar›m› sunuyor; Türkiye'nin ekonomik geliflmesinde
büyük pay sahibi olan böyle mümtaz bir toplulukla bir arada olmaktan duydu¤um
memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Burada bulunan herkesin yak›ndan bildi¤i üzere, güvenli ve istikrarl› bir yönetime kavuflan
ekonomimiz s›k›nt›lar›n› büyük ölçüde atlatarak k›sa zaman içerisinde önemli bir geliflme
trendi yakalam›flt›r.

fiükürler olsun ki bugün; kriz ortam›n›n sebebiyet verdi¤i olumsuzluklar›n büyük bir k›sm›
ortadan kalkm›fl, piyasalar›m›z yeniden canlanmaya bafllam›flt›r.

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz zaman aç›klad›¤›m›z ekonomik program›m›zda; kamu
aç›klar›n›n düflürülmesini, kamunun yüksek borç stokunun afla¤› çekilmesini, yap›sal
reformlar›n gerçeklefltirilmesini, yat›r›m, üretim ve istihdam için uygun bir ortam›n
haz›rlanmas›n› öngörmüfltük.

‹ktidara geliflimizin üzerinden 13 ay gibi k›sa bir zaman geçmifl olmas›na ra¤men bu
temel hedeflerimize ulaflma noktas›nda önemli mesafe ald›¤›m›z› mutlulukla görüyoruz.

Makroekonomik göstergeler ekonomi yönetimimizin baflar›l› performans›n› ortaya
koymakla kalm›yor, gelece¤e umutla bakmam›za imkân veren bir canlanman›n iflaretlerini
veriyor.

Bak›n›z 2001 y›l›nda yüzde 9,5 oran›nda daralan Gayr-› Safi Milli Has›la, 2002 y›l›nda
yüzde 7,8'lik büyümenin ard›ndan, bu y›l›n ilk yar›s›nda yüzde 5,4 oran›nda büyümüfltür.

2002 y›l›nda a¤›rl›kl› olarak stok birikiminden kaynaklanan bu büyümenin, 2003 y›l›nda
daha çok özel tüketim ve yat›r›mlarda kaydedece¤imiz olumlu geliflmelerden
kaynaklanmas›n› bekliyoruz.

Burada görev bize oldu¤u kadar, ekonomimizin lokomotifli¤ini yapacak olan siz üretici
ve sanayicilerimize de düflüyor.

Her bir flirketimizin, her bir firmam›z›n ekonomimizin bu olumlu seyrine paralel bir vizyon

Makroekonomik göstergeler ekonomi yönetimimizin
baflar›l› performans›n› ortaya koymakla kalm›yor, gelece¤e
umutla bakmam›za imkân veren bir canlanman›n
iflaretlerini veriyor.



yenilemesi içinde oldu¤unu ve hedef büyüttü¤ünü biliyor, bundan da büyük bir mutluluk
duyuyorum.

Bu güven ve istikrar ortam›n› kaybetmez, devlet ve özel sektör olarak bu birlik ve
beraberli¤imizi sürdürürsek, inan›yorum ki Türkiye'nin önünde aflamayaca¤› hiçbir engel,
ulaflamayaca¤› hiçbir hedef kalmayacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Enflasyonla mücadele konusunda ald›¤›m›z mesafeye yak›ndan tan›ks›n›z.

2003 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda TEFE yüzde 10,7, TÜFE ise yüzde 13,8 olarak gerçekleflti.
Y›lsonu için koydu¤umuz yüzde 20'lik hedefe zorlanmadan ulaflaca¤›m›z anlafl›l›yor.

D›fl ticaret hacmimizde 2002 y›l›na göre 25 milyar dolar civar›nda bir art›fl sa¤layaca¤›m›z›
ve 110 milyar dolar rakam›n› aflaca¤›m›z› tahmin ediyoruz.

Kamu yönetimimizin a¤›r borç yükünün azalt›lmas› bak›m›ndan çok büyük öneme sahip
bulunan y›lsonu faiz d›fl› fazla oran›nda da hedefi rahatl›kla tutturabilecek durumday›z.

Uygulad›¤›m›z kararl› ve disiplinli mali politikalar›n bir di¤er sonucu olarak nominal faiz
oranlar› da düflüfl e¤ilimine girmifltir.

Bu sonuçlar do¤rultusunda önümüzdeki dönemde kamu finansman ihtiyac› azalacak,
giriflimcilerimizin ulusal fonlardan yararlanma imkânlar› geniflleyecek ve finansman
maliyetleri de düflecektir.

Bu tablo, ekonomimizin istikrarl› ve sürdürülebilir bir geliflme çizgisi yakalad›¤›n›n aç›k
ve net delilidir.

Bu tablonun oluflmas›nda kritik öneme sahip bulunan yap›sal düzenlemeler konusunda
çal›flmalar›m›z› kararl› biçimde sürdürüyoruz.

Ülkemizin, gerek ülke ve dünya flartlar›na uyum
sa¤layabilmesi, gerekse insan›m›z›n yüksek potansiyelinin
önündeki engellerin kald›r›labilmesi, uygulamakta
oldu¤umuz serbest piyasa ekonomimizin sa¤l›kl› ve
istikrarl› bir yap›ya kavuflturulmas› için yap›sal reformlar
olmazsa olmaz bir niteli¤e sahiptir.
Bugüne kadar gerçeklefltirdi¤imiz yap›sal reformlara ilave olarak önümüzdeki dönemde
vergi, K‹T'ler, bankac›l›k konular›nda da önemli yap›sal düzenlemeler gerçeklefltirme
gayreti içerisinde olaca¤›z.

Amac›m›z Türkiye'yi kal›c›, istikrarl› ve geri dönülmez bir iyileflme sürecine kavuflturmakt›r.

Rotam›z milletimizin refah› ve mutlulu¤udur.
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De¤erli Dostlar,

Bugünün dünyas›nda biliyoruz ki, ileri teknoloji ve sermaye aç›¤› bulunan ülkeler için en
önemli hal çaresi yabanc› sermaye giriflini artt›rmak ve h›zland›rmakt›r.

Bunu sa¤laman›n yolu da yabanc› yat›r›mlara en elveriflli flartlar› sa¤layacak bir ekonomik
zemin oluflturabilmektir.

Ekonomik alanlar›n daralmas› ve yaflanan h›zl› teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak yat›r›m
anlay›fllar›nda da küresel yenilikler ortaya ç›km›flt›r.

Yabanc› yat›r›mc›lar art›k yat›r›m yapmay› düflündükleri ülkelerde düflük ücret ve ucuz
hammaddeden ziyade, geliflmifl ülkeler seviyesinde bir ifl ortam› aray›fl›na girmifllerdir.

Dolay›s›yla yabanc› sermaye beklentisi içinde olan her ülkenin, hakkaniyetli rekabetin
sa¤lanmas›, s›nai ve fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas›, yat›r›m anlaflmazl›klar›n›n
çözümünde uluslararas› normlar›n kabulü ve yat›r›m flartlar›n›n iyilefltirilmesi gibi beklentileri
karfl›lamas› flartt›r.

fiunu aç›kça ifade etmeliyim ki, Türkiye'nin yabanc› yat›r›mc› karfl›s›ndaki cazibesini
korumas› ve gelifltirmesi, ancak bu beklentileri karfl›lama flans›na sahip istikrarl› bir
ekonomik yap›ya sahip olmas›yla mümkün olacakt›r.

Hükümet olarak ekonomimizi mevcut iyileflmelerin ötesine tafl›yarak, istikrarl›, güvenilir
ve dengeli bir yap›ya kavuflturma konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz.

Bu çerçevede Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Reform Program›'na 2002 y›l› sonlar›nda
h›z verdik.

TOBB, TÜS‹AD, YASED ve T‹M gibi sivil toplum kurulufllar› ile kamu kurumlar›n› ilk defa
olarak ayn› platformda buluflturduk.

Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu flemsiyesi alt›nda faaliyetlerini
sürdürmekte olan teknik komiteler, yabanc› yat›r›mc›lar›n temel beklentilerini karfl›layacak
flartlar›n oluflturulmas›nda önemli çal›flmalar yürütmektedir.

Bu çal›flmalar sadece yabanc› yat›r›mc›lara de¤il, yerli yat›r›mc›lar›m›za da serbest ticarete
daha elveriflli flartlar› beraberinde getirecektir.

Sivil toplum kurulufllar›yla iflbirli¤i içerisinde yürüttü¤ümüz bu çal›flmalar›n, Türkiye'ye
yabanc› sermaye giriflini h›zland›rmada ve yabanc› yat›r›mlar› artt›rmada çok yararl›
sonuçlar üretti¤ine ve üretece¤ine inan›yoruz.

Bu beraberli¤i pekifltirecek ve ekonomimize katma de¤er kazand›racak her türlü projeye
aç›k oldu¤umuzu huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum.

Yap›sal düzenlemeler konusunda deste¤inizi bekliyor ve t›kanma noktalar›n›z›n
giderilmesinde hükümetim ad›na elimizden gelen bütün gayretle yan›n›zda olaca¤›m›za
da söz veriyorum.



Kim Türkiye'nin elinden tutuyorsa, biz bütün gücümüzle onlar›n yan›nday›z.

Bugüne kadar göstermifl oldu¤unuz üstün gayret ve deste¤iniz için teflekkürlerimi
sunuyor, hepinize bereketli çal›flmalar diliyorum.
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YATIRIMCI DANIfiMA KONSEY‹ TOPLANTISI

(15 MART 2004)
De¤erli Konuklar,

Öncelikle dünyan›n önde gelen çokuluslu flirketlerinin siz de¤erli yöneticilerine, uzun
süre Belediye Baflkanl›¤›n› yürüttü¤üm dünyan›n en güzel flehirlerinden biri olan ‹stanbul'a
hoflgeldiniz diyorum.

Türkiye ziyaretinin asl›nda birço¤unuz için Türkiye'deki mevcut ifl iliflkileriniz nedeniyle
ilk olmad›¤›n› biliyorum.

Di¤erleri, yani Türkiye'deki yat›r›m imkân›n› henüz de¤erlendirmemifl olanlar›n›z için ise
bu ziyaretin son olmayaca¤›n› ümit ediyorum.

Asl›nda bunun bir ümit de¤il, yapt›¤›m›z haz›rl›klar çerçevesinde bir beklenti oldu¤unu
belirtmeliyim.

Zira Türkiye, "ümit" kelimesinin ça¤r›flt›rd›¤›ndan çok daha az flansa yer verecek flekilde,
bilinçli olarak kabuk de¤ifltirmekte ve yeni yüzy›l›n gerektirdi¤i flartlara uyum sa¤lama
sürecinden geçmektedir.

Dolay›s›yla Türkiye'nin beklentileri bir sebep-sonuç iliflkisi içerisinde flekillenmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye'yi 21. yüzy›la tafl›ma hedefimiz do¤rultusunda yapt›klar›m›z›n
sonucunu alaca¤›m›zdan kuflku duymuyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sermaye ve teknoloji gereksinimi içerisindeki ülkelerin baflta do¤rudan uluslararas›
yat›r›mlar olmak üzere uluslararas› sermaye hareketlerinden yararlanabilmesi için yerine
getirmeleri gereken ciddi önkoflullar oldu¤u art›k yads›namaz bir gerçektir.

Sadece uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar› ülkeye çekmek için de¤il, ak›flkanl›¤› ve hareket
kabiliyeti çok yüksek olan uluslararas› sermayenin olumsuz ve hatta zaman zaman ulusal
ekonomileri sars›c› olabilen etkilerinden korunmak için de iyi politikalar uygulamak ve
bunu sürekli k›lmak gerekmektedir.

Türkiye'nin yak›n geçmifline bakt›¤›m›z zaman baflta makroekonomik istikrars›zl›klar
olmak üzere birçok yap›sal problemler yaflad›¤›n› görüyoruz.

Ekonominin tam anlam›yla d›fla aç›ld›¤› ve sermaye
hareketlerinin serbest oldu¤u 1990'l› y›llarda bu durum
kendisini yüksek kamu aç›klar›, enflasyon, düflük yat›r›m
seviyesi ve istikrars›z büyüme olarak göstermifltir.
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Ekonominin tam anlam›yla d›fla aç›ld›¤› ve sermaye hareketlerinin serbest oldu¤u 1990'l›
y›llarda bu durum kendisini yüksek kamu aç›klar›, enflasyon, düflük yat›r›m seviyesi ve
istikrars›z büyüme olarak göstermifltir.

Do¤rudan uluslararas› yat›r›mlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da Türkiye'de hayal k›r›kl›¤›
yafland›¤› görülebilir.

Dolay›s›yla Türkiye, gelir düzeyi aç›s›ndan dünya s›ralamas›nda olmas› gereken yerin
çok gerisinde kalm›fl, kaybedilen y›llar›n f›rsat maliyeti yüksek olmufltur.

Az önce de belirtti¤im gibi sadece bu sebep, yani makroekonomik istikrars›zl›k, Türkiye'ye
gelen uluslararas› sermayenin seviyesine iliflkin di¤er yap›sal sorunlar kadar önemli bir
aç›klay›c› faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Vaktimizi, geçmiflteki sorunlara çok fazla de¤inerek harcamak istemiyorum.

Ancak Türkiye'nin içinden geçmekte oldu¤u köklü dönüflüm sürecini daha iyi kavrayabilmek
aç›s›ndan bunlar› birkaç cümle ile ifade etmekte fayda olaca¤› kanaatindeyim.

Asl›nda problemlerin hepsinin bir flekilde birbirleriyle etkileflim içerisinde oldu¤unun, bu
yüzden sebep sonuç iliflkisini net olarak ortaya koyman›n kolay olmad›¤›n›n fark›nday›m.

Ancak sorunlar›n temelindeki ilk unsurun kamu maliyesindeki disiplinin bozulmas›
oldu¤unu ifade etmeliyim.

Kamu maliyesindeki yanl›fl politikalar baflta enflasyon olmak üzere tüm makroekonomik
göstergelere yans›m›flt›r.

Nihai olarak bu durum, Türkiye'de özel sektör gelifliminin istenilen düzeyde
gerçekleflmemesi ve büyüme potansiyelinin tam olarak kullan›lamamas› sonucunu
do¤urmufltur.

Türkiye'de geçmifle dönük problemleri genel olarak ortaya koyarken ekonomik perspektif
tek bafl›na güçlü bir aç›klay›c› olabilmektedir.

Buna karfl›l›k, Türkiye'nin dönüflüm sürecini anlat›rken sadece ekonomik reformdan söz
etmek dönüflümün boyutu aç›s›ndan yetersiz kalacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Türkiye 21. yüzy›la girerken bir zihniyet devrimi yaflamaktad›r.

Bunun içerisinde ekonomik hayat›n yeniden yap›land›r›lmas›n›n yan›s›ra toplumun gündelik
yaflam›n› ve gelecek kuflaklar›n refah›n› do¤rudan etkileyecek siyasi aç›l›mlar da yer
almaktad›r.

Burada ayr›nt›lara girmeden sadece temel bak›fl aç›m›z› göstermek amac›yla baz› önemli
konulara dikkat çekmek istiyorum.

‹ktidar›m›z döneminde ilk defa Türkiye'nin y›llarca süren sorunlar›n›n üzerine kararl›l›kla
gidilmektedir.
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Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik sürecindeki ve Türkiye'nin d›fl politikas›ndaki
son geliflmeler bu bak›fl aç›s›n›n somut birer göstergesidir.

Türkiye'nin yaklafl›k k›rk y›l önce bafllayan Avrupa Birli¤i ile entegrasyon sürecinde bizim
iktidar›m›z döneminde çok büyük ad›mlar at›lm›flt›r.

Avrupa ile entegrasyonun siyasi boyutunu oluflturan Kopenhag kriterlerine iliflkin yasal
düzenlemeler, ç›kar›lan yedi ayr› uyum paketiyle yerine getirilmifltir.

Söz konusu uyum paketleri çok köklü siyasi reformlar içermektedir.

Türkiye art›k tam anlam›yla ve geri dönülmez bir biçimde hukukun üstünlü¤ünü benimsemifl
aç›k bir demokratik toplum olma yolundad›r.

Di¤er taraftan yine y›llard›r süregelen K›br›s sorununda çok somut bir ilerleme sa¤lanm›fl
ve belirli bir noktaya gelinmifl bulunmaktad›r.

K›br›s sorununun taraflar›n iyi niyetleriyle bir mutabakata var›larak çözülece¤ine inanc›m
tamd›r.

De¤erli Konuklar,

Gündemimizdeki önemli siyasi konulara sadece Türkiye'nin bak›fl aç›s›ndaki de¤ifliklikleri
yans›tmas› aç›s›ndan k›saca de¤indikten sonra bugün daha fazla odaklanmam›z gereken
konuya, yani ekonomik reformlara gelmek istiyorum.

Daha önce de belirtti¤im gibi Türkiye ekonomisi tam bir serbest piyasa ekonomisi
olmas›na ra¤men bunun gereklerini y›llarca tam olarak yerine getirememifltir.

Ancak, iktidar olmam›zla birlikte makroekonomik istikrar› sa¤lamaya ve bunu kal›c› hale
getirmeye yönelik düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Hükümetimizin ekonomik program› kararl›l›k ve disiplinle yürütülmektedir.

Bu program kamu maliyesi, para politikas›, yap›sal reformlar ve ekonomide özel sektörün
rolünün art›r›lmas›na yönelik tedbir ve uygulamalar› içermektedir.

Kamu maliyesinde bugüne kadar uygulanan ve y›llarca flikâyet konusu oldu¤u halde
de¤ifltirilemeyen yap› flimdi tümüyle yeniden yap›land›r›lmaktad›r.

Bir baflka ifadeyle, devlet art›k piyasa mekanizmas›n›n dinamiklerini bozacak politikalar
uygulayamayacakt›r.

Piyasalara bir an önce güven verebilmek, bu yolla
beklentileri iyilefltirerek piyasan›n önünü h›zla açabilmek
amac›yla, kamu maliyesinde milli gelirin %6.5'i gibi son
derece yüksek bir faiz-d›fl› fazla politikas› uygulanmaktad›r.
Uygulanan s›k› maliye politikas› sonucunda net kamu borç stoku h›zla düflmektedir.
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Nitekim bu oran son iki y›l içinde yaklafl›k %20 azalt›lm›fl, 2001 y›l›ndaki % 92 seviyesinden
2003 y›l› sonu itibariyle %71'e düflmüfltür.

Ayr›ca, baflar›yla uygulad›¤›m›z faiz-d›fl› fazla politikam›z sayesinde geçti¤imiz y›l faiz
oranlar› h›zla gerilemifl, ekonomide gelece¤e yönelik olumlu beklentilerin h›zla
gerçekleflmesiy le enf lasyonda hedef ler  rahat l ›k la  tutturulabi lmiflt i r .

2003 sonu itibariyle %18.4 olarak gerçekleflen TÜFE enflasyonu son otuz y›l›n en düflük
seviyelerine iflaret etmektedir.

Ayr›ca, son aç›klanan ayl›k enflasyon verileriyle y›ll›k TEFE'de tek haneli seviyelere
inilmifltir.

2005 y›l› itibar› ile de TÜFE'de tek haneli rakamlara ulafl›lacakt›r.

Enflasyondaki bu çarp›c› düflüfl ve devletin ekonomideki hakim rolünü özel sektöre
devrediyor olmas› dolay›s›yla, art›k Türkiye'de gözle görülür bir sosyo-ekonomik de¤iflim
yaflanmaktad›r.

Güven ortam› sadece iç piyasada de¤il, uluslararas› yat›r›mc›lar nezdinde de tesis edilmifl,
Türkiye'nin d›fl piyasalarda ihraç etti¤i tahvillerin spredleri tarihi olarak en düflük seviyelerine
inmifltir.

Ayr›ca ekonomik aktivitenin 2002 y›l›ndaki güçlü toparlanman›n ard›ndan 2003 y›l›nda
da % 5'lik hedef do¤rultusunda artt›¤› tahmin edilmektedir.

Tüm bu geliflmeler sonucunda makroekonomik göstergelerimiz h›zla düzelmifltir.

Di¤er taraftan bu geliflmelerin kal›c› olmas›, daha önce yap›lan yanl›fllar›n tekrarlanmamas›
için birçok yap›sal reform hayata geçirilmifltir.

Kamunun ekonomideki rolünün yeniden tan›mlanmas›, piyasa mekanizmas›n›n dinamiklerini
etkileyecek uygulamalardan kaç›n›lmas› ve devletin ekonomide düzenleyici rolünün tesis
edilmesi temin edilmifltir.

Bu sayede, bankac›l›k, enerji ve telekomünikasyon gibi kilit sektörlerde piyasay›
düzenlemek ve denetlemek üzere ba¤›ms›z kurulufllar oluflturulmufltur.

Bu kurulufllar baflar›l› bir flekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

De¤erli Konuklar,

Yap›sal reformlar oldukça genifl bir kapsamda gerçeklefltirilmifl ve Türkiye bu konuda
oldukça büyük mesafe katetmifltir.

Bugün art›k Türkiye'de ba¤›ms›z bir Merkez Bankas› vard›r.

Devletin içerisinde oldu¤u hemen her sektörde köklü ad›mlar at›lm›flt›r, at›lmaya devam
etmektedir.

Tar›m sektörünün yeniden yap›land›r›lmas› ve sosyal güvenlik reformu gibi ad›mlarla
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kamuda etkinli¤in art›r›lmas›n› amaçl›yoruz.

Mali sektörün rehabilitasyonu, telekomünikasyon ve enerji gibi kilit sektörlerin rekabete
aç›lmas› ve özellefltirme gibi ad›mlarla da özel sektör a¤›rl›kl› iyi bir piyasa ekonomisinin
gereklerinin yerine getirme gayreti içindeyiz.

Hükümetimiz özel sektörün geliflmesine özel önem vermektedir.

Müteflebbis gücün önündeki engeller birer birer ortadan kald›r›lmaktad›r.

Do¤rudan uluslararas› yat›r›mlar konusunda ise yat›r›mc› taleplerine son derece duyarl›
ve dikkatli bir çal›flma yürütülmektedir.

Yat›r›m›n önündeki bürokratik engellerin kald›r›lmas›na
yönelik çal›flmalar›m›z sonucunda, bir flirket kurmak için
gerekli olan ifllem say›s› 19'dan 3'e indirilmifltir.
Böylece Türkiye'de art›k bir günde flirket kurulabilmektedir.

Ülkede yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine yönelik büyük bir ad›m olan yeni Uluslararas›
Sermaye Kanunu geçti¤imiz y›l yürürlü¤e girmifltir.

Böylece, art›k Türkiye'de yerli müteflebbis ile uluslararas› müteflebbis aras›nda hiçbir
fark kalmam›flt›r.

Yap›lan tüm bu çal›flmalar sonucu olarak ekonomik performans›n kal›c› oldu¤unun
anlafl›lmas›yla birlikte, önümüzdeki dönemde do¤rudan uluslararas› yat›r›mlar›n ülkedeki
yat›r›m ve istihdamda çok daha önemli rol almas› ve büyüme sürecimize önemli destek
vermesini bekliyorum.

De¤erli Konuklar,

Her alanda oldu¤u gibi, uluslararas› yat›r›mlar›n ülkemize gelmesini teflvik etmek amac›yla
att›¤›m›z ad›mlarda da, en iyi uluslararas› uygulamalar› kendimize rehber olarak alm›fl
bulunuyoruz.

Her ne kadar tüm eksiklikleri gidermek için yo¤un ve kapsaml› bir çal›flma yürütüyor
olsak da, iflin içindeki insanlar olarak sizlerin Türkiye'ye bak›fl aç›s›, de¤erlendirmeleriniz
ve beklentileriniz bizim için son derece önemlidir.

Böylece bizler de al›nmas› gerekli ilave tedbirleri belirlemifl olaca¤›z.

Bu çerçevede bu toplant›n›n bizim aç›m›zdan çok büyük bir önemi oldu¤unu ifade etmek
istiyorum.

Sözlerime son verirken, ekibimle birlikte sorumlulu¤unu üstlendi¤imiz Türkiye'yi yeni
yüzy›la tafl›ma projesine olan inanc›m ve güvenimin tam oldu¤unu bir kez daha vurgulamak
istiyorum.

Nazik kat›l›m›n›z için hepinize teflekkür ediyor, sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.





N‹SAN

R. Tayyip ERDO⁄AN

2004ULUSLARARASI KONFERANS VE
KATILIM KONUfiMALARI

23 N‹SAN BAYRAMI ÇOCUKLARI KABUL TÖREN‹23





23 N‹SAN BAYRAMI ÇOCUKLARI KABUL TÖREN‹

(23 N‹SAN 2004)
Sevgili Çocuklar,

Hepinizi sevgilerimle selaml›yorum.

Bu güzel günde sizlerin aran›zda olmaktan, bu güzel bayramda sizin neflenize ortak
olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum.

Sizlerin arac›l›¤›n›zla ülkemizin dört bir yan›ndaki çocuklar›m›z›n ve bütün dünya çocuklar›n›n
23 Nisan bayram›n› da kutluyorum.

Bundan sonra kutlayaca¤›n›z her 23 Nisan sabah›nda, bugünkünden daha ayd›nl›k, daha
sevgi ve bar›fl dolu bir dünyaya uyanman›z› diliyorum.

‹nsano¤lu bin y›llar› bulan tarihi boyunca s›k›nt›l› zamanlar yaflam›fl, karanl›k dönemler
geçirmifltir.

Ancak sonunda her zaman ayd›nl›¤a ulaflman›n bir yolu bulunmufl, savafllar›n yerini
bar›fllar, kötülüklerin yerini iyilikler ve güzellikler alm›flt›r.

Bugün savafllardan, ac›lardan ve s›k›nt›lardan yorulmufl olan dünya, sizin çocuk
kalplerinizdeki tertemiz duygulara ihtiyaç duymaktad›r.

E¤er bir gün dünyaya hükmeden büyükler, siz küçüklerin kalplerinizdeki sevgiyi, safl›¤›
ve güzelli¤i yeniden keflfedebilirlerse, dünyadaki bütün s›k›nt›lar sona erecektir.

Dünya çocuklar›n›n tek bayram› olan 23 Nisan bu duygular›n hat›rlanmas› için en uygun
f›rsatt›r.

Bu bayram› her y›l dünya çocuklar›yla birlikte coflkuyla kutluyor, dünyada eksik olan
güzellikleri bütün dünyaya hat›rlat›yoruz.

Gönül istiyor ki her gün çocuk bayram› olsun, bütün günler çocukça geçsin, dünya
sevgiyle dolsun.

‹nflallah sizler kalplerinizdeki bu iyilik ve güzellik duygular›n› hiç yitirmeyecek, yar›n›n
büyükleri olarak dünyay› sevginin ve bar›fl›n egemen oldu¤u bir yer haline getireceksiniz.
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Bugün savafllardan, ac›lardan ve s›k›nt›lardan yorulmufl
olan dünya, sizin çocuk kalplerinizdeki tertemiz duygulara
ihtiyaç duymaktad›r.



Sevgili Çocuklar,

Bizler çok iyi biliyoruz ki sizler bu ülkenin gelece¤i, yar›nlar›s›n›z.

Sizlerden dile¤im, bugün yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar› gelecekte yaflamamak için ülkeniz ve
milletiniz için çok çal›flman›z, kendinizi gelifltirmenizdir.

Sizlerin daha iyi bir e¤itim alman›z için, daha bilgili ve donan›ml› yetiflmeniz için biz
hükümet olarak bütün imkânlar›m›z› seferber etmekle yükümlüyüz.

Azla asla yetinmeyin ve bizlerden daima daha fazlas›n› isteyin.

Kendi gelece¤inize de, ülkemizin gelece¤ine de sahip ç›k›n.

Sizler gelece¤e ne kadar haz›rl›kl› olarak yetiflirseniz, ülkemiz de gelecekte o kadar güçlü
ve müreffeh bir ülke olacakt›r.

Bu güzel ideal için her birinize inan›yor ve güveniyorum.

Türkiye Allah'›n izniyle yak›n bir gelecekte dünyan›n en geliflmifl, en medeni, en güçlü
ülkelerinden biri olacakt›r.

Sizlerle böyle bir ülkede yaflaman›n keyfini yaflamay› sab›rs›zl›kla bekliyorum.

Gelecek için kendinize ileri hedefler koyun ve güzel hayaller kurun.

Göreceksiniz birlikte her 23 Nisan'› biraz daha mutlu, biraz daha sevgi ve huzur dolu
yaflayaca¤›z.

Bu duygularla sizlerin arac›l›¤›n›zla ülkemizdeki ve dünyadaki bütün çocuklar›m›z›n
bayram›n› kutluyor, gözlerinizden öpüyorum.
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DÜNYA GAZETELER B‹RL‹⁄‹’N‹N 57. GENEL KURULU
KONUfiMASI

(31 MAYIS 2004)
Dünya Gazeteler Birli¤i'nin Say›n Baflkan›, Say›n üyeleri, Say›n konuklar›,

Dünya Gazeteler Birli¤i'nin 57.Genel Kurulu'nun Türkiye'de yap›l›yor olmas›ndan duydu¤um
memnuniyeti ifadeyle, hofl geldiniz diyor, hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bu Genel Kurul'un; dünyan›n bar›fla, sevgiye, dostlu¤a ve kardeflli¤e daha çok özlem
duydu¤u bir dönemde ‹stanbul'da yap›l›yor olmas›n› anlaml› buluyorum.

Çünkü ‹stanbul, insanl›¤›n medeniyet yolculu¤unda her zaman önemli bir kesiflme noktas›
olmufltur.

Tarihte pek çok uygarl›k, burada buluflmufl ve ihtiyaçlara göre yeniden sentezlenerek
dünyaya yay›lm›flt›r.

‹stanbul'da ve ülkemizde dün oldu¤u gibi, bugün de farkl› inanç, dil ve kültürlerden
insanlar do¤al bir uyum, özgürlük, hoflgörü ve bar›fl ortam›nda bir arada yaflamaktad›rlar.

Ayn› gök kubbenin alt›nda yaflayan insanlar›n bar›fl için nedenlerinin savafl için ileri
sürülenlerden çok daha fazla oldu¤una inan›yorum.

Biz, kültürel gelene¤imizden ve inanc›m›zdan ald›¤›m›z feyz ile insana sayg›y› esas
al›yoruz.

Bizim kültürümüzde insan evrenin özü ve özetidir.

‹nsan, varl›¤›yla en yüce de¤erdir.

‹nanç ve kültürel farkl›l›klar›, insanlar aras›nda kin ve fliddet için gerekçe olamaz,
olmamal›d›r.

Zira birey olarak, toplum olarak mutlulu¤umuz baflkalar›n›n mutlulu¤una ba¤l›d›r.

Ne yaz›k ki, insan›n medeniyet yolundaki kazan›mlar›, hayat› kolaylaflt›rm›fl, dünyay›
küçültmüfltür ama, bu kazan›mlara paralel olarak insan›n yüre¤i büyümemifltir.

Ne yaz›k ki, insanlar kendi mutluluklar›n› "öteki"nin mutlulu¤undan eksilterek art›rmaya
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‹letiflimin, tarihin hiçbir döneminde olmad›¤› kadar
belirleyici olmas›, co¤rafi ve siyasi s›n›rlar› giderek
flulaflt›rmakta, mesafeleri k›saltmakta, insanlar› ve
toplumlar›, birbirlerinin gerçekli¤inin bir parças› haline
getirmektedir.
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çal›flmaktad›r.

Büyük düflünür Mevlana Celalettin Rumi bir rubaisinde;

"Gene gel, gene,

Ne olursan ol,

‹ster kafir ol, ister atefle tap, ister puta,

‹ster yüz kere tövbe etmifl ol,

‹ster yüz kere bozmufl ol tövbeni,

Umutsuzluk kap›s› de¤il bu kap›,

Nas›lsan öyle gel."

diyerek, insanl›¤a yüzy›llar önce yapt›¤› hoflgörü ça¤r›s›, bugün Bölgemizde yaflanan
insanl›k trajedileri karfl›s›nda daha anlaml› hale gelmifltir.

Ça¤›m›z›n vicdan› olarak insan›n iç trajedisini derinlemesine ele alan Romanc› Dostoyevski
"her insan her fley karfl›s›nda herkesten sorumludur" der.

Bu evrensel ça¤r›lar› tüm dünyaya iletmenin, gazetelerin ve genel olarak medyan›n
küresel sorumlulu¤u oldu¤una inan›yorum.

Çünkü dünya iletiflim sayesinde küçülürken, insani sorumlulu¤un büyümesi gerekiyor.

Gazetelerin tiraj kayg›s›yla kategorik olarak savafl ve çat›flmalar› k›flk›rt›c› oldu¤u önyarg›s›na
verilebilecek en iyi cevap, her koflulda bar›fl› savunmakt›r.

Dünya medyas›n›n, çat›flmalar›n insani boyutunu daha çok gündeme getirmesiyle birlikte
savafl›n ve terörün hiç kimse için çözüm de¤il, aksine insanl›k ideallerinin yok edilmesinin
u¤ursuz bir arac› oldu¤u netleflmeye bafllam›flt›r.

Burada bütün dünya medyas› e¤er insanl›¤›n akl› ve vicdan› olmay› baflarabilirse inan›yorum
ki; yeryüzündeki en hay›rl› ifli yapm›fl olacakt›r.

Esasen, 1980'li y›llardan itibaren dünyada iletiflim
sektörünün öncülü¤ünde bafllayan küreselleflme süreciyle
birlikte, parametreleri; özgürlük, insan haklar›n›n
evrenselli¤i, hukukun üstünlü¤ü ve liberal ekonomik olan
ço¤ulcu demokrasilere bir yönelifl olmufltur.
Bilginin ve düflüncenin önündeki s›n›rlar›n teknolojideki yeni bulufllarla ortadan kalkmas›
ve özellikle internet'in çift yönlü iletiflime imkân vermesiyle birlikte, ötedenberi flikâyet
konusu olan geliflmifl ülkelerden geliflmekte olan ülkelere do¤ru tek yönlü haber ve
enformasyon ak›fl›n›n dengelenece¤i ümidi do¤mufltur.
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‹letiflimin, tarihin hiçbir döneminde olmad›¤› kadar belirleyici olmas›, co¤rafi ve siyasi
s›n›rlar› giderek flulaflt›rmakta, mesafeleri k›saltmakta, insanlar› ve toplumlar›, birbirlerinin
gerçekli¤inin bir parças› haline getirmektedir.

Küremizin herhangi bir noktas›ndaki rahats›zl›k, medya arac›l›¤› ile tüm insanl›¤›n vicdan›n›
yaralayan, uluslararas› boyutlu bir sorun haline gelebilmektedir.

Tam bu noktada baflta "‹nsan" olmak üzere, yeryüzündeki bütün canl›lara karfl› hayat›
esas alacak ve insani de¤erlerin süreklili¤ini savunacak belirleyici bir rolü vard›r medyan›n.

Bireyselleflmifl enformasyon, insanlara, ülkelerinin hegemonik siyasalar›ndan ba¤›ms›z
davran›fllar üretebilme imkânlar› ve yetenekleri vermektedir.

Art›k hiçbir toplum, di¤erini yok sayarak güvenli bir gelecek kurma lüksüne sahip de¤ildir.

Yaln›zca bir enformasyon sistemleri de¤il, kültürün, kimli¤in, e¤itimin, sosyalizasyon
süreçlerinin, hatta kalk›nman›n da bir parças› olan iletiflim, insanlar ve toplumlar aras›nda,
nefret ve düflmanl›klar› de¤il; sevgi, karfl›l›kl› güven ve öz de¤erlere sayg›y› güçlendirmelidir.

Modern dünyan›n sayg›n bir üyesi olabilmek için güçlü ahlakî de¤erlere ba¤l› özgür
medya ve gazeteleri ülkemizin kazanc› olarak de¤erlendiriyoruz.

Bugün Türkiye'de günlük sat›fl› 3 bin ile 530 bin aras›nda de¤iflen 38 ulusal, 2 binin
üzerinde yerel gazete, 35 ulusal ve 2 bin 500'ün üzerinde de yerel dergi yay›nlanmaktad›r.

Yine ülkemizde; 20 ulusal, 17 bölgesel ve 218 yerel TV ile, 102 bölgesel ve 957 yerel
radyo yay›n yapmaktad›r.

Rakamlar, büyük bir iletiflim potansiyeline iflaret etmekle birlikte özellikle, kifli bafl›na
düflen gazete say›s› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda arzu edilen düzeyde olmad›¤› ortadad›r.

Yafl ortalamas› 25'in alt›nda, genç bir nüfusa sahip 70 milyonluk ülkemizde ulusal
gazetelerimizin günlük tirajlar›n toplam›n›n 3,5  4 milyon kadar olmas›n› düflündürücü
buluyorum.

Burada ifade etmek istedi¤im di¤er bir husus da, sizlere yüksek medeniyetini anlatmaya
çal›flt›¤›m ülkemizin bas›n özgürlü¤ü aç›s›ndan sicilinin son y›llara kadar yeterince parlak
olmad›¤›d›r.

Türkiye, uluslararas› gazetecilik meslek örgütleri taraf›ndan sürekli tenkid edilen bir ülke
konumundayd›. Hatta bu elefltirilerin zaman zaman dozunu ve amac›n› aflarak bizi incitici
bir hal ald›¤›n› da itiraf etmeliyim.

Bir buçuk y›ll›k icraat›yla en büyük yat›r›m› demokrasiye yapan Hükümetimiz, Türkiye'nin
imaj›n› zedeleyen, uluslararas› toplumda sayg›nl›¤›na gölge düflüren, iletiflimde geldi¤imiz
noktaya da yak›flmayan anti-demokratik yasalar› ve uygulamalar› ortadan kald›rmak için
demokratikleflme hamlesinde bas›nla ilgili düzenlemelere öncelik ve a¤›rl›k vermifltir.

Hükümetimiz, hukukumuzu yenileme çal›flmalar›nda; ço¤ulcu ve demokratik, eflitlikçi
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ve özgürlükçü ve daha çok sorumluluk üstlenen bir iletiflim dünyas› anlay›fl›n› esas
almaktad›r.

Hedefimiz, demokratik standartlar› yüksek modern bir hukuki üstyap› oluflturarak,
halk›m›z›n haber alma ve bilgilenme hakk›n› teminat alt›na alarak iletiflim özgürlü¤ün
s›n›rlar›n› geniflletmektir.

Zira art›k, iletiflim alan›ndaki geliflmeler ve demokrasinin muhtevas›n›n genifllemesi ile
birlikte bas›n özgürlü¤ü kavram› bugün toplumun tümünü ilgilendiren "iletiflim özgürlü¤ü"ne
dönüflmüfltür.

Ça¤dafl demokrasilerde bir hak olarak düzenlenen ve uluslar aras› anlaflmalara da giren
ve geçen y›l kanunlaflt›rd›¤›m›z Bilgi Edinme Hakk›, 24 Nisan'dan itibaren yürürlü¤e
girmifl bulunmaktad›r.

Bireylerin sürekli, aç›k ve kapsaml› flekilde bilgilenmesinin, devletin iflleyiflinde fleffafl›¤›n,
halk›n denetiminin ve kat›l›m›n›n sa¤lanabilmesi aç›s›ndan demokratik bir kültür
oluflturaca¤›na inan›yoruz.

Gazetecilikle ilgili tüm meslek örgütlerinin, bilim adamlar›n›n, sendikalar›n, mesle¤in
duayen gazetecilerinin kat›ml› ve katk›lar›yla, saydam, demokratik ve kat›l›mc› bir süreçte
haz›rlanan Bas›n Yasas› Tasar›s› TBMM'nde AB Uyum ve Adalet Komisyonlar›'nda, yine
meslek örgütlerinin kat›l›m›yla görüflülmüfltür ve önümüzdeki günlerde TBMM Genel
Kurulu'nun gündemine al›nacak ve kanunlaflacakt›r.

AB standartlar›, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
‹çtihatlar›, evrensel de¤erler ve ülkemizin ihtiyaçlar›n› göz
önünde bulundurarak haz›rlanan tasar›yla, iletiflim
özgürlü¤üyle ilgili k›s›tlamalar kald›r›lmaktad›r.
Tasar› yasalaflt›¤›nda, "da¤›t›m›n engellenmesi, toplatma, bas›nda kullan›lan makinelerin
müsaderesi, süreli yay›n›n kapat›lmas›" gibi iletiflim özgürlü¤ünün özünü ortadan kald›ran
yapt›r›mlar sona ermifl olacakt›r.

Tasar›'da; cevap ve düzeltme hakk›n›n kullan›m›, bireyin haysiyet ve flerefi ile toplumu
koruma amac›n› esas alacak flekilde de¤erlendirilmifltir.

Ayr›ca, iletiflim özgürlü¤ünün tam olarak hayata geçebilmesi aç›s›ndan bas›nda çok
seslili¤i teflvik için yerel bas›n korunmas›na önem verdik.

Türkiye'de radyo ve televizyonlar›n iflleyiflini düzenleyen RTÜK Yasas› konusunda, AB
kriterleri çerçevesinde sürdürdü¤ümüz çal›flmalar›m›z da devam etmektedir.

Hükümetiz, sadece iletiflim alan›nda de¤il, toplumsal yaflam›n her alan›na yans›yan
kapsaml› reformlarla Türkiye'nin önünü açm›flt›r.

Türkiye-AB iliflkilerinde beklentimizin yükseldi¤i, kritik bir döneme girdik.
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Avrupa Birli¤i ideali için 41 y›ld›r sarf etti¤imiz gayretlerin somut ve makul bir takvimle
ülkemizi tam üyeli¤e tafl›mas›n› istiyoruz.

Bugün üye olan pek çok ülkenin ve halk›n yaflad›klar› tereddütlere bak›ld›¤›nda, Türkiye'nin
Avrupa Birli¤i'ne çok daha haz›r oldu¤unu da görüyor ve biliyoruz.

Türkiye, temel tercihini yapm›fl, karar›n› vermifltir.

Yaklafl›k 200 y›ld›r devam eden modernleflmemizi; AB üyeli¤i ile tamamlamak istiyoruz.

Burada karar üretecek kurum Avrupa Birli¤i'dir.

Karar, sadece bizi etkilemeyecek, Avrupa Birli¤i vizyonunun ne olaca¤› ve gelecekte
kendisini nas›l biçimlendirece¤i sorular›na da cevap olacakt›r.

Tarih boyunca birbirleriyle savaflm›fl bir k›tada bar›fl› arayan ortak akl›n sonucu olarak
do¤an Avrupa Birli¤i'nin, Türkiye ile birlikte bir medeniyetler bar›fl›n› sa¤lamada evrensel
bir örnek teflkil edece¤i aç›kt›r.

Avrupa Birli¤i, ya Türkiye'nin üyeli¤i yolunda önemli bir ad›m atarak küresel bir vizyon
ortaya koyacak, ya da kendi s›n›rl›l›klar› içerisinde kalacakt›r.

Gelecekteki savafllar›n niteli¤ini ve nedenini oluflturaca¤› iddia edilen kültürel çat›flma
alanlar›n›n merkezinde bulunan Türkiye; Müslüman ülkeler aras›nda Bat› medeniyeti ile
uyum sa¤layabilecek tek model ülkedir.

Türkiye'nin tarihi tecrübesi, demokratik birikimi gözönünde bulunduruldu¤unda sadece
‹slam dünyas› için de¤il, ayn› zamanda Avrupa Birli¤i için de zengin bir model olufludur.

Türkiye d›fl siyasetindeki bar›fl, karfl›l›kl› ç›kar ve iflbirli¤ine dayal› samimi çabalar›na
devam etmektedir.

Modern endüstrilerin en canl›, en dinamik alan›n› oluflturan iletiflimde, art›k küresel
ölçekte iflbirliklerine ihtiyaç duyulmaktad›r.

Deneyimlerimizi, birikimlerimizi ve imkânlar›m›z› birlefltirerek, farkl› sesleri daha güçlü
flekilde dünyan›n ve insanl›¤›n hizmetine sunabiliriz.

Yay›n kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤in baflka alanlardaki iflbirliklerinin de önünü açaca¤›,
ülkeler ve toplumlar aras›nda sa¤lam dostluklara vesile olaca¤› aç›kt›r.

Bu itibarla, halen 105 ülkeden 18 binden fazla üyesiyle dünyan›n en büyük gazetecilik
meslek örgütlerinden birisi olan Dünya Gazeteler Birli¤i'nin çabalar›n› sayg›yla karfl›l›yor,
üyeler aras›nda her türlü iflbirli¤ini artt›racak giriflimleri destekleyece¤imizi ifade etmek
istiyorum.

Sizleri Türkiye'de a¤›rlamaktan büyük onur duydu¤umu, insanl›¤›n evrensel bar›fl idealine
yapt›¤›n›z katk›lardan dolay› alk›fllad›¤›m› ifade ediyor;

Bu duygu ve düflüncelerle, Dünya Gazeteler Birli¤i'nin 57.Genel Kurul çal›flmalar›n›n
baflar›l› geçmesini diliyor, bu etkinli¤in düzenlenmesinde eme¤i geçen, katk›da bulunan
tüm kifli ve kurulufllar› kutluyorum.
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II. OECD KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL‹ ‹fiLETMELER
BAKANLAR KONFERANSI'NIN AÇILIfi KONUfiMASI

(4 HAZ‹RAN 2004, ‹stanbul)
Say›n Baflkan, Say›n Bakanlar, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Öncelikle, ülkem ad›na II. OECD Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler Bakanlar Konferans›'na
kat›lmak üzere ‹stanbul'a gelmifl olan tüm kat›l›mc›lara hofl geldiniz demek istiyorum.
Sizleri büyük önem verdi¤imiz bu konferans vesilesiyle, Türkiye'de a¤›rlamaktan büyük
memnuniyet duymaktay›z.

KOB‹'lerin desteklenmesi ve gelifltirilmesi için, OECD çerçevesinde 2000 y›l›nda
Bologna'da bafllat›lm›fl olan bu sürecin flimdi ‹stanbul'da devam etmekte oldu¤unu
görmekteyiz. Bu süreçte önemli bir aflama teflkil eden bu Konferansa ev sahipli¤i yapmak
ve bu suretle daha fazla katk› sa¤lama f›rsat›n› elde etmifl olmak bizim için çok sevindirici
geliflmelerdir.

Bu toplant›n›n, bir yandan OECD üyesi olan ülkelerle üye olmayanlar› bir araya getiriyor
olmas› nedeniyle, di¤er taraftan da geliflmifl ülkeler ile geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki
ekonomik iflbirli¤i için yeni bir forum teflkil etmesi bak›m›ndan büyük önem tafl›d›¤›n›
düflünüyoruz. Böyle bir toplant› için, k›talar›n ve kültürlerin buluflma noktas› olan Türkiye'nin
seçilmifl olmas› da son derece anlaml›d›r.

Dünya ticaretinin dayanaklar›ndan biri olan KOB‹'ler ile ilgili böyle bir toplant›n›n, tarih
boyunca önemli ticaret yollar›n›n üzerinden geçti¤i Türkiye'de gerçeklefliyor olmas›, bu
yer seçiminin isabetinin bir baflka kan›t›d›r.

Hükümet ve ilgili uluslararas› örgüt yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile
di¤er ilgililerin bir araya geldi¤i bu toplant›n›n sonucunda bu alandaki uluslararas› iflbirli¤inin
daha da geliflece¤ine inanmaktay›z.

Türkiye, getirmifl oldu¤u belirsizliklerle birlikte birçok yeni f›rsat da sunan küreselleflmenin
sa¤lad›¤› olanaklardan tüm ülkelerin yararlanmas› gerekti¤ine inanmaktad›r. Bu alandaki
uluslararas› ve bölgesel iflbirli¤ine her zaman büyük önem vermektedir. Uluslararas› ve
bölgesel örgütler ile gelifltirilecek altyap› ve sa¤lanacak uygun ortam›n ticaret ve yat›r›mlar›
teflvik ederek ve artt›rarak ülkelerimizin büyümesine katk›da bulunaca¤›n› düflünüyoruz.
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Dünya ticaretinin dayanaklar›ndan biri olan KOB‹'ler ile
ilgili böyle bir toplant›n›n, tarih boyunca önemli ticaret
yollar›n›n üzerinden geçti¤i Türkiye'de gerçeklefliyor
olmas›, bu yer seçiminin isabetinin bir baflka kan›t›d›r.
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Küreselleflmenin giriflimcilere yeni ufuklar açmakta oldu¤u bir gerçektir. Küçük ve orta
ölçekli iflletmelerin dünya pazar›na aç›lmalar› eskisine göre daha kolaylaflm›flt›r.

Büyük ölçekli iflletmelerle karfl›laflt›r›ld›klar›nda, KOB‹'ler nisbeten s›n›rl› bir yat›r›m ile
k›sa sürede istihdam ve üretimi artt›rabilmektedir. Yine bu iflletmeler de¤iflen koflullara
nisbeten daha kolay uyum sa¤lamakta, gerekli olanaklar sa¤land›¤›nda üretimlerini
sürdürebilmekte ve ekonomik krizleri daha az zararla atlatabilmektedir. Özel sektörün
giriflimci ruhunun da etkisi ile bu iflletmeler iç ve d›fl pazarlarda son derece aktif
olabilmektedir. Bu nedenlerden ötürü, ulusal ekonomi politikalar› belirlenirken bu
iflletmelerin üretim potansiyellerinden mümkün oldu¤unca çok yararlan›labilecek bir
ortam›n yarat›lmas› her zaman önem tafl›maktad›r.

Bununla birlikte, KOB‹'lerin her zaman çok olumlu koflullarda faaliyet gösterip uygun
koflullarda rekabet edebildiklerini söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Boyutlar›na ba¤l›
olarak imkânlar› da s›n›rl› olan bu iflletmeler, özellikle d›fl pazarlara aç›l›rken
zorlanabilmektedirler. K›smen kendi ülkelerinde, k›smen pazar›na girmek istedikleri
ülkelerde karfl›laflt›klar›, bazen çok boyutlu sorunlar›n çözümü ister istemez, ulusal
politikalar›n yan›s›ra uluslararas› iflbirli¤ini de zorunlu k›lmaktad›r.

Ulusal politikalar› tamamlayacak uluslararas› iflbirli¤i,
KOB‹'lerdeki üretim art›fl›n›n getirece¤i düflük maliyet,
uygun fiyatlar ve artacak tüketim gibi kazançlar›n
uluslararas› boyutta da artt›r›lmas›na katk›da
bulunaca¤›ndan, ayn› derece önem tafl›maktad›r.
OECD çerçevesinde, bafllat›lan bu süreç uluslar aras› iflbirli¤inin somut ve olumlu bir
örne¤idir. Ekonomik iflbirli¤ini gelifltirmek suretiyle üyelerinin geliflme ve büyümelerine
katk› sa¤lamak amac›yla kurulmufl olan OECD'nin KOB‹'lerin gelifltirilmesine yönelik
olarak yürütmeye bafllad›¤› çal›flmalar son derece zamanl› ve yerindedir.

Yaln›zca OECD üyeleri ile s›n›rl› kalmayan, OECD üyesi olmayan ülkelere de yönelen
bu sürecin, resmi kurum ve uluslararas› örgütlerin yan›s›ra sivil toplum kurulufllar› ve
özel sektör temsilcilerini de kapsam›na almas›, küreselleflmenin herkes için daha olumlu
ve daha yararl› hale getirilmesi yönündeki kararl›l›k ve çabalar›n bir göstergesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, KOB‹'lere büyük önem vermekteyiz. Bu
tutumumuzun yan›s›ra, co¤rafyan›n sa¤lad›klar› olanaklar› göz önüne alarak, ‹stanbul'un
ve Türkiye'nin bölgemiz KOB‹'leri aras›ndaki iflbirli¤inde önemli bir rol oynamas›n›
arzuluyoruz. Bunun için gereken altyap› mevcuttur. Ülkelerimizdeki KOB‹'lerin aralar›ndaki
iflbirli¤i ve etkileflimin artmas› tüm taraflar için olumlu ve yararl› olacakt›r.

KOB‹'ler ba¤lam›nda de¤inmek istedi¤im di¤er bir nokta da, bu iflletmelerin, teknolojinin
sa¤lad›¤› olanaklardan mümkün oldu¤unca yararlanmalar› ve içinde bulundu¤umuz bilgi
ça¤›na uygun fleki lde rekabet edebi lmeler ine verd i¤ imiz  önemdir .
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Hükümetler olarak üzerimize düflen bafll›ca görev, bu giriflimcilere en uygun ve elveriflli
altyap› ve koflullar› sa¤lamakt›r. Karfl›lar›na ç›kan engellerin kald›r›lmas› için gerekli
iflbirli¤ini gelifltirmektir. Tabi ki, bu süreç hükümetlerle birlikte tüm ilgili taraflar› da
kapsayan bir etkileflim ve yönetiflim ile oluflacakt›r.

Bu toplant›ya, hükümetlerin ve uluslararas› örgütlerin yan›s›ra sivil toplum kurulufllar› ve
özel sektör temsilcileri gibi ilgili taraflarca gösterilen ilgi ve kat›l›m bu konuda güçlü bir
iradenin varl›¤›na iflaret etmektedir. Bu da son derece memnuniyet vericidir. Bu toplant›n›n
sonucunda kaydedilecek kazan›mlar ile mevcut iflbirli¤imizin daha da ileri götürülece¤ine
inan›yoruz.

Bu Konferans çeflitli toplant› ve forumlarla KOB‹'leri yak›ndan ilgilendiren de¤iflik konular›
ele alacakt›r. Genifl bir yelpaze içinde yer alan bu konular, giriflimci ve yenilikçi KOB‹'lerin
küresel ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi ana temas› etraf›nda, bilgi ekonomisi,
giriflimcilik, performans›n ölçülmesi, elektronik ticaret, kalk›nma ve kad›n giriflimcili¤i
gibi bafll›klar alt›nda ayr›nt›l› olarak tart›fl›lacakt›r.

Küreselleflme ve KOB‹'lerin içinde bulundu¤u koflullar son derece dinamik bir nitelik
tafl›maktad›r. Dolay›s›yla ‹stanbul'da sürmekte olan bu süreç de ortaya ç›kan yeni koflullara
uyum sa¤lamak durumundad›r. Di¤er bir deyiflle, KOB‹'lerin gelifltirilmesine yönelik,
mevcut irade ve anlay›fl birli¤imizin, KOB‹'lerin yeni gereksinimlerine de cevap verecek
esnek ve de¤iflebilen bir yaklafl›m haline gelmesini beklemekteyiz.

Biz, ‹stanbul'da yap›lan bu Konferans› sadece hükümetleraras› bir toplant› olarak görmüyor,
ilgili tüm taraflar›n bir araya geldi¤i, görüfl al›flveriflinde bulundu¤u, iflbirli¤i olanaklar›n›
araflt›r›p gelifltirdi¤i bir forum olarak alg›l›yoruz. Bu itibarla, resmi toplant›lar d›fl›ndaki
giriflimlere de önem veriyoruz.

Bu yaklafl›m içinde ilgili tüm taraflara görevler düflmektedir. Bu görevler aras›nda kuflkusuz
en önemlisi, OECD bünyesinde yürütülen bu iflbirli¤ine verilen önemin devam etmesi
ve ortaya ç›kacak sinerjiden de yararlan›larak ulusal ve uluslararas› politikalar›m›z›n daha
da uyumlu hale getirilmesidir. Bu çerçevede, hükümetlerle birlikte sivil toplum kurulufllar›
ve özel sektör kurumlar›n›n da katk›s› önem tafl›maktad›r. Zira, bu süreç esasen özel
sektörün itici güç olaca¤›, hükümetlerin ve di¤er kurulufllar›n özel sektörün yolunu
açaca¤› bir giriflimdir.

Sözlerimi noktalarken, tüm kat›l›mc›lara bir kez daha hofl geldiniz diyor, çal›flmalar›n›zda
hepinize baflar›lar diliyorum.

Teflekkür ederim.



SAYIN BAfiBAKANIMIZIN 31. ‹DBK TOPLANTISINA
KATILAN BAKANLAR ONURUNA VERD‹⁄‹ AKfiAM
YEME⁄‹NDEK‹ KONUfiMASI

(14 HAZ‹RAN 2004)
Say›n Bakanlar, Say›n Genel Sekreter, De¤erli Konuklar,

Türk halk›, Türk Hükümeti ve flahs›m ad›na hepinize ‹stanbul'a hoflgeldiniz diyorum.

Bugün bafllayan 31. ‹slam D›fliflleri Bakanlar› Konferans›'n›n baflar›yla sonuçlanmas›n›
diliyorum. Zira, ‹slam Dünyas›'n›n ‹KÖ'nün baflar›s›na ihtiyac› var.

Bu akflam birlikte oldu¤umuz bu mekân, asl›nda devlet yönetiminin 19. yüzy›l›n son
yar›s›nda Topkap› Saray›'ndan Bo¤aziçi'ne tafl›nmas›yla bafllayan bir bat›l›laflma öyküsünü
bizlere anlatmaktad›r.

Dolmabahçe ve Ç›ra¤an saraylar›n›n son noktas› olarak kabul edilen Feriye karakolu, o
tarihte bölgenin güvenli¤ini sa¤lamak için infla edilmiflti.

Geçmiflte tarihimizin çalkant›l› bir dönemine flahitlik eden bu yer, ayn› zamanda Bo¤aziçi'nin
güzelli¤ine aç›lan bir kap›d›r.

‹stanbul ve Bo¤aziçi, sadece edebiyatç›lar›n, sanatç›lar›n ilham kayna¤› olan bir flehir ve
mekân de¤il, bütün unsurlar›yla, medeniyetleri buluflturan, sentezleyen eflsiz eserleriyle
uygarl›k birikimimizin mükemmel bir sembolü olmufltur.

Edebiyat›m›z›n önemli isimlerinden Abdülhak fiinasi Hisar bir eserinde ‹stanbul hakk›nda
flöyle demektedir:

"‹stanbul'da yaflayanlar, hissiyata ve fikirlere bir nebze aç›k iseler, kalplerinin, yaflad›klar›
müddetçe hayatlar›na anlam katacak iki ayr› duyguyla doldu¤unu hissederler. Bunlardan
biri do¤a sevgisi, di¤eri ise tarih duygusudur." Bulundu¤umuz bu mekân›n bize bu iki
duyguyu da ayn› anda yaflatt›¤›n› düflünüyorum.

Buna bir de arkam›zda gördü¤ünüz Bo¤aziçi köprüsünün tafl›d›¤› sembolik anlam› eklemek
gerekiyor: Asya'y› Avrupa ile birlefltiren ‹stanbul'un bu özelli¤ini bu köprüden daha iyi
yans›tan baflka bir sembol olabilir mi?

Bu akflam birlikte oldu¤umuz bu mekân, asl›nda devlet
yönetiminin 19. yüzy›l›n son yar›s›nda Topkap› Saray›'ndan
Bo¤aziçi'ne tafl›nmas›yla bafllayan bir bat›l›laflma öyküsünü
bizlere anlatmaktad›r.
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De¤erli Konuklar,

Konferans'ta bugün yap›lan ve önümüzdeki iki gün içerisinde yap›lacak konuflmalar›,
‹KÖ üyelerinin ortak mesajlar›n› ortaya koymas› bak›m›ndan önemli bulmaktay›m.

‹KÖ co¤rafyas›ndaki mevcut sorunlar ve güncel geliflmeler karfl›s›nda Örgütümüz'ün
daha duyarl› ve aktif bir tav›r almas› hususunda sergilenen kararl›l›k memnuniyet vericidir.

Arap-‹srail ihtilaf›ndan Irak'a, K›br›s'tan Keflmir'e uzanan birçok sorun hakk›nda verilen
dayan›flma mesajlar› takdire flayand›r.

Mesele, bu olumlu iradenin eyleme dönüfltürülebilmesinde yatmaktad›r.

Bu bak›mdan, Konferans'ta kabul edilecek kararlar›n izlenmesinin ve uygulanmas›n›n
temini büyük önem tafl›maktad›r.

Zira hepimiz daha adaletli bir dünyada, halklar›m›z›n huzur içinde yaflamas› için, ülkelerimizin
ve gelecek nesillerin sorumlulu¤unu tafl›yoruz.

Bunun için ortak medeniyet literatürümüzde merkezi bir yeri olan "adalet" kavram›na en
genifl anlam›yla ve her zamankinden daha güçlü bir iradeyle sahip ç›kmal›y›z.

Toplumlar›m›z›n iç dinamikleriyle birlikteli¤imizi güçlendirerek kaos yerine adalete, bar›fla
ve huzura hizmet etmeliyiz.

De¤erli Konuklar,

Ortak davalar›m›zda sesimizin daha güçlü ç›kmas›n›
istiyorsak, kendi aram›zdaki birlik ve dayan›flman›n
güçlendirilmesi kadar gerekli olan baflka bir fley, ‹slam
Dünyas›'n›n, ‹slam co¤rafyas›n›n ve bu co¤rafyada
yaflananlar›n do¤ru de¤erlendirilip anlafl›labilmesini
sa¤lamakt›r. Bunun yolu ise mutlaka diyalog ve karfl›l›kl›
etkileflimden geçmektedir.
Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz hafta Amerika Birleflik Devletleri'nde yap›lan G-8 Zirvesi'nin
ana gündemini Orta Do¤u ve Kuzey Afrika oluflturmufltur.

Bu Zirve'den ç›kan mesaj, dünyan›n önde gelen sanayileflmifl ülkelerinin bu bölgenin
kalk›nmas› için gerçek bir ortakl›k temelinde iflbirli¤i ve yard›ma haz›r olduklar›d›r.

G-8 Zirvesi'ne, bölgeye komflu bir ülkenin Baflbakan› olarak, bu giriflime olabilecek
katk›lar›m›z› ortaya koymak üzere ben de kat›ld›m.

Benim ve D›fliflleri Bakan›m›z Say›n Gül'ün daha önce çeflitli ‹KÖ toplant›lar›nda ve di¤er
bölgesel platformlarda sizlerle paylaflt›¤›m›z görüfllerimizi dile getirdim.

Bölge halklar›n›n hakettikleri ekonomik, sosyal ve siyasi standartlar› yakalayabilmeleri
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için ciddi bir reform at›l›m›n›n gerekli oldu¤unu, esasen son Arap Ligi Zirvesi'nde de
gördü¤ümüz gibi bölge Hükümetleri'nin bu ihtiyac›n bilinci içinde do¤ru yolda ad›mlar
att›klar›n›, bu ad›mlar›n teflvik edilmesi, ancak zorlamalardan, dayatmalardan mutlaka
kaç›n›lmas› gerekti¤ini vurgulad›m.

Zira, bölgesel sorunlar ülkelerin, toplumlar›n kendi iç dinamiklerini, iradelerini hesaba
katmadan, sosyal, kültürel, befleri unsurlar› idrak etmeden harici müdahalelerle ele
al›n›rsa hem eflyan›n tabiat›na ayk›r› olur, hem de adalete de¤il kaosa hizmet edilmifl
olunur.

Ayr›ca, bu zirvede baflta Arap-‹srail ihtilaf› olmak üzere, bölgesel sorunlar›n, ilerlemenin
önündeki temel engellerden birini oluflturdu¤unu özellikle hat›rlatt›m. Bu sorunlar›n adil
bir çözüme kavuflturulmas› için G-8 ülkelerinin daha fazla çaba sarf etmeleri gere¤ine
iflaret ettim.

G-8 Zirvesi sonunda yay›nlanan siyasi bildiride, Arap-‹srail uyuflmazl›¤›n›n adil, kal›c› ve
kapsaml› bir çözüme kavuflturulmas› yolundaki güçlü destek taahhüdünü cesaret verici
bir ad›m olarak görüyorum.

G-8 ülkelerinin aç›l›m›na cevap verip vermemek elbette bölge ülkelerinin takdirindedir.
Bizim görüflümüz ise, böyle bir yeni ortakl›¤›n kurulabilece¤i istikametindedir.

De¤erli Konuklar,

Tarihin önemli dönemeçlerinden birinde bulunmaktay›z.

Bizler, bu dönemeçte ülkelerimizi ve halklar›m›z› daha mutlu, daha müreffeh bir gelece¤e
tafl›yacak olan arac›n sürücü koltu¤unda oturmaktay›z.

Bu dönemeci arac›m›z› devirmeden aflabilmek için, dikkatli ve rasyonel; uzlaflma arayan;
gelece¤e yat›r›m yapan ve ayn› zamanda inisiyatifin elimizden ç›kmas›na izin vermeyen
bir yaklafl›m ve sa¤lam bir irade sergilememiz gerekiyor.

Bunu gerçeklefltirebilecek müflterek ak›l ve deneyime sahip oldu¤umuza ve neticede
bütün ‹KÖ co¤rafyas› için önemli bir f›rsat penceresinin aç›labilece¤ine inan›yorum.

Bu duygu ve düflüncelerle, sizlere tekrar hoflgeldiniz diyorum.
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DE‹K 17. OLA⁄AN GENEL KURULU: DEVLET BUNDAN
BÖYLE KULA⁄ININ ÜSTÜNE YATMAYACAKTIR

(19 HAZ‹RAN 2004)
Sevgili Dostlar, ‹fl Dünyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Yo¤un bir diplomatik temas trafi¤inin ard›ndan iyi haberlerle, Türkiye'nin gelece¤i
aç›s›ndan son derece ümitvar haberlerle aran›zda olmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu
ifade etmek istiyorum.

Gerek Amerika Birleflik Devletleri'nde yap›lan G-8 Zirvesi s›ras›nda, gerekse Hollanda'daki
temaslar›m›z s›ras›nda Türkiye'nin son dönemdeki çok yönlü diplomatik çabalar›n›n
karfl›l›¤›n› fazlas›yla almaya bafllad›¤›n› aç›kça gördük.

Bugün Türkiye'nin uluslararas› itibar›, birkaç y›l öncesiyle karfl›laflt›r›lamayacak kadar ileri
bir noktadad›r.

Sadece AB ülkeleri nezdinde de¤il, dünya ülkeleri nezdinde de Türkiye bugün bar›fl›n
tesisine üst seviyede katk›da bulunan, demokrasisini sürekli gelifltiren örnek bir ülke
konumundad›r.

Ekonomimizin k›sa bir zaman içinde gösterdi¤i büyük iyileflme, fluna inan›n›z, dünyan›n
her yan›nda büyük bir flaflk›nl›k ve hayranl›k uyand›rm›flt›r.

Uluslararas› her zeminde büyük bir ilgi ve sempatiyle karfl›lanmam›z›n nedeni, ülke
olarak, millet olarak gösterdi¤imiz büyük varolma azmi ve mücadelesidir.

fiimdi bize düflen, bunu hem kamu, hem de özel sektör için söylüyorum; Türkiye'nin
tazelenen gelecek umutlar›n› asla k›rmamak, Türkiye'yi yolundan döndürmeyi amaçlayan
hiçbir engele hayat hakk› tan›mamakt›r.

Hükümet olarak Türkiye'nin k›sa bir zaman içinde ileri ülkeler aras›nda yerini almas› için
büyük bir dikkat ve özen içerisinde çal›flmalar›m›z› yürütmekte kararl›y›z.

Sizlerin de, Türkiye'nin gelece¤inin infla edildi¤i flu günlerde, yeni ufuklara do¤ru yol
alma iradesine fazlas›yla sahip oldu¤unuzu biliyorum.

Bu kalk›nma koflusunda var gücünüzle yar›flt›¤›n›z›n ve Türkiye'yi ileriye do¤ru tafl›ma
mücadelesi verdi¤inizden de eminim.

Nas›l üretti¤imiz mallar› dünyan›n dört bir taraf›na götürüp
satma çabas› içindeysek, yabanc› sermayeyi Türkiye'ye
getirmek konusunda da ayn› hararet ve istekle çal›flmam›z
gerekiyor.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Elbette y›llar y›l› ihmal edilmifl bir ekonominin, y›llar y›l› ifllemez haline göz yumulmufl
bir kamu yönetiminin bir anda bütün s›k›nt›lar›ndan kurtulabilmesi mümkün de¤ildir.

Elbette daha aflmam›z gereken çok engel, yapmam›z gereken çok ifl, düzeltmemiz
gereken çok yanl›fll›k vard›r.

Ancak hedefimiz bellidir.

Hep birlikte çal›flarak, birbirimizin halinden anlayarak, dayan›flma, yard›mlaflma ve paylafl›m
içinde Türkiye'yi güzel yar›nlar›na tafl›yaca¤›z.

Bunun aksi düflünülemez!

Daha rasyonel bir planlama ve daha ekonomik bir yönetimle kamu yönetimi bu milletin
üstündeki yük olmaktan ç›kacak, as›l hizmetlerini vermeye bafllayacakt›r.

Hortumlar kesilecek, kara delikler t›kanacakt›r.

Bu milletin paras›, kuruflu kurufluna bu ülkenin geliflmesine harcanacakt›r.

Nerede bir alt yap› eksi¤i varsa imkânlar ölçüsünde en k›sa zaman içinde tamamlanacak,
devlet bundan böyle kula¤›n›n üstüne yatmayacakt›r.

Ekonomik programdan taviz verilmeyecek, en az›ndan bir süre daha temkin elden
b›rak›lmayacakt›r

Ancak bütün bunlar dengeleri korumak için yeterli olsa da yeni bir at›l›m için yeterli
de¤ildir.

Ülkemizin büyük ekonomik potansiyelini harekete geçirmek için bütün flartlar› zorlamal›y›z.

Nas›l üretti¤imiz mallar› dünyan›n dört bir taraf›na götürüp satma çabas› içindeysek,
yabanc› sermayeyi Türkiye'ye getirmek konusunda da ayn› hararet ve istekle çal›flmam›z
gerekiyor.

Bunu da el birli¤i içinde yapmak durumunday›z.

Özel sektörümüzde son zamanlarda yabanc› sermayeyle iflbirli¤i içine giren pek çok
kuruluflumuz var, bu say› giderek de art›yor.

Bu s›cak temaslar›n gerek ülkemiz hakk›ndaki soru iflaretlerinin silinmesi, gerekse ülke
olarak büyük potansiyelimizin uluslararas› zeminde bilinir hale gelmesi aç›s›ndan çok
önemli yararlar› oldu¤unu düflünüyoruz.

Eskiler para paray› çeker derlerdi, bugünün ekonomik yap›s› içinde bu söz anlam›n› daha
da artt›rm›flt›r.

At›lan her ad›m›n devam›n›n geldi¤ini hepimiz yaflayarak görüyoruz.

Biz elbirli¤i ile gayret gösterece¤iz; önce para paray›, sonra istihdam istihdam›, refah



97

1 9  H A Z ‹ R A N  2 0 0 4U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

refah› çekecek, ülkemize getirecek.

Herkesin bu vizyon ile hareket etmesi gerekiyor.

De¤erli Dostlar,

Bugün sadece bizim gibi kalk›nma mücadelesi içindeki ülkeler de¤il, sanayileflmifl zengin
ülkeler de ekonomik entegrasyon imkânlar›n› maksimum seviyede zorlamaktad›rlar.

Ayakta kalman›n, yakalanan geliflme trendini sürdürebilmenin baflka yolu yoktur.

Uluslararas› rekabete ayak uyduramayanlar düflecek, kalan sa¤lar yollar›na devam edecek.

Art›k hiçbir devletin, kendi sanayiini s›rt›nda tafl›yabilecek güce sahip de¤ildir.

Art›k dünya ticari merkezlerin etraf›nda dönmekte, ticaretin kurallar› siyasetin kurallar›n›
önemli ölçüde de¤ifltirmekte, yönlendirmektedir.

Hükümet olarak gerekli altyap›y› haz›rlamak, ifl yapmak
için kollar› s›vayana köstek de¤il destek olmak ve üst
seviyede yeni üretim stratejileri gelifltirmek bizim
görevimiz.
Bu görevi en iyi flekilde yerine getirmek için de yine sizlerle görüfl al›flverifli içinde,
iflbir l i¤i içinde el imizden gelenin en fazlas›n› yapmaya da kararl ›y›z.

Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi Reform Program› çerçevesinde biliyorsunuz, sivil toplum
kurulufllar›m›zla, sektör temsilcilerimizle önemli çal›flmalar yürüttük, yürütüyoruz.

Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu flemsiyesi alt›nda yine sizleri temsil
eden komitelerimiz gelece¤e dönük kalk›nma stratejimizin belirlenmesinde hayati roller
oynuyor.

Yine bildi¤iniz gibi 2003 y›l›nda yapt›¤›m›z mevzuat de¤ifliklikleri ile yabanc› yat›r›mc›n›n
önünü açmak konusunda önemli mesafeler ald›k.

Bugün art›k Türkiye'de flirket kurmak isteyen giriflimci, bir gün içinde bütün ifllemlerini
gerçeklefltirebiliyor.

AB müktesebat›na uyum çal›flmalar› çerçevesinde yap›lan düzenlemeler, genel anlamda
giriflimcinin, yat›r›mc›n›n önünü açan flartlar getirmifltir.

At›lan ad›mlar, yeni ad›mlarla desteklenecek, gerek özel sektörümüzün iç ve d›fl
piyasalardaki flans›n› artt›racak, gerekse yabanc› sermayeyi ülkemize çekecek yap›sal
düzen oluflturulacakt›r.

Özel sektörümüzün uluslararas› rekabete haz›rl›k noktas›nda zaten büyük bir gayret
içinde oldu¤unu ve bu konuda daha flimdiden önemli kazan›mlar elde edildi¤ini biliyoruz.

Bu çizgiyi gelifltirerek sürdürebilirsek, Türkiye'nin uluslararas› cazibesi her geçen gün
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artacakt›r, bundan hiç kimsenin flüphesi olmas›n.

O günleri hep birlikte görece¤iz.

Dünyay› saran Türk markalar›n›n birbiriyle rekabet etti¤i, yabanc› sermaye odaklar›n›n
Türkiye'ye yat›r›m yapmak için birbiriyle yar›flt›¤› o asude günler uzak de¤ildir.

Ben bu ideale sonuna kadar inan›yorum, biliyorum ki sizler de inan›yorsunuz.

Bu güzel duygularla sözlerime son veriyor, DE‹K'in Genel Kurulu'nun hay›rl› sonuçlar
do¤urmas›n› temenni ediyorum.

Hepinize bir kere daha sevgilerimi sayg›lar›m› sunuyorum.



AB UYUM SÜREC‹NDE ULUSAL SOSYAL POL‹T‹KA
SEMPOZYUMU’NDAK‹ KONUfiMASI

(21 HAZ‹RAN 2004)
Sevgili Konuklar, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin mutlu ve müreffeh gelece¤ine do¤ru ilerlerken izleyece¤imiz yol haritas›n›n
çizilmesine büyük katk›lar sa¤layacak böyle önemli bir toplant›da sizlerle olmaktan büyük
mutluluk duydu¤umu özellikle ifade etmek istiyorum.

Allah'a flükürler olsun ki bugün, uzun y›llardan sonra milletine verdi¤i sözleri tutma
kararl›l›¤›n› göstermifl bir hükümeti temsilen burada bulunuyorum.

Düfltükleri kötümserlik illetinden kurtulup bizimle ayd›nl›k bir Türkiye hayalini
paylaflamayanlar›n aksine, burada bulunan mümtaz misafirlerimizle birlikte umutlu bir
gelece¤in vizyonunu oluflturma gayreti içinde olaca¤›z.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye ekonomisi her gün yeni bir aflama yap›yor, kalk›nma yolunda yeni
bir hamle gerçeklefltiriyor.

Ekonomi yönetimimizden, iç piyasalar›m›zdan ve uluslararas› ekonomik çevrelerden
içimizi serinleten haberler birbiri ard›na geliyor.

2003 y›l›nda oldu¤u gibi, 2004 y›l› için koydu¤umuz hedefleri yakalamakta da zorluk
çekmeyece¤imiz anlafl›l›yor.

Büyüme hedeflerimizde herhangi bir sapma olaca¤›na ihtimal vermiyoruz.

Sanayi üretiminde ve ihracatta rekor düzeyde iyileflmeler yaflanmaktad›r.

Turizm sektörümüz rekor üstüne rekor k›rmaya devam ediyor.

Biliyorsunuz May›s ay› rakamlar›n›n aç›klanmas›yla birlikte enflasyonda 32 y›l sonra tek
haneli rakamlara inmeyi de baflarm›fl olduk.

Türkiye bugün otuzlu yafllar›n› sürmekte olan kufla¤›n bile daha önce flahit olmad›¤› bir
durumla, tek haneli enflasyon gerçe¤iyle karfl› karfl›yad›r.

Bu geliflmelerin ekonomimizin gidiflat› aç›s›ndan son derece sevindirici oldu¤unu en az
bizler kadar sizler de biliyorsunuz.

Milletimizin yediden yetmifle bütün bireyleri art›k enflasyon canavar›n› dize getirecek

Bildi¤iniz gibi, Türkiye ekonomisi her gün yeni bir aflama
yap›yor, kalk›nma yolunda yeni bir hamle gerçeklefltiriyor.
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bir güce ve potansiyele sahip oldu¤umuza inan›r hale gelmifltir.

Bu nokta rakamsal göstergelerden çok daha önemli bir özgüven göstergesidir.

De¤erli Davetliler,

Bugün, daha bundan 20 aya yak›n bir zaman önce içine düflmüfl oldu¤umuz, kriz, s›k›nt›
ve bunal›m ortam›ndan çok uzaklarday›z.

Bir yandan ekonomimizi kararl› ve dirayetli politikalarla sa¤lam bir dengeye oturtma
çal›flmalar›n› sürdürürken, d›fl dünyaya aç›lmak konusunda da önemli ad›mlar at›yoruz.

Gerek Türkiye'nin kronikleflmifl d›fl meselelerinin çözümünde, gerek uluslararas› imaj›m›z›n
yenilenmesinde, gerekse AB üyeli¤i temelinde sürdürdü¤ümüz uyum çal›flmalar›nda
önemli mesafeler alm›fl durumday›z.

Bu hedefler bizim çok önemsedi¤imiz hedeflerdir.

Türkiye'nin dünyadan uzak ve kendi içine kapal› köhne yönetim anlay›fllar›yla bir yere
varaca¤›na inanc›m›z yoktur.

Türkiye'yi ça¤dafl dünyan›n önemli bir parças›, geliflmeye ve de¤iflime aç›k, bilgi toplumu
hedeflerine h›zla yürüyen bir ülke olarak düflünüyoruz.

Bu düflüncelerimizin, bu umutlar›m›z›n, bu beklentilerimizin burada bulunan herkesçe
ve milletimizin bütün bireylerince paylafl›ld›¤›ndan da eminim.

Türkiye son otuz y›lda kaybetti¤i zaman› bu ortak irade
ve bu duygu birli¤i sayesinde k›sa zamanda geri
kazanacakt›r, bundan kimsenin flüphesi olmas›n.
Son on gün içinde ard› ard›na gerçekleflen d›fl gezilerimiz s›ras›nda bir kere daha
müflahede ettik; bizim önümüze koydu¤umuz bu hedeflere varaca¤›m›za dünyal›
dostlar›m›z da inanmaya bafllam›flt›r.

Gitti¤imiz her yerde, Türkiye'nin bu kararl› ve inançl› silkiniflinden, bu büyük ilerleme
hamlesinden, bu önemli de¤iflim seferberli¤inden hayranl›kla sözedildi¤ini duyuyoruz.

Bu son derece gurur verici, mutluluk verici, heyecan verici bir durumdur, bu duygular›
sizlerle özellikle paylaflmak istiyorum.

‹nflallah bugün ülke olarak geldi¤imiz bu önemli nokta; uluslararas› hedeflerimizi yakalamak
noktas›nda bize çok önemli avantajlar kazand›racakt›r.

Benim Türkiye'nin bugünkünden çok daha parlak bir gelece¤e do¤ru koflar ad›m
ilerlemekte oldu¤una dair inanc›m tamd›r.

Biliniz ve inan›n›z ki, çocuklar›m›za b›rakt›¤›m›z Türkiye, bizlere b›rak›landan çok daha
ayd›nl›k, çok daha ileri, çok daha gurur verici bir ülke olacakt›r.
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Cumhuriyetimizin 100. do¤um y›l›nda bu yüksek ideallerimizin gerçe¤e dönüfltü¤ünü
görmek en büyük temennimizdir.

De¤erli Davetliler,

‹ktidarda bulundu¤umuz son yirmi aya yak›n sürede Türkiye'nin ald›¤› mesafeyi en iyi
sizlerin takdir edece¤inize inan›yorum.

Ancak flunu da ifade etmek istiyorum ki biz hükümet olarak geldi¤imiz bu noktay› her
fleyin sonu olarak de¤il, sadece bafllang›c› olarak görüyoruz.

Evet, y›k›ld›¤›m›z yerden yeniden aya¤a kalkmay› baflard›k, ama biliyoruz ki daha fazla
bu noktada kalamay›z.

Yürümek, ilerlemek koflmak ve Türkiye'yi dünyan›n en parlak y›ld›zlar›ndan biri haline
getirmek durumunday›z.

Bizim bundan baflka bir seçene¤imiz yoktur, ilerlemezsek yerimizde sayar›z, yerimizde
sayarsak yeniden yere düflmemiz de mukadderdir.

Önümüze çok önemli hedefler koyduk.

Türkiye'yi ekonomisi sa¤l›kl› iflleyen, demokrasisi olgunlaflm›fl, vatandafllar›n›n gurur
duyaca¤› bir ülke haline getirece¤iz.

Yaflama standard›m›z› mutlaka yükseltece¤iz.

Ümit ediyoruz ki Aral›k ay›nda Türkiye'nin müzakere tarihi gönlümüzden geçti¤i flekliyle
masaya konacakt›r.

Ancak bizim Türkiye'yi günün ihtiyaçlar›na uygun bir ça¤dafll›k çizgisine tafl›ma hedefimiz,
müzakere süreciyle ba¤l› de¤ildir.

Biz insan›m›z›n özgürlüklerini, yaflama standard›n›, çal›flma kalitesini, sosyal haklar›n›
dünyan›n en ileri devletleriyle ayn› seviyeye getirmeyi bu ülkeye borcumuz say›yoruz.

Bu toplant›n›n da konusunu teflkil eden sosyal güvenlik, ça¤dafl dünyan›n bugün üzerinde
en çok durdu¤u ana alanlardan biri haline gelmifltir.

Hükümet olarak Türk çal›flma hayat›n› dünyadaki bu ça¤dafl çizgiye çekmek için büyük
bir kararl›l›k ve azimle çal›fl›yoruz.

Göreve geldi¤imiz günden bugüne bu amaçla bir çok yasal düzenlemeler gerçeklefltirdik.

Yeni ‹fl Yasas›, Sosyal Güvenlik Kurumu Teflkilat Yasas›, Ba¤-Kur Yasas›, Sosyal Sigortalar
Yasas›, Türkiye ‹fl Kurumu Teflkilat Yasas› bu dönemde ç›kar›lm›flt›r.

Bu yasama çal›flmalar› çal›flma hayat›n›n ihtiyaç duydu¤u pek çok hal çaresini hayata
geçirmekte, t›kanma noktalar›n›n afl›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Çal›flma hayat›m›z›n bütün taraflar›na rahatlama getirecek, AB standartlar›na uygun bir
yap› oluflturmak için gayretlerimiz devam ediyor.
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De¤erli Dostlar,

Bu çal›flmalar çok önemli, ancak yasa ç›karmakla ifl bitmiyor, bu yasalar› iflletmek,
reformlar› hayata geçirmek gerekiyor.

‹flte bunun için biz çal›flma hayat›m›z›n bütün kesimleriyle diyalog içerisinde hareket
etmeye de büyük önem veriyoruz.

Bu amaçla sosyal diyalog mekanizmas›n› güçlendirmek amac›yla kurulmufl bulunan
Sosyal Güvenlik Yüksek Dan›flma Kurulu'nda sosyal taraflar›n ve sivil toplum örgütlerin
kat›l›m›n› sa¤lad›k.

Burada çal›flma hayat›m›z›n bütün kesimlerini içine alan bir zeminde sosyal güvenlik
politikalar›n› hep birlikte belirleyecek, bunlar›n prati¤e aktar›lmas›nda dayan›flma içinde
olaca¤›z.

Bu da yeterli de¤il; bütün hizmet alanlar›nda ve üretim sektörlerinde oldu¤u gibi çal›flma
hayat›m›z›n da bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmas›n› temine çal›fl›yoruz.

E-devlet projemizin önemli bir aya¤› olan e-bildirge
projesini k›sa bir zaman önce hayata geçirdik.
Çal›flanlar›m›z›n ve emeklilerimizin durumlar›nda önemli iyilefltirmeler için gereken bütün
gayreti de gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz.

fiuna inan›n›z ki, hangi ifl alan›nda çal›fl›yor olursa olsun, nereden emekli olmufl olursa
olsun her bir vatandafl›m›z bizim için çok de¤erlidir.

Krizlerden ç›km›fl bir ekonominin imkânlar›yla yapabilece¤imizi azami seviyede yapma
çabas› içindeyiz.

Bizim gönlümüzden geçen; dünyan›n en ileri ülkesinde nas›l bir sosyal güvenlik flemsiyesi
varsa ayn›s›n›n daha fazlas›yla bizim vatandafllar›m›za da sa¤lanmas›d›r.

Bu konuda bugün eksiklerimiz olabilir; ama birkaç y›l içinde daha da güçlenecek olan
ekonomimizin sa¤layaca¤› imkânlarla bu ça¤dafl seviyeyi mutlaka yakalayaca¤›z.

Bu önemli hedeflere ulafl›lmas› için çizdi¤imiz yol haritas›n›n sizlerin katk›lar›n›zla
zenginlefltirilmesi gerekiyor.

Bu sempozyumun bu önemli hizmeti yerine getirmede çok büyük katk›lar sa¤layaca¤›ndan
eminim.

Burada yap›lacak tespitlerden, burada ortaya konacak proje ve önerilerden fazlas›yla
yararlanman›n aray›fl› içinde olaca¤›z.

Hepinize kat›ld›¤›n›z ve gelece¤in Türkiye perspektifine katk›lar›n›z› esirgemedi¤iniz için
flimdiden teflekkürlerimi sunuyorum.

Bu güzel giriflimin hay›rl› sonuçlar getirmesini diliyor, hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m›
sunuyorum.
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"THE TRANSATLANTIC ALLIANCE AT A NEW
CROSSROADS" (TRANSATLANT‹K ‹TT‹FAKI YEN‹ B‹R
KAVfiAKTA) KONULU KONFERANSIN AÇILIfi YEME⁄‹

(25 HAZ‹RAN 2004, ‹stanbul)
Say›n Craig Kennedy, Say›n Dr. Eckhard Cordes,  Say›n Can Paker, Ekselanslar›,

Han›mefendiler ve Beyefendiler,

GMF'nin Daimler Chrysler ve TESEV'le iflbirli¤i halinde gerçeklefltirdi¤i "Yeni Bir Kavflakta
Atlantik ‹ttifak›" konulu konferans vesilesiyle siz seçkin konuklar›n huzurunda bulunmaktan
memnuniyet duymaktay›m.

Üç kurulufla da bu mükemmel organizasyondan ötürü takdir ve teflekkürlerimi sunuyor,
hepinize ‹stanbul'a hoflgeldiniz diyorum.

Birkaç gün sonra transatlantik camian›n kalbi bu flehirde atacakt›r.

Yeni üyeler, ortaklar ve üstlendi¤i misyonlar sayesinde farkl› co¤rafyalara  uzanmakta
olan ‹ttifak›n yeni niteli¤ini,  iki k›tay› birbirine ba¤layan ‹stanbul kadar güzel sembolize
eden bir baflka flehir olabilir mi?

‹ttifak›m›z, 21. yüzy›l› güçlü ve özgüvenli bir flekilde karfl›lamaktad›r.

NATO Zirvesi bu  gerçe¤i ortaya koyan tarihi bir vesile olacakt›r.

‹stanbul'da bir araya gelecek olan müttefikler, ‹ttifak›n oluflmakta olan yeni içeri¤ine yön
vereceklerdir.

De¤erli Konuklar,

Esasen, yar›n bafllayacak olan konferans›n gündem maddelerine gözatmak dahi,
‹ttifak›m›z›n geçirmekte oldu¤u dönüflümü anlayabilmek için yeterli olabilir.

Bugün sadece Avrupa demokrasilerini korumufl, savunmay› müflterek bir çaba haline
getirmifl bir ittifaktan bahsetmiyoruz.

Ayn› zamanda Avrupa bütünleflmesinin yolunu açm›fl, Balkanlara istikrar getirmifl, farkl›
bir k›tadaki Afganistan'›n istikrar ve güvenli¤ine destek olan bir NATO'dan söz etmekteyiz.

Bugün, Kuzey Afrika'dan Avrasya'ya kadar genifl bir ortakl›k a¤›na sahip olan, tüm ortaklar›
meyan›nda Akdenizli ortaklar›yla kurdu¤u diyalo¤u güçlendirmek isteyen, Orta Do¤u
ülkelerine iflbirli¤i elini uzatan, Rusya ve Ukrayna ile özel iliflkiler gelifltiren bir ‹ttifak'tan
bahsetmekteyiz.

Bu haliyle NATO, transatlantik camian›n 21. yüzy›l›n
getirdi¤i yeni risk ve f›rsatlar›n karfl›s›na birlikte ç›kma
iradesini de ortaya koymaktad›r.
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Di¤er bir deyiflle, hür Avrupa'y› topyekün bir askeri sald›r›ya karfl› savunmak amac›yla
kurulan ‹ttifak›m›z, stratejik bak›fl›n› temelde Avrasya ve Orta Do¤u'nun tümüne geniflleten
bir ortak güvenlik örgütü haline gelmektedir.

NATO art›k kendini yenilemifl bir örgüttür.

Bu haliyle NATO, transatlantik camian›n 21. yüzy›l›n getirdi¤i yeni risk ve f›rsatlar›n
karfl›s›na birlikte ç›kma iradesini de ortaya koymaktad›r.

E¤er önceki kufla¤›n de¤erli liderleri tarihteki bu en baflar›l› ‹ttifak› kurmam›fl olsalard›,
hepimizin yak›n tarihi farkl› bir flekilde yaz›l›rd›.

Bugün elimizde bir NATO ittifak› olmasayd›, flimdi bunu kurmak öncelikli bir ifltigal
alan›m›z olurdu.

De¤erli Konuklar,

Esasen Türkiye'nin jeo-stratejik konumunun ve bak›fl aç›s›n›n geçirmekte oldu¤u evrim
de NATO'nun dönüflüm süreciyle ayn› çizgide ilerlemektedir.

So¤uk savafl döneminin kanat ülkesi olan Türkiye, bugün Avrasya'n›n merkezinde;
Balkanlar'dan Karadeniz'e ve Kafkaslara, Orta Asya'dan Akdeniz'e uzanan farkl› bölgelerin
kesiflme noktas›ndad›r.

Bu genifl co¤rafyaya sadece yeni ve asimetrik güvenlik riskleri aç›s›ndan bakmamak
gerekir.

Zira söz konusu bölgeler,  siyasi ihtilaflar bertaraf edilebildi¤i ve istikrar güçlendirilebildi¤i
ölçüde, küresel refah ve esenli¤e büyük katk› sa¤layabilecek bir potansiyele sahiptirler.

Türkiye, bunun bilinciyle, bu co¤rafyada istikrar yay›c› bir misyon üstlenmifl durumdad›r.

Bu misyonun gere¤ini, ikili ve bölgesel sorunlar›n çözümlenmesini teflvik ederek,
Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i ve Blackseafor gibi bölgesel
iflbirli¤i mekanizmalar›n›n öncülü¤ünü yaparak yerine getirmekteyiz.

Çat›flma ve savafllardan harap olmufl ülkelere uzatt›¤›m›z yard›m eli,  üstlendi¤imiz
misyonun di¤er bir aya¤›n› teflkil etmektedir.

Eflit derecede önemli di¤er bir katk›m›z› ise,  kendi siyasi, ekonomik ve sosyal kalk›nma
deneyimimizin yaratt›¤› çekim gücü oluflturmaktad›r.

Türkiye'nin, içeride ça¤dafl de¤erler temelinde gerçeklefltirdi¤i olumlu yönde de¤iflim
süreci baflar›l› oldukça, bu de¤erlerin s›n›rlar›m›z›n ötesinde benimsenebilmesinin önü
daha da aç›lmaktad›r.

Bu bak›mdan, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne müstakbel üyeli¤inin getirilerine dikkat
çekmek istiyorum.

Gerek AB üyesi olan bir Türkiye,  gerekse Türkiye'nin üye oldu¤u bir AB, transatlantik
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camian›n ortak de¤erlerinin Avrasya co¤rafyas›na yay›lmas› noktas›nda daha kuvvetli bir
konumda olacaklard›r.

Bundan da Atlantik ittifak›n›n tümü yarar görecektir.

Türkiye ayr›ca tarih, co¤rafi konum ve kültürel ba¤lar›n
kendisine bahfletti¤i, kültürler ve medeniyetler aras›
buluflma noktas› rolünü de do¤all›kla üstlenmifl
durumdad›r.
Geçen hafta, yine bu flehirde toplanan ‹slam D›fliflleri Bakanlar› Konferans› bunun en
somut göstergesidir.

Toplant›n›n en önemli sonuçlar›ndan biri Örgütün Genel Sekreterli¤ine bir Türk'ün seçilmifl
olmas›d›r.

Prof. ‹hsano¤lu'nun ‹KÖ'de ilk kez düzenlenen seçimle göreve gelmifl olmas›n›n önemi
de ortadad›r.

‹slam Konferans› Örgütü'nün, yeni Genel Sekreter'in rehberli¤inde ve Türkiye'nin de
deste¤iyle, uluslararas› platformda olumlu bir güç olma yolunda ilerleyece¤ine inan›yorum.

Ayr›ca, ikisinin de do¤al üyesi oldu¤umuz ‹slam dünyas› ve Avrupa camias›n› bir araya
getiren ‹KÖ-AB Ortak Forumu'nun ikincisinin bu y›l Ekim ay›nda yine ‹stanbul'da
yap›laca¤›n› belirtmek istiyorum.

K›saca belirtmek gerekirse, Türkiye, G-8'den D-8'e uzanan küresel kurumlar hatt›nda
katk›s› önemsenen, hatta elzem ülkelerden biridir.

De¤erli Konuklar,

Yeni uluslararas› konjonktürde de Türk d›fl politikas›n›n temel bir eksenini transatlantik
ba¤lar oluflturmaktad›r.

Türkiye, Atlantik ‹ttifak›n›n üstlendi¤i ve ileride üstlenebilece¤i misyonlarda baflar›l›
olmas› için her türlü deste¤i sa¤lamaya devam edecektir.

Bu ba¤lamda, yar›n bafllayacak olan konferansta da ele al›nacak temel baz› konulara
iliflkin görüfllerimi sizlerle paylaflmak istiyorum:

NATO'nun aç›k kap› politikas› devam etmelidir.

Bu bir tercihten ziyade zorunluluktur.

Dolay›s›yla, üyeli¤i arzu eden Arnavutluk, Makedonya, H›rvatistan'a ‹stanbul'da verece¤imiz
mesaj, aç›k ve teflvik edici olmal›d›r.

‹ttifak›n bugüne kadarki geniflleme politikas›n›n baflar›s› esasen Ortakl›k iliflkilerinin
baflar›s›na dayanmaktad›r.
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Ortakl›k iliflkileri ayn› zamanda NATO'nun Avrasya co¤rafyas›na aç›l›m›n›n da anahtar›n›
oluflturmaktad›r.

Dolay›s›yla, önümüzdeki yeni dönemde bu politikan›n güçlendirilmesine ve geniflletilmesine
önem vermekteyiz.

Orta Do¤u'daki ortaklar›m›za da ayn› anlay›flla yaklaflmaktay›z.

Güçlendirilmifl Akdeniz Diyalo¤u ve ‹stanbul ‹flbirli¤i Giriflimi bu hedefe yönelik önemli
araçlar olacakt›r.

Bu mekanizmalar, esasen daha genifl bir çerçevede flekillendirilmekte olan Genifl Orta
Do¤u ve Kuzey Afrika'n›n olumlu de¤iflimini teflvike yönelik ortakl›k ve iflbirli¤i projeleriyle
birlikte de¤erlendirilmelidir.

Bölgeye komflu bir müttefik ve demokratik ortak olarak bölgenin istikrar›na ve refah›na
katk›da bulunacak giriflimlerin içinde ve arkas›nda olaca¤›z.

Terörizmle mücadeleye yönelik transatlantik camian›n taahhüdünün ve kararl›l›¤›n›n
devam etmesi de büyük önem tafl›maktad›r.

Terörizm belas›yla ve terörizmi ortaya ç›karan koflullarla
mücadelenin zaman içinde gündemimizden düflmesine
izin vermemeliyiz.
Afganistan bu ba¤lamda ‹ttifak›n önündeki en önemli s›navd›r.

Afganistan'da uluslararas› toplumun ve özellikle NATO'nun baflar›l› olmaktan baflka
seçene¤i yoktur.

NATO ve Afgan halk› bu süreçte Türkiye'yi her zaman yanlar›nda bulmufllar ve bulacaklard›r.

‹ttifak güneye ve do¤uya do¤ru aç›l›rken, Avrupa'da güvenlik ve istikrar›n korunmas›na
verdi¤imiz önem de devam etmektedir.

Bu noktada, NATO-AB stratejik ortakl›¤› büyük bir potansiyele sahiptir.

‹ki örgüt aras›nda etkin bir iflbirli¤ine ve iflbölümüne ihtiyaç vard›r.

Bosna-Hersek'teki NATO misyonu SFOR'un sona ermesini takiben AB'nin bir operasyon
bafllatacak olmas› bunun güzel bir örne¤ini teflkil etmektedir.

AB'nin ve NATO'nun genifllemesiyle beraber, Karadeniz havzas› transatlantik co¤rafyada
önemini artt›rmaktad›r.

Bu bölgeden kaynaklanabilecek olas› güvenlik risklerinin öncelikle bölgesel iflbirli¤i
yoluyla bertaraf edilebilece¤ini düflünüyoruz.

Esasen bunun için gerekli zemin ve mekanizmalar mevcuttur.

Tabiat›yla risk ve tehditler bölgesel imkânlar›n seferber edilmesinin yeterli olmayaca¤›
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boyutlara vard›¤›nda baflta NATO olmak üzere baflka imkânlar›n yard›m›na baflvurulmas›
gerekecektir.

Geçti¤imiz y›l transatlantik ba¤lar› ciddi bir s›nava tabi tutan Irak'›n, art›k bu ba¤lar›
güçlendiren bir ifllev görmesinin zaman› gelmifltir.

Bugün geldi¤imiz aflamada ortak noktam›z Irak'ta bar›fl› ve istikrar› birlikte kazanmak
zorunda oldu¤umuz gerçe¤idir.

De¤erli Konuklar,

Transatlantik ba¤lar, bugüne kadar sadece güvenli¤imiz aç›s›ndan de¤il, ekonomik
refah›m›z ve sosyal geliflmemizde de vazgeçilmez bir rol oynam›flt›r.

ABD eski Baflkanlar›ndan Harry Truman, en çok gurur duydu¤u baflar›n›n Atlantik
‹ttifak›'n›n kurulmas› ve eski has›mlar›n müttefiklere dönüflmesi oldu¤unu söylemiflti.

Transatlantik camia, flimdi çok farkl› bir konjonktürde, ancak önem bak›m›ndan ayn›
a¤›rl›kta bir baflar›ya imza atmak durumundad›r.

fiimdi bafll›ca misyonumuz aram›zdaki ba¤lar›n temelini oluflturan, Avrupa-Atlantik
co¤rafyas›n› bir bar›fl ve refah alan›na dönüfltüren ortak de¤erleri, iflbirli¤i ve ortakl›k
ruhu içinde Avrasya'n›n geneline  yayabilmektir.

NATO ‹ttifak›n›n en üst düzeydeki bu toplant›s›na ev sahipli¤i yapmaktan gurur duyuyoruz.

Bu çerçevede, ‹ttifak›n gerçek güçlerinden biri olan entelektüel enerjisinin ortaya
dökülece¤i bu Konferans'›n aç›l›fl›n› yapmaktan da ayr›ca memnuniyet duymaktay›m.

Çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.
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ULUSLARARASI ‹fi ADAMLARI FORUMU AÇILIfiI

(15 EYLÜL 2004)
De¤erli Konuklar, Dünya Ticaretinin Sayg›n Temsilcileri, Sevgili Medya Mensuplar›,

Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bu önemli günün heyecan›n› sizin gibi son derece sayg›de¤er bir toplulukla paylafl›yor
olmaktan duydu¤um memnuniyet i  özel l ik le i fade etmek ist iyorum.

Tarihin bu önemli kavflak noktas›nda, bar›fl ilkesi ›fl›¤›nda bir araya gelerek, dünyay›
esenli¤e tafl›yacak olan ideallere sahip ç›kma kararl›l›¤›m›z› gösterdi¤imiz böyle bir
buluflman›n önemi çok büyüktür.

Bugün insanl›¤›n içinde bulundu¤u üzücü durum, her gün içimiz yanarak izlemek zorunda
kald›¤›m›z kan ve gözyafl› tablolar›, hiç flüphe yok ki bu gezegeni getirdi¤imiz noktay›
yeniden düflünmemizi gerektiriyor.

‹nsan hayat›n› küçümseyen güç gösterileri, dünyay› karanl›¤a götüren silah stratejileri
ve dengeleri yoksullar aleyhine bozmaya devam eden sözde denge oyunlar›...

Herkes bafl›n› iki elinin aras›na koyup yeniden düflünmeli...

Bu ac› tablo art›k de¤iflmeli...

Yeryüzünü kana ve öfkeye bo¤an savafl stratejileri, bir an önce yerini bar›fl›n, kardeflli¤in,
özgürlü¤ün hüküm sürdü¤ü bir insanl›k kültürüne, bir medeniyet felsefesine b›rakmal›...

Toplumlar birbirlerine yaklaflarak, dostça ve kardeflçe ellerini birbirine uzatmal›.

Her gün haber bültenlerinde kan ve gözyafl›yla yüz yüze gelen milyarlarca insan için
bar›fl bir özlemdir.

‹nsanl›¤›n bu özlemini dindirmek, bar›fl› yeryüzünün bütün köflelerinde yeniden tesis
etmek için üstümüzde sorumluluklar vard›r.

Bugün inan›yorum ki sadece dünya ticaretini konuflmak için bir araya gelmifl de¤iliz, ayn›
zamanda bar›fla karfl› sorumlulu¤umuzun da bir gere¤ini yerine getirmeyi umuyoruz.

Biliyorum ki, biz hepimiz bar›fltan yanay›z ve burada dünya bar›fl›n›n dimdik ayakta
oldu¤unu ispat etmek için bulunuyoruz.

Dünyan›n ekonomik potansiyelini, tabii zenginlikleri ve
kültürel birikimleri cömertçe paylaflan bir dünya, herkesin
menfaatine olan tek formüldür.
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De¤erli Konuklar,

fiuras› bir gerçek ki, zaman›m›zda toplumlar› birbirine en çok kaynaflt›ran unsur ekonomi,
yani ticarettir.

Burada çok uluslu bir masan›n etraf›nda ekonomik ifl ba¤lant›lar› kurarken, ayn› zamanda
milletleri ve kültürleri bir araya getirdi¤imizin bilinci içerisindeyiz.

Dünya milletleri olarak daha güzel ve daha müreffeh bir hayat sürdürmek için birbirimize
ne kadar ihtiyac›m›z oldu¤unu da müflahede ediyoruz.

Bizim kalplerimizde hissetti¤imiz bu s›cakl›k, dünyan›n en büyük silahl› güçlerinin bile
elde edemeyece¤i kadar büyük bir zenginliktir.

Buradan ayr›l›rken tazelenmifl bir bar›fl inanc›yla birlikte, dünyan›n dört bir yan›ndan, farkl›
etnik köken ve kültürlerden dostlar›m›z›n hat›ras›n› da yan›m›zda götürece¤iz.

Dünyaya bar›fl› geri getirecek olan olgu iflte budur.

Dünyan›n ekonomik potansiyelini, tabii zenginlikleri ve kültürel birikimleri cömertçe
paylaflan bir dünya, herkesin menfaatine olan tek formüldür.

Aksi halde bu toz ve dumandan geriye bir kazanan kalmayacakt›r.

‹nsanl›k onuruna aç›lm›fl her yara, gün gelecek dünyan›n vicdan›n› kanatacakt›r.

Biz gelece¤e umutla, coflkuyla iyimserlikle bakmak istiyoruz.

Biz üretti¤imizi birbirimizle paylaflmak, eme¤imizin karfl›l›¤›n› hakça kazanmak istiyoruz.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Sizleri dünyan›n en güzel flehirlerinden birinde, ‹stanbul'da a¤›rlamak bizler için bir gurur
vesilesidir.

Böyle önemli bir buluflman›n Türkiye'nin a¤›r ekonomik
s›k›nt›lar›n› üstünden att›¤› ve iyileflme yolunda büyük
güç ve moral kazand›¤› bir dönemde gerçekleflmesi de
ayr›ca mutluluk verici.
Gururla söylüyorum ki, Türkiye her geçen gün büyüyen, buna ba¤l› olarak da ticaret
hacmi geniflleyen aktif ekonomik bir yap›ya kavuflmufltur.

Sözünü etti¤im büyüme rakam›n›n 2004 y›l› itibariyle yüzde 10'lar civar›nda olaca¤›n›
ümit ediyoruz.

Bu rakam ülkemizin son 40 y›ldaki en büyük büyüme oran›d›r.

Sanayi üretimimiz bir önceki y›la göre yüzde 12.8 oran›nda artm›fl durumdad›r.

Bütün sektörlerimizde yükselifl trendi yakalanm›flt›r.
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Bugün 180'i aflk›n ülkeye 19 bini aflk›n tür ve çeflitte mal sat›yoruz.

‹nan›yorum ki bu daha bafllang›çt›r, hepimizin gayretleriyle hem Türkiye, hem de di¤er
dost ve kardefl ülkeler için bu geliflmenin arkas› gelecektir.

Turizm alan›nda 2010 y›l›n›n beklentilerini daha flimdiden yakalam›fl durumday›z.

Bunlar sevindirici oldu¤u kadar, tafl›d›¤› büyük potansiyel bak›m›ndan dikkat çekici
göstergelerdir.

fiunu rahatl›kla söyleyebilirim ki, Türkiye ekonomik olarak flu anda dünyan›n en dinamik
organizmalar›ndan biri olmaya do¤ru gitmektedir.

Enflasyonist ortam etkisini yitirmifl, ekonomi yönetimimiz istikrara kavuflmufltur.

Hükümete geldi¤imiz günden bu yana gerçeklefltirdi¤imiz yap›sal dönüflüm çal›flmalar›yla,
gerek yurt içindeki ticari hayat›n, gerekse yabanc› sermaye giriflimlerinin önünü açt›k.

Büyük bir potansiyele, genç bir ifl gücüne, zengin kaynaklara sahibiz.

Uluslararas› iflbirli¤ine aç›k, özellikle komflu ve kardefl co¤rafyalarla iliflkilerini ekonomik
ve kültürel iliflkiler zeminine oturtmak isteyen bir anlay›fla sahibiz.

Sizi ticaretin güzelliklerini paylaflmaya ve iflbirli¤i imkânlar›n› daha da fazla gelifltirmeye
ça¤›r›yoruz.

Bugün 8.'sini gerçeklefltirdi¤imiz Dünya ‹fl Adamlar› Forumu'nun, bar›fl yolundaki
iflbirli¤imizin ve ülkelerimizin refah›na katk›lar›m›z›n doru¤a ç›kt›¤› bir zemin oluflturmas›n›
diliyorum.

De¤erli Konuklar,

Bu y›l, bu önemli forumla birlikte MÜS‹AD'›n 10. Uluslararas› Fuar› da efl zamanl› olarak
gerçeklefltiriliyor.

‹nan›yorum ki bu forum vesilesiyle oluflturulacak büyük iflbirli¤i ve dayan›flma ideali,
MÜS‹AD Fuar› sayesinde teoriden prati¤e geçifl imkânlar›n› zenginlefltirecektir.

Farkl› ölçek ve sektörlere yönelik 305 Türk firmas›yla birlikte 41 yabanc› firman›n ürünlerini
sergiledi¤i bu fuar›n, 200 bin civar›nda ziyaretçi almas›n› bekliyoruz.

Giderek önemini artt›ran bu ticaret platformunda pek çok yeni ticari f›rsat›n ortaya
ç›kaca¤›ndan, üretim ve teknoloji paylafl›m› konusunda çok önemli ad›mlar at›laca¤›ndan
flüphe duymuyorum.

Tabii tatl› bir rekabet de olacak.

Bugünün dünyas›nda ticari kaliteyi yükselten temel de¤er dostça rekabettir.

Böyle fuarlar firmalar›m›z›n kendi özelefltirilerini yapmalar›, eksikliklerini görmeleri ve
uluslar aras› rekabete haz›rlanmalar› için çok de¤erli f›rsatlar sunmaktad›r.
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Öte yandan rekabet flartlar›n› oluflturmufl firmalar›m›z›n bu ve benzeri fuarlarda ortaya
koyduklar› uluslararas› performanslar, ürünlerin markalaflmas› yolunda çok hayati katk›lar
sa¤lamaktad›r.

Bu fuara eme¤i geçen dostlar›m›z›, baflta MÜS‹AD yönetimi olmak üzere gönülden
kutluyorum.

Uluslararas› ‹fl Adamlar› Forumu'na kat›lmak üzere aram›zda olan siz sevgili misafirlerimize
teflrifiniz için teflekkür ediyor, bu önemli zirvenin ülkelerimize ve insanl›¤a hay›rlar
getirmesini temenni ediyorum.
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DÜNYA TÜRK ‹fiADAMLARI V. KURULTAYI AÇILIfi
KONUfiMASI

(30 EYLÜL 2004, Ankara)
De¤erli Türk ‹fladamlar›, Sayg›de¤er Konuklar, Say›n Büyükelçiler, De¤erli Medya
Mensuplar›,

Bu y›l beflinci toplant›s›n› yapmakta olan Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultay›'n›n çat›s› alt›nda
sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um büyük memnuniyet içinde hepinizi sevgi ve sayg›
ile selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultay›'n›n temel ifllevi, dünyan›n çeflitli ülkelerinde
faaliyet gösteren ifladamlar›m›z› bir araya getirerek sinerji ortam› oluflturmakt›r.

Bu suretle birlik ve beraberlik ruhunun pekifltirilmesini sa¤lamakt›r.

Bununla da kalmayarak, dünyan›n çeflitli yerlerinde faaliyet gösteren ifladamlar›m›z›n,
gerek kendi aralar›nda, gerek Türkiye'deki muhataplar›yla sa¤l›kl› bir diyalog zemini
oluflturmakt›r.

Bu defaki toplant› için seçilen "AB Yolunda Ankara Buluflmas›" slogan› ve ana temas›,
bence do¤ru bir zamanlamayla çok isabetli bir etkinliktir.

Bu önemli etkinlik sizler kadar beni de ayn› derecede heyecanland›r›yor.

Sizler, Türkiye'nin dünyadaki misyon fleflerisiniz.

Dünyan›n çeflitli merkezlerinden ayn› inançla, ayn› duygularla buraya geldiniz.

Burada, Türkiye'nin her köflesinden sizlerle tan›flmak, buluflmak ve ifl yapmak arzusuyla
gelen, sizlerle ayn› inanç ve duygular› tafl›yan ifladamlar›m›z ile bir aradas›n›z.

Böylesine seçkin bir dinleyici kitlesine hitap etmek, bana ayr› bir memnuniyet vermektedir.

Kurultay vesilesiyle,  81 y›l önce Cumhuriyet'i kurdu¤umuz baflkentimiz Ankara'da siz
de¤erli ifladamlar›yla Türk ekonomisinin katetti¤i mesafeyi ve önümüzdeki dönemde
oluflturulacak politikalar› ele  alacak olmam›z ayr› bir sevinç kayna¤› teflkil etmektedir.

Bu kadar önemli bir f›rsat› büyük bir özveriyle sa¤layan Türkiye Odalar ile Borsalar
Birli¤i'ne, Türk D›fl Ticaret Vakf› ve Dünya Türk ‹fladamlar› Vakf›'na ayr›ca eme¤i geçen,
 katk›s› olan herkese içten teflekkürlerimi sunuyorum.

De¤erli Konuklar,

Ülkemizin de içinde yer ald›¤› uluslararas› sistemi ekonomik kriterler aç›s›ndan belirleyen

Türkiye, kendi dinamikleriyle, muazzam potansiyeliyle bu
kulvarda dünyan›n ger is inde kalmayacakt›r .
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temel geliflme, içinde bulundu¤umuz "küreselleflme"  sürecidir.

Bu süreçte devletler aras› iliflkilerle ekonomik iliflkiler adeta rekabet edercesine paralel
geliflmektedir.

Türkiye, kendi dinamikleriyle, muazzam potansiyeliyle bu kulvarda dünyan›n gerisinde
kalmayacakt›r.

Küreselleflen dünyada uluslararas› ekonomik ve siyasi gündemi belirleyici, di¤er bir süreç
ise, 1990'larda h›z kazanan "bölgeselleflme" sürecidir.

Rakip gibi görünmekle birlikte, her iki süreç de birbirine paralel olarak baflar›yla yürümektedir.

Baflta Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Do¤u Asya olmak üzere dünyada h›zl› bir
bölgesel bütünleflme hareketi yaflanm›flt›r.

Ülkeler, dünyada yaln›z kalmamak için, bölgeselleflme hareketleri içinde yer alarak
rekabet güçlerini art›rmaya çal›flmaktad›rlar.

Türkiye'nin, bir taraftan küreselleflirken, bir taraftan da bölgeselleflen bu dünyada ulusal
hedef ve stratejilerini hayata geçirebilmesi gerekmektedir.

Bu yüzden ülkemizi bütün de¤erleriyle, imkânlar›yla dünyan›n "merkez" ülkelerinden biri
olarak tan›ml›yoruz.

Bu yolda baflar›l› olmak, ülkemizin imkân ve yeteneklerini ve her fleyden önce rekabet
gücünü, günün gerçekleriyle ba¤daflan bir zeminde gelifltirebilmesine ba¤l›d›r.

Art›k eski dünyan›n eski meseleleri olmad›¤› gibi Türkiye de eski Türkiye de¤ildir.

So¤uk savafl'›n sona ermesiyle birlikte askeri ve ideolojik
bloklaflman›n yerini ekonomik ve kültürel bütünleflme
süreci alm›flt›r.
Bu süreç içinde, geçmiflte Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Ortado¤u'dan Kuzey Afrika'ya
kadar genifl bir alanda siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduran ülkemiz için yeni bak›fl
aç›lar›n›n gelifltirilmesi ihtiyac› do¤mufltur.

Ülkelerin siyasi güçlerini, sahip olduklar› ekonomik potansiyelleri belirlemektedir.

Amerika'dan Çin'e ve Avustralya'ya kadar dünyan›n dört bir taraf›nda faaliyet gösteren
de¤erli ifladamlar›m›z, dâhil oldu¤umuzun en güzel ve canl› kan›tlar›ndan birini teflkil
etmektedirler.

Çok De¤erli ‹fladamlar›m›z, De¤erli Konuklar,

Türkiye ekonomisi bugün tarihinde görülmemifl derecede bir at›l›m ve flahlan›fl dönemine
girmifl bulunmaktad›r.

‹fl bafl›na geldi¤imizde ifl adamlar›n›n bizden istedi¤i en önemli fley güven ortam›yd›,
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herkesin kayg›s› yar›n› görememekti.

Allah'a flükür milletimiz sayesinde iktidar›m›z sa¤lam bir irade koyarak al›n size güven
ortam› demifltir.

‹flte bu yüzden 6 ay içinde özel sektörümüz 28 katrilyonluk yat›r›m yapm›flt›r.

‹flte bu yüzden dünyan›n her yerinden iftiharla Ankara'ya geldiniz.

‹nan›yorum ki, azmimizi art›racak ve bize yeni ufuklar göstereceksiniz.

Sizlerin hissiyat›n› çok iyi bildi¤imi düflünüyorum.

Geçmifl krizlerle ne kadar yoruldu¤unuzu biliyorum.

Lütfen art›k geçmifli geçmiflte b›rak›n ve art›k tereddütlere yer kalmas›n.

Sa¤lam bir iktidar, sa¤lam bir güven ortam› var.

Ekonomide açt›¤›m›z beyaz sayfa, hem ülkemiz içinde, hem de Türkiye d›fl›nda tüm
vatandafllar›m›z›n yüzünü güldürmekte, gururland›rmakta, gelece¤e iliflkin umutlar›n›
art›rmaktad›r.

Bugün Avrupa'daki ifladamlar›m›z, vatandafllar›m›z, soydafllar›m›z Türk ekonomisindeki
at›l›m› gördükçe öz güvenlerini yeniden kazanmakta, bafllar› daha dik dolaflabilmektedirler.

Türkiye'de ekonomi için art›k kriz, istikrars›zl›k, tedirginlik, güvensizlik gibi kavramlar
tamamen anlam›n› yitirmifltir.

Ne yapt›¤›n› bilen, kararl›, samimi ve sizlerle ayn› üretim, yat›r›m heyecan›n› duyan bir
hükümet iflbafl›ndad›r.

Türkiye önünü gördükçe Türk ifladam› dünyan›n her yerinde ayaklar›n› yere daha sa¤lam
basabilmektedir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Ekonomide, 22 ay gibi çok k›sa bir süre içinde on y›llar›n kronik sorunlar›n› çözüme
kavuflturduk.

Enflasyonda elde edilen baflar› tarihi niteliktedir.

Büyümede rekor düzeyde oranlara ulafl›lm›flt›r.

2001 y›l sonunda Kamu net borç stokunun Gayr-i Safi Milli Has›la'ya oran› yüzde 91 iken
bu oran bugün yüzde 71 seviyesine düflürülmüfltür.

Faizlerdeki baflar› ortadad›r, yat›r›mdaki, üretimdeki art›fl ortadad›r...

Bak›n›z, ilk 6 ay itibariyle özel sektörün yat›r›m harcamas› bir önceki döneme göre yüzde
94 oran›nda artm›fl ve 28 katrilyon düzeyine ulaflm›flt›r.

Bu, muhteflem bir geliflmedir.
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Yine bu y›l›n ilk 7 ay› itibariyle do¤rudan yabanc› sermaye miktar› 1.8 milyar düzeyine
ulaflm›flt›r.

22 ay öncesinde bu seviyeleri baz›lar› hayal bile edemezdi.

Biz ise bugün bu oranlar› yeterli bile görmüyoruz.

- Enflasyon tek haneli oranlara inecek,

- Büyüme iki y›l üst üste rekor k›racak,

- Faizler düflecek,

- Türkiye'nin borç yükü azalacak,

- Yat›r›m, üretim flahlanacak,

- Tüm makroekonomik göstergelerde beklentilerin üstüne ç›k›lacak denildi¤inde birileri
bu hedefleri siyaseten söyledi¤imizi düflünüyordu.

Onlar bizim hayallerimize bile ulaflamazken, biz hedeflerimizi yükseltiyor, ç›tay› daha
yükse¤e ç›kar›yoruz.

Bugün art›k Türkiye bir f›rsatlar, imkânlar ülkesi haline gelmifltir.

Bu imkanlar› görebilen, Türkiye'nin her gün daha fazla parlayan y›ld›z›n›  fark edebilenler,
tereddütsüz söylüyorum kârl›,  kazançl› ç›kacaklard›r.

De¤erli ‹fladamlar›m›z, Çok De¤erli Konuklar,

Türkiye dünyadaki bütün ifladamlar› için oldu¤u kadar sizler için de bir f›rsatlar ülkesidir.

Ancak sizler için Türkiye'de yat›r›m yapman›n ayn› zamanda özel bir sorumluluk oldu¤u
inanc›nday›m.

Bugün Çin'i Çin yapan, ‹rlanda'y›, Hindistan'› bir yat›r›m üssü haline getiren, bu ülkelerin
d›flar›daki ifladamlar›d›r.

Memnuniyetle gözlemliyoruz ki, hem Türkiye'de yaflayan ifladamlar›m›z yurtd›fl›nda
büyük yat›r›mlar yap›yorlar, hem de yurtd›fl›nda yaflayan Türk kökenli ifladamlar›m›z
bulunduklar› ülkelerde kayda de¤er bir sermaye grubu oluflturuyorlar.

Yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›z baflta olmak üzere bu ülkenin her ferdi sizlerin
baflar›lar›na seviniyor.

Bugün e¤er AB sürecinde müzakere sürecine say›l› günler kald›ysa bunda dünyaya aç›lan
müteflebbisimizin büyük pay› var.

Bugün Orta Asya'dan Ortado¤u'ya, Avrupa'dan Uzak do¤u ve Afrika'ya kadar birçok
bölgede Türk sermayesinin at›l›mlar›na flahit oluyoruz.

Dünya dengelerinde belirleyici bir aktör olarak yer alabilmek ve inisiyatif kullanabilen bir
ülke olabilmek biraz da ekonomik vizyonunuzun nerelere kadar uzand›¤›yla iliflkili.
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Özellikle Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›ndan sonra oluflan, Rusya'da, Türki Cumhuriyetler'de
ve Ortado¤u ülkelerinde Türk sermayesinin büyük riskler de alarak önemli yat›r›mlar
yapt›¤›n› görüyoruz.

‹fladamlar›m›z›n hem ifl yapmak istedikleri ülkelerdeki mevzuat sorunlar›n› aflabilmeleri,
hem de ülkemizdeki hukuki sürecin kolaylaflabilmesi için hükümetimiz her türlü çabay›
gösteriyor.

‹fladamlar›m›zda gördü¤üm bu giriflim ruhu bizim de ufkumuzu aç›yor, bizi de
cesaretlendiriyor.

Yurtd›fl› programlar›m›zda özellikle ifladamlar›m›z›n bizimle birlikte olmas›na özel çaba
gösteriyorum.

Bu ziyaretlerde yat›r›mc›larla birlikte olman›n semeresini de çok iyi al›yoruz.

‹fladamlar›m›z›n farkl› sektörlerde ve farkl› ülkelerle iliflkilerini gelifltirmeleri hükümetimizin
önem verdi¤i bir politikad›r.

Zira biz, ekonomide demode bir devletçilik anlay›fl›n› geride b›rakt›k ve özel sektör odakl›
bir kalk›nma politikas› izliyoruz.

Dünyaya aç›lmak, dünyaya kendi kimli¤imizle gitmek zorunday›z.

D›fl ticaret hacmimizin giderek geliflmesi için hükümetimiz ciddi bir kararl›l›k ve gayret
içindedir.

Türkiye'de yaflay›p d›fl ticarete a¤›rl›k veren ifladamlar›m›z kadar, yurtd›fl›nda yaflayan
Türk kökenli ifl adamlar›m›z›n da ifl potansiyellerini artt›rmalar› ana hedeflerimizdendir.

Avrupa'ya iflçi olarak giden ilk kuflaktan bugüne hem Türk toplumunun hem de ifl yapan
Türk sermayesinin giderek nitelik kazand›¤›n› görüyoruz.

‹flçiden iflverene, küçük iflletmeden büyük sermaye gruplar›na do¤ru olumlu bir seyir
yaflan›yor.

Bugün birçok ülkede Türkiye kökenli ifladamlar›m›z›n
giderek daha sayg›n bir konum elde ettiklerini, bulunduklar›
sektörlerde etkili birer aktör olmaya bafllad›klar›n›
memnuniyetle izliyoruz.
Ekonomik anlamda yaflad›klar› toplumlarda a¤›rl›¤›n› koymaya bafllayan Türk giriflimcileri,
bu flekilde toplumsal ve siyasi anlamda da içinde yaflad›klar› ülkelerde söz sahibi olmaya
bafllad›lar.

1985 y›l›nda Almanya'daki Türk giriflimcilerin 1.9 milyar Euro'luk yat›r›m›, 8.8 milyar
Euro'luk cirosu ve 77 bin kiflilik istihdam› bulunmaktayd›.

2003 y›l sonu itibariyle ise toplam 8,8 milyar Euro'luk yat›r›m, 28,9 milyar Euro'luk ciro
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ve 319 bin kiflilik istihdam gerçekleflmifltir.

Türk giriflimcilerinin Almanya'da artan ekonomik a¤›rl›klar›yla Türkiye-Almanya iliflkilerinde
köprü vazifesi görmektedirler.

Özellikle Avrupa Birli¤i ile müzakerelere bafllamaya haz›rland›¤›m›z bu zaman diliminde
yurtd›fl›ndaki ifladamlar›m›z›n önemli bir misyon yüklenece¤ini düflünüyorum.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i perspektifi, hem Türkiye'de yat›r›m yapmak isteyen sermaye
sahibi kardefllerimiz, hem de bulunduklar› ülkelerde istihdam alan› sa¤layan ifladamlar›m›z
aç›s›ndan da büyük bir aç›l›m sa¤layacakt›r.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasal istikrar›n›n geliflimi müzakerelerin bafllamas›yla birlikte
yurtd›fl›ndan sermaye çekmek aç›s›ndan daha teflvik edici olacakt›r.

Türkiye'nin kayda de¤er bir s›çrama yapabilmesi için yat›r›mc› ve sermaye girifli hayati
bir rol oynayacakt›r.

Bunlar yüz ak› rakamlard›r.

Ama art›k bu ifladamlar›m›z›n do¤duklar›, büyüdükleri, analar›n›n, atalar›n›n topraklar›n›
da görmeleri, gözetmeleri gerekti¤ine inan›yorum.

‹fladamlar›m›z›n, Van'a Bingöl'e,  Mufl'a, Yozgat'a, Çank›r›'ya bir vefa borçlar› vard›r ve
bu ödenmelidir düflüncesindeyim.

‹mkân› olan her ifl adam›m›zdan bunu istiyorum

Geçmiflte çok hakl› olarak bu konuda flevkinizi k›ran, güveninizi zedeleyen, sizi hayal
k›r›kl›¤›na sevk eden olaylar yafland›.

Bizim bunlar› yaflatmayaca¤›m›zdan, yeni maceralara Türkiye'yi sürüklemeyece¤imizden
son derece emin olunuz.

Yat›r›m›n, üretimin, istihdam›n, ihracat›n önünü olabildi¤ince açt›k, açmaya devam
edece¤iz.

36 ilde bafllatt›¤›m›z teflvik uygulamas›yla yat›r›mc›lar›m›za
çok güzel f›rsatlar sunduk.
Yat›r›m ortam›n› iyilefltirmeye dönük tarihi ad›mlar att›k.

Ve biz, yat›r›m›n, üretimin, istihdam›n önünde engel, ifladam›n›n s›rt›nda kambur
olmayaca¤›z.

Aç›l›mlar›m›z, teflviklerimiz, desteklerimiz devam edecek, Türkiye'nin kabu¤u h›zla
de¤iflecektir.
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De¤erli ‹fladamlar›m›z, Sayg›de¤er Konuklar,

Sözlerime son verirken, bir kez daha Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultay'›na baflar›lar
diliyorum.

Bu toplant›y› düzenleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'ne, Türk D›fl Ticaret Vakf› ve
Dünya Türk ‹fladamlar› Vakf›'na teflekkür ediyor, hepinizi sevgiyle selaml›yorum.
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DÜNYA TÜRK ‹fiADAMLARI V. KURULTAYI AKfiAM
YEME⁄‹ KONUfiMASI

(30 EYLÜL 2004, Ankara)
De¤erli Türk ‹fladamlar›, Sayg›de¤er Konuklar, De¤erli Medya Mensuplar›,
Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultay›'n›n beflinci toplant›s›n› bu sabah birlikte açt›k.

Ald›¤›m bilgilere göre oldukça yo¤un, o ölçüde de baflar›l› bir çal›flma günü geçirdiniz.

Hepimizin amac› ve gayreti, bu tür toplant›lar›n hedefine ulaflmas›d›r.

O hedef de, Türkiye'yi hep birlikte daha ileriye götürmektir.

Türk insan›n›n refah ve mutlulu¤unu artt›rmakt›r.

Ülkemiz, tarihin ve co¤rafyan›n en önemli kavflak noktalar›ndan birinde yer almaktad›r.

Türk milleti bu önemli stratejik konumunun her zaman bilincinde olmufltur.

Gurur duydu¤umuz uzun ve flanl› bir tarihimiz vard›r.

Genifl birikimimiz vard›r.

Türk insan›, dünyadaki bütün nimetlerin en iyisine lay›kt›r.

Kurultay Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimiz aç›s›ndan pek önemli bir zamana rastlamaktad›r.

Nitekim, Kurultay'›n slogan› ve ana temas› da bu defa, gayet isabetli olarak  "AB Yolunda
Ankara Buluflmas›" olarak seçilmifltir.

Gerçekten de, Türk insan›n›n 200 y›ldan bu yana süren Bat›'ya yöneliflinin son aflamas›na
gelmifl bulunuyoruz.

Avrupa Birli¤ine tam üyelik sürecimiz, ulusumuzun deste¤iyle ve yönlendirmesiyle,
Hükümetimizin en önemli önceliklerinden birisini teflkil etmektedir.

Halk›m›z›n tam deste¤i sayesinde, tam üyelik sürecinde k›sa zamanda büyük ad›mlar
atmay› baflarabildik.

Hükümetimizin AB'ye uyum amac›yla sürdürdü¤ü reform süreci mutlak bir sivil devrim
niteli¤indedir.

Önümüzdeki günlerde AB Komisyonu'nun ‹lerleme Raporu yay›nlanacak ve Birli¤in 17

Türkiye, AB'ne kat›l›m müzakerelerinin bafllamas› için
gerekli Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmek
hususunda kritik efli¤i aflm›flt›r.
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Aral›k'ta yap›lacak Zirve Toplant›lar›nda Türkiye'nin kat›l›m müzakerelerine bafllamas›na
iliflkin siyasi karar al›nacakt›r.

40 y›l› aflan AB bayrak yar›fl›nda art›k son yüz metreyi kofluyoruz.

Yüce Allah'›n izniyle, yak›nda ipi baflar›yla gö¤üsleyece¤iz.

AB'ne üyelik sürecinde Türkiye kat›l›m müzakerelerinin bafllamas› için gerekli Kopenhag
siyasi kriterlerini mevzuat bak›m›ndan yerine getirmifltir.

Unutmamak laz›md›r ki Bat› dünyas›, bizim birkaç y›la s›¤d›rd›¤›m›z siyasi reformlar›,
ancak yüzy›llara uzanan pek zahmetli bir tarihi süreç içinde gerçeklefltirebilmifltir.

De¤erli misafirler,

Biz bu reformlar› yaparken halk›m›za inand›k, sa¤duyusuna güvendik, halk›m›zla birlikte
yapt›k.

Asl›nda bu reformlar›n hepsi, halk›m›za daha mutlu, daha insanca, daha sayg›n, daha
müreffeh bir yaflam sa¤lamak için yap›ld›.

Halk›m›z›, Yüce Atatürk'ün hedefleri do¤rultusunda, en yüksek ça¤dafl de¤erlere
kavuflturmak için yap›ld›.

Türkiye'yi, modern dünya ile bütünlefltirmek için yap›ld›.

AB'ne tam üyelik süreci de bu hedefe giden yolun üzerinde en önemli aflamad›r.

Türkiye, AB'ne kat›l›m müzakerelerinin bafllamas› için gerekli Kopenhag siyasi kriterlerini
yerine getirmek hususunda kritik efli¤i aflm›flt›r.

Kuflkusuz yolumuz bitmedi, devam edece¤iz.

Reformlar›n uygulamas›nda katedece¤imiz mesafe vard›r.

Uygulama basit ve anl›k olamaz.

Zihinsel dönüflüm gerektirir.

Yerleflik davran›fl kal›plar›n›n ve al›flkanl›klar›n de¤ifltirilmesi her yerde zaman al›r.

Ancak Türk milleti, kendisi için her iyili¤i büyük bir süratle ve baflar›yla kabul etmek ve
özümsemek hasletine sahiptir.

Buna güveniyoruz.

Zaten di¤er adaylar da müzakerelere bafllad›klar›nda, hatta üyeli¤e yaklaflt›klar›nda,
uygulama eksikleri mevcuttu.

Bu durum, müzakere ve kat›l›m sürecine engel olmad›.

Yap›lanlar, yap›lacaklar›n taahhüdüdür.
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De¤erli ‹fladamlar›,

AB'ne tam üyelik sürecimizde dikkatinize sunmak istedi¤im önemli bir husus da
Türkiye'nin, kaydetti¤i geliflmeleri büyük ölçüde kendi kaynaklar›yla baflarm›fl oldu¤u
gerçe¤idir.

Biz, ne son grupta, ne de daha önce Birli¤e kat›lan di¤er ülkeler gibi, adayl›k sürecimizde
AB'den kayda de¤er bir mali yard›m almad›k.

Geliflmemizi ve büyümemizi kimseye yük olmadan, büyük ölçüde kendi kaynaklar›m›zla
gerçeklefltirdik.

Tam üye olduktan sonra da yük olmayaca¤›m›z gibi, Birli¤e büyük katk›da bulunaca¤›m›z
objektif bilimsel raporlarda ortaya konulmaktad›r.

Bu husus, gerek ekonomik, gerek siyasi aç›dan geçerlidir.

Nitekim, son dönemde meydana gelen siyasi geliflmeler hiç de iç aç›c› de¤ildir.

Balkanlarda, Kafkasya'da, Afganistan'da, Ortado¤u'da kayg› verici tablolar ortaya ç›km›flt›r.

Geliflmekte olan yeni dünya düzeninde Avrupa flayet kendisine güvenli bir zemin ar›yor
ise, bizim fiili katk›m›za ihtiyac› olacakt›r.

AB'ne tam üye olarak, hem Avrupa'n›n hem de küresel dengelerin yeniden flekillenmesi
sürecine katk›da bulunabiliriz.

Bir model ülke olarak, Avrupa de¤erlerinin daha da yay›lmas›na, güçlenmesine destek
olabiliriz.

Sahip oldu¤umuz ve gurur duydu¤umuz Müslüman kimli¤imizle, köklü siyasi birikim ve
miras›m›zla, "medeniyetler çat›flmas›" tezlerini çürütüp, "medeniyetler uyumu"nun en
sa¤lam örne¤ini, AB ile birlikte infla etmek istiyoruz.

Türkiye AB ile bütünleflmesini tamamlad›¤›nda, tüm dünya
Do¤u ile Bat›'n›n, Hristyanl›k ile Müslümanl›¤›n birarada,
ahenk içinde varl›¤›n› sürdürebilece¤ini görecektir.
Bugün bu hedefe her zamankinden daha çok yaklaflm›fl bulunmaktay›z.

Ancak, tam üyelik müzakerelerine bafllamakla süreç tamamlanm›fl olmayacak, yeni bir
aflama bafllayacakt›r.

Yeni dönemde zorlu bir maraton bafllayacakt›r.

Müzakerenin özü ve anlam›, AB'nin çeflitli alanlarda gelifltirdi¤i mevzuat› benimsemek
amac›yla aday ülkelerin att›klar› tek tarafl› ad›mlardan ibarettir.

Müzakereler, aday ülkelerin belirli AB kurallar›ndan muaf tutulmas› için de¤il, bunlara
uyumun tamamlanmas›na yönelik usul ve sürelerin belirlenmesi için yap›lmaktad›r.
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Müzakere sürecinde, siyasi kriterlere ilaveten, vergiden ulaflt›rmaya, çevre'den enerjiye,
istatistikten KOB‹'lere ve tar›ma kadar uzanan 31 ayr› bafll›k alt›nda toplanan AB
müktesebat›na uyum sa¤lamam›z gerekecektir.

Esasen bunlar›n büyük k›sm›na halen uyum sa¤lam›fl durumday›z.

Ancak, sürekli geliflen bu müktesebata bizim de aynen ayak uydurmam›z gerekecektir.

Ekonomi alan›nda, reform program›m›z› ayn› kararl›l›kla uygulamam›z ve temel
göstergelerde yak›n dönemde sa¤lad›¤›m›z geliflmeleri sürekli k›lmam›z önem tafl›maktad›r.

Ekonomik potansiyelimizi tam anlam›yla kullanmam›z› engelleyen yüksek enflasyon,
verim eksikli¤i, karmafl›k bürokratik yap› ve yolsuzluklar gibi sorunlar› kal›c› biçimde
aflmam›z gerekmektedir.

Bunun yan›nda, özellefltirme ve istihdam konular›n› da karl›l›kla ele alaca¤›z.

Ekonomik uyum alan›nda, muhtemelen siyasi kriterlere uyumda yapt›¤›m›zdan çok daha
kapsaml› çal›flmalar yapaca¤›z.

Bu çal›flmalarda, siz de¤erli ifladamlar›m›z baflta olmak üzere, halk›m›z›n tam deste¤ine
ihtiyac›m›z olacakt›r.

De¤erli Misafirler,

Avrupa Birli¤i'ne üyelik, Türkiye'nin bir toplum projesidir.

Cumhuriyetimizin en büyük ve kapsaml› projesidir.

Konuflmam›n bafl›nda da belirti¤im gibi biz, AB'ne üyeli¤i bir amaç olarak de¤il, Türk
halk›n›n haketti¤i ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflt›rmak üzere bir araç olarak görüyoruz.

Türkiye ile Avrupa Birli¤i'ni birbirine ba¤layan, ortak siyasi, ekonomik ve stratejik ç›karlard›r.

Türkiye, AB'ne üye oldu¤unda, laik Devlet düzeniyle, giriflimci kimli¤iyle, nüfusu ve
co¤rafyas›yla, Müslüman kültürüyle, özel siyasi ve stratejik etkinli¤iyle öncü bir rol
oynayacakt›r.

Kendi ç›karlar›n› AB karar mekanizmalar›na yans›tacakt›r.

Türkiye-AB iliflkileri, 40 y›ll›k geçmifli boyunca, her iki
taraf›n ortak irade ve karar›yla oluflan ahdi bir çerçeve
içinde geliflmifltir.
Duraksamal›, iniflli-ç›k›fll› devrelere ra¤men, tam üyelik rotas›ndan hiçbir zaman sapmam›flt›r.

Önümüzdeki Aral›k ay›nda verilecek karar› mahiyet ve anlam› üzerinde herkesin zihni
tam bir berrakl›k içinde olmal›d›r.

Türkiye'ye verilecek "evet" yan›t›, Türkiye-AB ortakl›¤›n›n dönüflü olmayacak bir yola
girdi¤i hususunda AB'nin iradesini teyid edecektir.
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AB'nin, gelece¤ini "çeflitlilik içinde birlik" ideali temeline oturtma kararl›l›¤›n› gösterecektir.

Nüfusunun tamam›na yak›n› Müslüman bir ülkeyi Avrupa ile bütünlefltirerek, bir so¤uk
savafl içine itilmek istenen ‹slam ile Hristiyan medeniyetleri aras›ndaki diyalog ve iflbirli¤i
zeminini güçlendirecektir.

De¤erli ifladamlar›m›z,

Sizler, yurtd›fl›nda sürekli olarak yabanc› ve etkin çevrelerle temas ve iflbirli¤i içinde
bulunmaktas›n›z.

Sizler, Türkiye'nin yurtd›fl›ndaki birer 'Büyükelçileri'siniz.

Sizlerden beklentim, bu konuflmamda ifade etti¤im mesajlar›m›z› muhataplar›n›za tüm
berrakl›¤› ile yans›tman›zd›r.

Türk halk›, tercihini ça¤dafl uygarl›k ve bu ba¤lamda Avrupa Birli¤i'ne üyelikten yana
kullanmaktad›r.

Büyük Atatürk'ün gösterdi¤i yolda, ça¤dafl Bat› medeniyetini yakalam›fl, laik, demokratik
ve müreffeh bir Türkiye ortak idealimizdir.

Bu düflüncelerle sözlerime son veriyor ve Sizlere, Kurultay'›n yar›nki çal›flmalar›nda da
baflar›lar diliyor, hepinizi en kalbi duygularla selaml›yorum.
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D‹NLER BAHÇES‹

(9 ARALIK 2004)
De¤erli Dostlar, Hepinizi Sevgiyle, Sayg›yla Selaml›yorum.

Bugün, Türkiye'nin medeniyet tarihindeki merkezi önemine yarafl›r bir projeyi hayata
geçirmek için burada bulunuyoruz.

Üç semavi dine ait üç mabedin ayn› bahçede buluflturuldu¤u bu proje sembolik öneminin
ötesinde yaflad›¤›m›z dünyan›n her yerinde yank›lanmas› gereken önemli bir mesaj
veriyor.

Bu mesaj bar›fl ve kardefllik mesaj›d›r.

Yaflad›¤›m›z dünyan›n kat› gerçekleri ne yaz›k ki, medeniyet iddias›n›n içini tam anlam›yla
doldurmaya yetmemifltir.

‹nsano¤lu hayat› kolaylaflt›ran bütün geliflmelere ra¤men, güç iliflkilerinin, insan›n kendi
eseri olan teknolojinin, kendi ürününün kulu, kölesi olmufltur.

Bize göre, insanlar aras›, devletler ve toplumlar aras› iliflkilerin merhametten, sevgiden,
flefkatten uzaklaflm›fl olmas›, hayat›n kutsal olandan ar›nd›r›lma çabalar›yla do¤rudan
ilgilidir.

Yarat›l›fl›n, yani f›trat›n sesine kulak vermezseniz; de¤il insan›n, hiçbir canl›n›n hakk›n›,
hukukunu koruyamazs›n›z.

Bu yüzden bizler "yarat›lan› yaratandan ötürü" seven bir anlay›fla ve buna dayal› köklü
bir uygarl›k prati¤ine sahibiz.

Bu inanç, kültür ve gelenek sadece birlikte yaflarken birimizin ötekini hofl görmesinden
ibaret de¤ildir.

Bugünkü dilimizde hoflgörü eksik ve dar bir anlam ihtiva ediyor.

Sanki hoflgörü, birinin ötekine katlanmas›yla, ya da birinin ötekine lütfetmesiyle efl
anlaml› bir kavram gibi kullan›l›yor.

Oysa aslolan hayata, bütün yarat›lm›fllara bir nazarla bakmakt›r.

Bugün insanl›¤›n su kadar, ekmek kadar, hava kadar ihtiyaç duydu¤u muhabbet, flefkat,
merhamet ve adalet insan›n yarat›l›fl gayesine uygun davranmakla mümkün olabilir.

Dinin, mukaddesat›n insan hayat›ndaki vazgeçilmezli¤i, din hayata anlam verdi¤i içindir.

Bu y›l›n ilk 11 ay›nda ülkemizi ziyaret eden 17 milyon
turist buradaki ahenge, hoflgörüye hayran kalarak
ülkelerine dönüyorlar.
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Hayat›n anlam›n›n korunmas› en mukaddes insan hakk›d›r.

Burada hiç kimse insanlar›n mukaddes de¤erlerini istismar hakk›na sahip olmad›¤› gibi,
hiç kimse baflkas›n›n mukaddes bildi¤ine hürmetsizlik edemez.

Zira hayat›n anlam›n› kavrama aray›fl› ilk insandan beri bütün insanlar›n ortak meselesidir.

Biz bu anlam›n infla etti¤i hayat prati¤ini yüzy›llarca bu topraklar üzerinde yaflad›k.

Bu tarihi büyük tecrübe sayesindedir ki Türkiye, bugün bölgesinde bar›fl ve kardeflli¤in
teminat›d›r.

Türkiye'nin dünya devletleri içindeki özel yeri tam da buradad›r.

De¤erli dostlar›m,

Burada infla edilen eserler bugün ve yar›nki nesiller için sadece Türkiye'nin tarihine de¤il
insanl›¤›n tarihine de ›fl›k tutacakt›r.

Üç semavi dinin mabetlerini bir bahçede buluflturan bu mekâna ad›m atan hiç kimse
bu ülkenin kimli¤ine flafl› bakamayacakt›r.

Bizler bu ülkenin çocuklar› olarak yüzy›llarca içiçe, güven ve bar›fl içinde yaflad›k.

Halen de birbirimizin hukukunu koruma konusunda azami bir çaba içindeyiz.

Bu y›l›n ilk 11 ay›nda ülkemizi ziyaret eden 17 milyon turist buradaki ahenge, hoflgörüye
hayran kalarak ülkelerine dönüyorlar.

Türkiye demokrasisini hukuk ve adalet zeminine oturttukça, dünyadaki itibar›n› art›r›yor.

Dünya birbirine yaklafl›rken ne yaz›k ki, huzur ve bar›fl ayn› ölçüde sa¤lanam›yor.

Bugün üzülerek görüyoruz ki, insanl›¤›n müflterek de¤erleri yerine ayr›l›klar üzerinde
duruluyor.

Ayr›l›klar› vurgulaman›n yol açt›¤› kör fanatizm dünyan›n bir bölgesini ac›lar içinde
b›rak›rken baflka bölgelerde toplumlar refah içinde yafl›yorlar.

Fanatizm, hayat hakk›n› sadece kendimizde görmek ve bu hakk› baflkalar›ndan esirgemektir.
Bugün dünyan›n hangi ülkesinde, hangi inanç dairesine mensup olursa olsun dünyaya
söyleyecek sözü olan herkes fanatizmle mücadele etmek zorundad›r.

Çünkü hepimiz sadece kendimizden de¤il, herkesten, her canl›n›n hukukundan sorumluyuz.
Bizim medeniyet anlay›fl›m›z budur.

Ve bütün içtenli¤imizle bar›fl›n, kardeflli¤in, hukuk ve adaletin savunucular›y›z.

‹nan›yorum ki, cennet vatan›m›z›n Antalya flehrinde Belek Turizm Yat›r›mc›lar Birli¤i'nin
öncülük etti¤i Dinler Aras› Hoflgörü Merkezi olarak infla edilen bu bahçe insanl›k için bir
numune olacakt›r.
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Bu bahçe bir insanl›k bahçesidir.

Buradan tüm dünyaya sesleniyorum ki, yeryüzünde nerede bir insanl›k bahçesi varsa
orada Türkiye'den bir renk ve koku mutlaka vard›r.

O nedenle bizim topraklar›m›z yeryüzünün ortak de¤erlerinin mücevher gibi korundu¤u
topraklard›r.

Bu numuneleri ecdad›m›z tarih boyu yaflatm›fl ve sergilemifltir.

Baflta ‹stanbul olmak üzere, Bursa, Konya, Ankara,
fianl›urfa, Mardin bu muhteflem maziyi sergileyen birer
müze flehirlerimizdir.
Cumhuriyetimiz, azami özen göstererek bu zengin miras›m›z› muhafaza etmifltir.

De¤erli Dostlar,

Türkiye, sahip oldu¤u maddi ve manevi birikimin fark›ndad›r.

Bu birikimle dünyaya söyleyecek önemli sözlerimiz vard›r.

Medeniyet yolunda ilerlerken sahip oldu¤umuz zenginliklerimizi daha da zenginlefltirece¤iz.

Bu yolda herkesin, her vatandafl›m›z›n katk›s›na ihtiyaç duyuyoruz.

Bütün çabam›z, millet olarak huzur içinde, kardeflçe yaflamakt›r.

Buraya, ülkemize misafir olarak gelen turistlerin hukuku da bize emanet edilmifltir.

T›pk›, bizim vatandafllar›m›z kültürel kimlikleriyle yurt d›fl›na gittikleri zaman haklar›n›n
korunmas›n› istedi¤imiz gibi baflkalar› ülkemize geldiklerinde emin insanlar›n ve sa¤lam
bir hukuk devletinin güvencesinde olmal›d›rlar.

Bu anlay›flla ülkemize hizmet ediyoruz.

Bu anlay›flla baflkalar›n›n can ve mal emniyetlerini korumak için azami çaba içinde
oluyoruz.

Kuflkusuz inanan insanlar hayat› bir bütün olarak de¤erlendirirler.

Hayat dedi¤imiz fley de, zaten canl› demektir.

Dolay›s›yla dünyan›n can güvenli¤inin, tabiat dâhil, çevre dâhil, hayvanlar dâhil olmak
üzere herkesin hayat hakk›n›n korunmas›nda üzerimize düflen sorumluluklar var.

Bu sorumluluk bilincini derinlefltirmek hepimizin katk›lar›yla sa¤lanacakt›r.

Hepinize bu duygu ve düflüncelerle sayg›lar sunuyorum.

Güç ve kuvvetin belirleyici oldu¤u, fliddet ve kör kavgalar›n bitmedi¤i bugünkü dünyadan
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daha adaletli, daha merhametli, daha flefkatli bir dünya için hepinizin yapt›¤› katk›lar›
sayg›yla an›yorum.

Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bir numune olarak infla edilen bu bahçede binlerce
gül yeflersin diyerek ve eme¤i geçen herkesi kutlayarak sizleri selaml›yorum.



01 / OCAK

02 / fiUBAT

03 / MART

04 / N‹SAN

05 / MAYIS

06 / HAZ‹RAN

07 / TEMMUZ

08 / A⁄USTOS

09 / EYLÜL

10 / EK‹M

11 / KASIM

12 / ARALIK

R. Tayyip ERDO⁄AN

2005ULUSLARARASI KONFERANS VE
KATILIM KONUfiMALARI

ULUSLARARASI
KONUfiMALAR





N‹SAN

R. Tayyip ERDO⁄AN

2005ULUSLARARASI KONFERANS VE
KATILIM KONUfiMALARI

22 AVRUPA B‹RL‹⁄‹ GEN‹fiLEME SÜREC‹NDE AVRUPA
BAfiKENTLER‹ KONFERANSI’NDAK‹ KONUfiMA

26 "AVRUPA B‹RL‹⁄‹ YOLUNDA TÜRK‹YE" BAfiBAKAN SAYIN
R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN "ECONOMIST" KONFERANSI’NDA
YAPTIKLARI KONUfiMA

30 IRAK'A KOMfiU ÜLKELER DIfi‹fiLER‹ BAKANLARI SEK‹Z‹NC‹
RESM‹ TOPLANTISI AÇILIfi KONUfiMASI
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ GEN‹fiLEME SÜREC‹NDE AVRUPA
BAfiKENTLER‹ KONFERANSI’NDAK‹ KONUfiMA

(22 N‹SAN 2005)
De¤erli Konuklar,

Avrupa Birli¤i Geniflleme Sürecinde Avrupa Baflkentleri Konferans› dolay›s›yla baflkentimiz
Ankara'ya teflrif eden bütün konuklar›m›za hofl geldiniz diyor, sayg›lar›m› sunuyorum.

Bugün, oluflan yeni Avrupa Birli¤i perspektifi içinde baflkentlerimizin sosyal vizyonu ve
projelerini ele almak üzere bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Ancak biz burada sadece baflkentlerimizin gelece¤ini de¤il; daha önemlisi, o flehirlere
kimli¤ini, rengini, havas›n› veren insanlar› ele almak durumunday›z.

Hiç kuflku yok ki hedefimiz insan› esas alan bir anlay›flla her alanda etkin, donan›ml›,
dinamik, kentsel ihtiyaçlar›n tamam›na cevap veren bir kentsel yönetim perspektifi
oluflturmakt›r.

Türk hükümeti olarak, gerek AB zemininde flekillenen flehircilik hedeflerini, gerek bu
konferans sayesinde kazanaca¤›m›z yeni yerel yönetim aç›l›mlar›n› benimsemek konusunda
büyük kararl›l›k içinde oldu¤umuzu huzurunuzda ifade etmek istiyorum.

Bir ülkenin baflkenti, o ülkenin sadece idari merkezi de¤ildir.

Bir baflkent; ülkesi için ayn› zamanda ilerleme fikrinin lideri, flehircilik geliflmelerinin
öncüsü ve demokrasi kültürünün oda¤› olmak durumundad›r.

Bu sorumlulu¤umuzun bilinci içinde oldu¤umuzu bir kere daha teyid etmek istiyorum.

De¤erli Konuklar›m›z,

Bir ülkeyi kalk›nd›rmak için önce yerel yönetimleri kalk›nd›rmak gerekti¤i gerçe¤i hepimizin
malumudur.

fiehirleri imar etmeden müreffeh bir gelecek infla edemezsiniz.

Çünkü bir ülkeyi gelece¤e tafl›yacak olan güç, o ülkede yaflayan insanlar›n sahip oldu¤u
enerji ve potansiyeldir.

O enerji ve potansiyeli harekete geçirecek ortam› sa¤layamazsan›z bu büyük gücünüzü
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Hiç kuflku yok ki hedefimiz insan› esas alan bir anlay›flla
her alanda etkin, donan›ml›, dinamik, kentsel ihtiyaçlar›n
tamam›na cevap veren bir kentsel yönetim perspektifi
oluflturmakt›r.
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bofla harcam›fl olursunuz.

Bugün dünyan›n hemen her yerinde demografik hareket k›rsaldan kentsele do¤ru hareket
etmektedir.

Giderek büyüyen flehirler, ihtiyaçlar› ve sorunlar› da beraberinde büyütmektedir.

Geçen yüzy›l›n kentsel yönetim anlay›fllar›yla büyüyen ve karmafl›klaflan flehirlerimizi
yönetmenin, ihtiyaçlar›n› karfl›laman›n ve problemlerini çözmenin imkân› kalmam›flt›r.

Elbette insanl›¤›n as›rlardan bugünlere tafl›d›¤› flehircilik birikiminden azami derecede
yararlanaca¤›z.

Ancak sorunlar›yla birlikte büyümekte olan flehirleri ça¤dafl normlarda yönetebilmek ve
hayat kalitesini koruyabilmek için yeni aç›l›mlara, yeni fikirlere, yeni projelere ihtiyac›m›z
oldu¤u da bir gerçektir.

Yeni bir dönemin efli¤inde kentsel yönetim alan›nda sahip oldu¤umuz kazan›mlar›n
korunmas› ve gelifltirilmesi için, AB taraf›ndan belirlenen standartlar› temel ölçü ve kriter
olarak de¤erlendirece¤iz.

Yerel yönetimlerimizin gelece¤e yönelik vizyonunu bu
esaslar üzerinde flekillendirmenin ve imkânlar dâhilinde
AB vizyonuna katk›da bulunman›n gayreti içinde olaca¤›z.
fiuna samimiyetle inan›yorum ki; önümüzdeki dönemde Türkiye, ekonomik ve idari
alanlarda gösterdi¤i yüksek performans›, Türkiye'nin bütün flehirlerini saran bir de¤iflim
rüzgâr›yla kentsel yönetim alan›nda da gerçeklefltirecektir.

Bu hedefe ulaflmak yolunda çok iyi bir zamanlama ve çok önemli avantajlar yakalad›¤›m›z
kanaatindeyim.

De¤erli Dostlar,

Türkiye k›sa bir zaman içinde yerel yönetimlerini eksikliklerinden önemli ölçüde ar›nd›racak
ve ça¤dafl flehircilik standartlar›n› bir bütün olarak yakalama noktas›na gelecektir.

Bu beklentimi dile getirirken elbette kentsel altyap›n›n gelifltirilmesinden, flehir yat›r›mlar›n›n
istenen seviyeye çekilmesinden, flehir ekonomilerine güç kazand›r›lmas›ndan sözediyorum.

Ancak bütün bunlar› gerçeklefltirirken as›l hedefimiz, vatandafllar›m›za insan onuruna
yak›fl›r bir hayat standard› sa¤layabilmektir.

Büyük düflünür Mevlânâ, "Sab›r, ferahl›¤›n anahtar›d›r" diyor.

fiehirleri insanlar infla eder, kimliklerini insanlar verir ve flehirleri ça¤dafl standartlara
kavuflturacak olan da yine insan akl›n›n, insan duygular›n›n sab›rla berraklaflan proje ve
hedefleri olacakt›r.
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Bizler insanlar›m›z› en yüksek kentsel standartlara ulaflt›rabilmek u¤runda sab›rla çal›flma
kararl›l›¤›na fazlas›yla sahibiz.

Topyekün kalk›nman›n temelinde kentsel kalk›nman›n yatt›¤›n›n bilinciyle son iki buçuk
y›l içinde ülke olarak yerel yönetimlerimizi güçlendirmek ad›na önemli ad›mlar att›k.

‹nan›yorum ki bu gayretlerimiz yak›n bir gelecekte karfl›l›¤›n› bulacak, ça¤dafl ve demokratik
yönetimleriyle flehirlerimiz ›fl›l ›fl›l parlayacakt›r.

Bu süreçte Türkiye'nin baflkenti Ankara da, Avrupa baflkentleriyle birlikte bütün bir
ülkeye önderlik etme rolünde bugün geldi¤i baflar› noktas›ndan çok daha ileri noktalara
ulaflacakt›r.

Bu güzel buluflman›n çok önemli sonuçlar do¤uraca¤›na, flehirlerimize ve insanlar›m›za
önemli aç›l›mlar getirece¤ine samimiyetle inan›yorum.

Teflriflerinizden dolay› bir kere daha flükranlar›m› arzediyor, hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m›
sunuyorum.
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"AVRUPA B‹RL‹⁄‹ YOLUNDA TÜRK‹YE" BAfiBAKAN
SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN "ECONOMIST"
KONFERANSI’NDA YAPTIKLARI KONUfiMA

(26 N‹SAN 2005, ‹stanbul)
De¤erli Konuklar, ‹fl Dünyas›n›n Sayg›n Temsilcileri,

Sözlerime "Economist" dergisi taraf›ndan düzenlenen bu önemli konferansa kat›lmaktan
duydu¤um memnuniyeti ifade ederek bafllamak istiyorum.

Böylesine seçkin bir dinleyici toplulu¤una hitap etmek ve Avrupa Birli¤i yolunda sa¤lam
ad›mlarla ilerleyen Türkiye'nin gelece¤i hakk›nda sizlerle görüfl ve fikirlerimi paylaflmak
benim için büyük bir mutluluk kayna¤› teflkil etmektedir.

Dünyam›zda meydana gelen geliflmeleri yak›ndan izleyen ve bunlar›n etkilerini en do¤ru
flekilde tahlil etme çabas›n› ortaya koyan "Economist" grubunun, içinde bulundu¤umuz
bu dönemde Türkiye'yle ilgili böylesine genifl kapsaml› bir toplant›y› düzenlemesi anlaml›
ve yararl› oldu¤u kadar zamanl› bir giriflim de oluflturmaktad›r.

Zira Türkiye, son y›llarda, gerek ekonomi gerek iç ve d›fl siyaset alan›nda gerçeklefltirdi¤i
at›l›mlarla bölgesini aflan derecede önemli bir güce ve potansiyele kavuflmufltur.
Baz›lar›nca "sessiz devrim" olarak adland›r›lan bu olumlu dönüflümün mahiyetini ve
sundu¤u f›rsatlar› tam olarak anlayabilmek ve neticede Türkiye'nin büyük umutlar vaad
eden bu yolculu¤una kat›lmak için daha iyi bir zamanlama düflünemiyorum.

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Panelin bafll›¤› bir "tart›flma" olarak takdim edildi¤i cihetle, konuflmam› mümkün oldu¤unca
k›sa tutmay› ve karfl›l›kl› soru-cevap bölümüne azami vakit ay›rmay› arzu ediyorum.

Bu çerçevede önce, Türkiye'nin geliflmekte olan yenidünya düzeni içindeki yerine ve
bununla ba¤lant›l› olarak d›fl politikas›n› tayin eden temel parametrelere iliflkin gözlemlerimi
ifade etmek, daha sonra da Türkiye'nin bugünkü ve yak›n gelecekteki ekonomik
görünümü, öncelikleri ve politikalar› hakk›ndaki görüfllerimi paylaflmak istiyorum.

De¤erli Konuklar,

Dünyam›z çok h›zl› bir de¤iflimden geçmektedir. Zaman geçmifle nazaran daha h›zl›
akmakta, ça¤› yakalamak giderek zorlaflmaktad›r.

Dünyam›z çok h›zl› bir de¤iflimden geçmektedir. Zaman
geçmifle nazaran daha h›zl› akmakta, ça¤› yakalamak
giderek zorlaflmaktad›r.
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Bir as›r öncesinde ancak yirmi-otuz y›ll›k zaman dilimlerinde gerçekleflebilen siyasi,
ekonomik ve teknolojik geliflmeler günümüzde çok daha k›sa süreler içinde meydana
gelmekte, etki alan› itibariyle de dünyan›n her köflesine ulaflabilmektedir.

Küreselleflme ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k olarak nitelendirilen bu olgu, beraberinde birçok
pozitif unsuru getirmenin ve emsalsiz f›rsatlar yaratman›n yan›s›ra, insanl›¤› derinden
etkileyen çeflitli olumsuzluklara da yol açabilmekte ve do¤ru flekilde yönlendirilmedi¤i
takdirde, dünyam›zdaki eflitsizlik ve istikrars›zl›k kaynaklar›n› daha da körükleme riskini
tafl›maktad›r.

Gerçekten de, ça¤›m›z›n tehditleri olarak adland›r›labilecek, terörizm, kitle imha silahlar›n›n
yay›lmas›, yönetim zaafiyeti gösteren devletler, insan, silah ve uyuflturucu kaçakç›l›¤›,
örgütlü suç, fakirlik ve çevre kirlili¤i hep küreselleflen dünyan›n daha da akut hale getirdi¤i
tehlikeler olarak belirmektedir.

Keza, hoflgörü eksikli¤i, dini sömürü ve radikal ak›mlar›n etkisi de ufuklar› geniflleyen,
ancak s›n›rlar› daralan dünyam›zda daha tehlikeli boyutlara ulaflmaktad›r.

Her on saniyede bir çocu¤un fakirlikten, her befl dakikada bir insan›n A‹DS'ten ve her
y›l on binlerce kiflinin etnik/dini çat›flmalar sonucu öldü¤ü bir dünyan›n küreselleflmenin
getirdi¤i f›rsatlardan yeterince yararlanamad›¤›, aksine bir çok alanda ona yenik düfltü¤ü
aç›kça görülebilmektedir.

Bu itibarla, ça¤›m›zdaki tüm devletlerin ve hatta kurum ve kiflilerin en öncelikli görevi,
küreselleflmenin olumlu yönlerini güçlendirmek ve yayg›nlaflt›rmak, buna mukabil,
insanl›¤› bir bütün olarak tehdit eden kötülüklerin bu olgudan yararlanmas›n› engellemek
olmal›d›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bu noktada, Türkiye'nin yenidünyan›n ortaya ç›kard›¤› tehditler ve f›rsatlar düzleminin
ortas›nda yer ald›¤›n› söylemem herhalde abart›l› bir ifade olmayacakt›r.

Do¤u ile Bat›'n›n, Kuzey ile Güney'in kesiflme noktas›nda
yer alan Türkiye esasen tarih boyunca hep merkezi bir
konumda bulunmufltur.
Ancak, fiziki s›n›rlar›n önemini kaybetti¤i, yerine zihinsel ayr›m ve karfl›tl›klar›n belirme
riskinin ortaya ç›kt›¤› günümüzde bu stratejik mevkinin çok daha görünür ve hissedilir
oldu¤u inkâr edilemeyecek bir gerçek olarak karfl›m›zda durmaktad›r.

Nitekim, bir yanda Balkanlar ve Karadeniz, di¤er tarafta Kafkaslar, Orta Asya ve Orta
Do¤u gibi önümüzdeki on y›llara damgas›n› vuracak geliflmelere sahne olmas› beklenen
co¤rafyalar›n merkezinde bulunan Türkiye'nin bu konumu ve etraf›ndaki oluflumlara
yönelik tutumu tüm dünyan›n yak›ndan izledi¤i ve artan ölçüde takdir etti¤i bir nitelik
arzetmektedir.
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Türkiye, d›fl politikada bu konumunun kendisine yükledi¤i sorumlulu¤un ve a¤›rl›¤›n
bilinci içinde hareket etmektedir.

Bunu yaparken yararland›¤› güç unsurlar› ve dayand›¤› temeller de birçok ülkeye nazaran
çok daha çeflitli ve etkili bir görünüm sergilemektedir.

Bunlar›n bafl›nda Türk halk›n›n dinamizmi ve evrensel de¤erler do¤rultusunda ça¤dafl
bir toplum yaratma konusundaki kararl›l›¤› gelmektedir.

Gerçekten, Türk insan›n›n kendisine lay›k gördü¤ü siyasi, ekonomik ve sosyal standartlar›n
temini Hükümetimizin politikalar›n›n temel hareket noktas›n› ve güç kayna¤›n› teflkil
etmektedir.

Bu çerçevede, demokrasi, insan haklar›na sayg›, hukukun üstünlü¤ü, ekonomik giriflim
özgürlü¤ü, e¤itimde f›rsat eflitli¤i ve bunlar›n hepsini bünyesinde bar›nd›ran iyi yönetiflim
olgusunun gelifltirilmesi, Türk halk›n›n Hükümetimize verdi¤i görev yönergesinin bafll›ca
unsurlar›n› oluflturmaktad›r.

Bu görev, ayn› zamanda, içeride oldu¤u kadar etraf›m›zda da söz konusu de¤erlere dayal›
bir istikrar ortam›n›n tesisini gerekli k›lmaktad›r.

‹flte Türkiye bu sebeple iflbirli¤ine ve karfl›l›kl› güvene dayal› bir d›fl politika izlemeyi
kendisine düstur edinmifltir.

Çevresindeki sorunlara ilgisiz kalmayan, aksine kazan-kazan yaklafl›m› temelinde her
sorunu bar›flç› yollardan çözmeye çal›flan Türkiye, bölgesinde sa¤lam bir uzlaflma ve
iflbirli¤i kültürü yaratmaya çal›flmaktad›r.

K›br›s sorununun çözümü için harcad›¤›m›z çabalar, bölgesel iflbirli¤i giriflimlerinde
oynad›¤›m›z öncü rol ve komflular›m›zla gelifltirdi¤imiz iyi iliflkiler bu politikan›n somut
göstergeleridir.

Öte yandan, Türkiye'nin özel jeo-stratejik konumu transatlantik iliflkilerin gelifltirilmesi
bak›m›ndan da bir art› de¤er teflkil etmekte ve ülkemiz bu ba¤lamda yap›c› ve birlefltirici
bir rol oynamaktad›r.

Bu çerçevede, bütünleflme sürecini h›zla derinlefltirdi¤imiz Avrupa'n›n yan›s›ra, stratejik
orta¤›m›z konumundaki ABD'yle de, ortak de¤er ve ç›karlardan neflet eden sa¤lam
temellere dayal› iliflkilerimizi gelece¤e dönük olumlu bir gündem ve müflterek bir vizyon
çerçevesinde daha da gelifltirmekteyiz.

Bu ba¤lamda, gerek içeride, gerek d›flar›da izledi¤i politikalar sayesinde sadece bölgesinde
de¤il küresel anlamda da önemli ve sayg›n bir güç haline gelmekte olan ülkemiz ile
bugün itibariyle dünyan›n tek süper gücü konumundaki ABD aras›ndaki iliflkilerin,
ekonomik boyutunu da derinlefltirmek suretiyle, ortak ç›kar ve karfl›l›kl› yarar do¤rultusunda
gelifltirilmesi Hükümetimizin bafll›ca önceliklerindendir.

Günümüzün tehdit ve f›rsatlar› karfl›s›nda kuvvetli bir amaç birli¤i içinde bulunan ve bu
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meyanda birbirlerini tamamlay›c› ve karfl›l›kl› olarak güçlendirici özelliklere sahip olan
Türkiye ile ABD aras›ndaki iflbirli¤i, bölgemizde kal›c› bar›fl ve istikrar›n temini ve evrensel
de¤erlere dayal› demokratik bir geliflme ortam›n›n yarat›lmas› bak›m›ndan önemli bir
potansiyel sunmaktad›r.

Tabiat›yla, Transatlantik ‹ttifak›n sorumlu bir üyesi olarak, içinde bulundu¤umuz bölgenin
zor bir co¤rafya oldu¤unu, temkinlili¤i hiçbir zaman elden b›rakmamak ve mevcut risk
ve tehditlere karfl› kararl› bir durufl sergilemek gerekti¤ini çok iyi biliyoruz.

Ancak, ça¤›m›z›n ve karfl›laflt›¤›m›z tehditlerin karmafl›k tabiat›, kaba gücün ancak s›n›rl›
bir etki yapabilece¤ini ve kal›c› sonuçlar için yeni yaklafl›mlar ve ortak çabalar gelifltirmemiz
gerekti¤ini aç›kça göstermektedir.

Gerçekten bugün, kal›c› çözümler ve istikrar ancak de¤erlere dayal› çok yönlü politikalarla
elde edilebilmektedir.

Türkiye'nin bölgesinde demokratik, evrensel de¤erlerin yay›lmas›na yönelik aktif bir
politika izlemesinin temelinde de iflte bu anlay›fl yatmaktad›r.

Nüfusunun büyük ço¤unlu¤u Müslüman olan Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdi¤i
ça¤dafllaflma yolunda geldi¤i mesafe ve laik, demokratik bir toplum yaratma konusunda
elde etti¤i baflar› bu çabalar›m›za ayr› bir güç kazand›rmakta ve benzer bir olumlu
dönüflümü gerçeklefltirmek arzusunda olan bölge ülkelerine kuvvetli bir ilham kayna¤›
teflkil etmektedir.

Dört bir yan›m›zdaki bölge ülkeleriyle tarihten gelen özel
ba¤lar›m›z ve kültür, dil ile dinsel yak›nl›klar›m›z da vermek
istedi¤imiz mesaj› daha anlafl›labilir ve inan›l›r k›lmaktad›r.
Keza, Türkiye'nin tarih boyunca Bat›'yla kurdu¤u iliflkiler ve kalk›nmas›n› Bat›'ya karfl›tl›k
içinde de¤il, birlikte gerçeklefltirmesi ve bunu yaparken kendi kültüründen taviz vermeyen,
her toplumda mevcut evrensel de¤erleri öne ç›karan bir geliflim izlemesi de, sadece
bölgesel de¤il, ayn› zamanda küresel istikrara da katk› yapan bir örnek teflkil etmektedir.

Bugün, baz› afl›r› e¤ilimli ve dar görüfllü çevrelerin iddia etti¤i kültürler aras› çat›flma
senaryolar›na karfl› Türkiye'nin ortaya koydu¤u bu baflar›l› sentez, tüm dünya için bir
ümit ve güven kayna¤› oluflturmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Bu noktada, Avrupa Birli¤i'yle geliflen iliflkilerimizin de kültürler aras› diyalog ba¤lam›nda
görülmesi ve Türkiye'nin üyeli¤inin iki taraf›n da s›n›rlar›n› aflan küresel düzeyde olumlu
etkiler yapaca¤›n›n teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkiye bu anlay›flla ve AB üyeli¤inin yaklafl›k bir as›rd›r süren ça¤dafllaflma projemizi
taçland›racak en önemli merhalelerden biri oldu¤unun bilinci içinde, bu sürecin gereklerini
kararl›l›kla yerine getirmeye devam etmektedir.
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Bu yolda en büyük deste¤imiz ve güç kayna¤›m›z yine halk›m›z›n bu konudaki sars›lmaz
arzu ve iste¤inden kaynaklanmaktad›r.

Gerçekten de, Türk halk›n›n AB üyeli¤ine verdi¤i destek bugüne kadar hiçbir aday ülkede
olmad›¤› kadar yüksek bir düzeydedir.

Öte yandan, bizi sevindiren bir baflka geliflme de, söz konusu deste¤in gerçekçi ve
bilinçli bir seçime dayanmas›d›r.

Nitekim, üyeli¤in getiri ve götürüleri her yönüyle toplumda tart›fl›ld›kça, Türk halk›n›n
AB üyeli¤ine bak›fl› da giderek daha bilinçli bir nitelik kazanmakta, ancak deste¤in
düzeyinde bir düflüfl yaflanmamaktad›r.

Bence bunun en önemli sebebi, AB üyeli¤inin objektif kriterlerinin Türk halk›n›n kendisi
için istedikleriyle birebir örtüflmesinden kaynaklanmaktad›r.

Bu da, Türkiye'deki reform sürecinin geri döndürülemez bir niteli¤e sahip oldu¤unu
göstermekte, ayn› zamanda Hükümetimizin çabalar›na da büyük bir kuvvet ve ivme
kazand›rmaktad›r.

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Bu vesileyle, son dönemde ve özellikle de 17 Aral›k sonras›nda, Hükümetimizin reformlar›
uygulama kararl›l›¤›nda bir zay›flama oldu¤u ve üyelik sürecinin yavafllad›¤› yönündeki
elefltirilere de k›saca cevap vermek istiyorum.

Ben flahsen elefltirilere aç›k bir insan›m, ancak bu yöndeki suçlamalar› kabul etmem
mümkün de¤ildir.

Zira bu, Hükümetimden ziyade, en baflta Türk halk›n›n biraz önce bahsetti¤im reform
iradesi ve kararl›l›¤›n› görmezden gelmek olur.

Türkiye'de iktidara gelen her Hükümet AB üyelik süreci olsun veya olmas›n bu reformlar›
uygulamak zorundad›r.

Biz de, devletimizin tüm kurumlar›yla uyum içinde, bu yönde emin ad›mlarla ilerlemekteyiz.

Tabiat›yla, yasal çerçevenin haz›rlanmas› ve parlamentodan geçirilmesi, bunun pratikteki
yans›mas›na nazaran daha görünür bir süreçtir ve yaflam›m›z›n her gün her an içinde
olan uygulamay› somut olarak görmek ve ölçmek daha zordur.

Ancak, zaman zaman meydana gelen münferit olaylar› bir uygulama eksikli¤i olarak
göstermek de adil bir yaklafl›m de¤ildir.

Önemli olan, bu tür olaylar›n üstüne hukuk yoluyla kararl›l›kla gidilip gidilmedi¤i ve gerekli
takibat›n yap›l›p yap›lmad›¤›d›r ki, kimse Türkiye'de bunun olmad›¤›n› söyleyemez.

Neticede, uygulaman›n do¤ru yönde ve olmas› gereken flekilde gerçekleflip
gerçekleflmedi¤ini en iyi ölçebilecek olan merci Türk halk›n›n bizzat kendisidir ve Hükümet
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olarak bu konuda sivil toplum temsilcileriyle yap›c› bir diyalog içinde olmaya büyük önem
veriyor, onlardan ald›¤›m›z tavsiyelere uymaya özen gösteriyoruz.

Türk Ceza Kanunu'nun uygulamaya konmadan evvel toplumdan gelen ça¤r›lar ve uyar›lar
do¤rultusunda yeniden gözden geçirilmesi bu tutumumuzun en somut göstergesidir.

Öte yandan flunu da belirtmek isterim ki, Türk taraf›n›n AB üyeli¤i yolundaki bu iradesi
ve samimi çabalar›n›n Avrupal› dostlar›m›z taraf›ndan da iyi anlafl›lmas› ve süreci baz›
d›fl etkenlerin zorlamas›yla tehlikeye sokabilecek veya Türk halk›n› rencide edebilecek
hareket ve aç›klamalardan kaç›n›lmas› da büyük önem tafl›maktad›r.

Bu vesileyle, Türkiye'nin AB üyeli¤inin her iki taraf için de d›fl politikadan ekonomiye
kadar getirece¤i kazançlar›n bilincinde olan sizleri de bu konuda göreve davet ediyor ve
iliflkilerin verimli flekilde yürütülebilmesi için gerekli katk›lar› yapman›z› rica ediyorum.

Gerçekten de, Türkiye, sahip oldu¤u çok yönlü güç
unsurlar›yla bölgesinde bir istikrar kayna¤› ve güvenlik
üreticisi olup, AB dâhil bu yönde çaba gösteren herkesin
en sa¤lam müttefiki ve orta¤› konumundad›r.
Türkiye'nin yap›c› politikalar› ve geçmifl tecrübeleri, bölgemizde reforma dayal› geliflmenin
ve bar›fl›n giderek daha fazla mümkün görüldü¤ü ve arzu edildi¤i bir ortam yaratmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Bu noktada Türkiye'nin ekonomik gücüne de k›saca de¤inmek istiyorum.

Zira, Türkiye'nin ekonomik geliflimi biraz önce ifade etti¤im vizyonun önemli bir boyutunu
teflkil etmekte olup, gelece¤e dönük olarak bölgesel ve küresel anlamda önemli bir
potansiyel sunmaktad›r.

Bu potansiyel özellikle son y›llarda Hükümetimizin ve ifl dünyam›z›n çabalar›yla daha da
güçlenmifl ve görünürlük kazanm›flt›r.

Gerçekten, sizlerin de yak›ndan takip etti¤i üzere, Hükümetimiz göreve bafllad›¤› günden
bu yana ekonomik alanda kapsaml› ve çok yönlü bir ekonomik program› uygulamaya
koymufl bulunmaktad›r.

Bu program sayesinde istikrarl› ve uzun vadeli bir ekonomik büyümenin temelleri at›lm›fl,
y›llardan beri kronik flekilde süregelen enflasyon sorunu büyük ölçüde ortadan kald›r›lm›fl,
mali disiplin sa¤lanm›fl, kamu aç›klar› ve borç yükü önemli ölçüde düflürülmüfltür.

Befl y›l öncesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ekonomik alandaki bu at›l›mlar› da konuflmam›n
bafl›nda sözünü etti¤im "sessiz devrim"in bir parças› olarak görmek mümkündür.

Program›m›z baflar›yla uygulanm›fl, gerçeklefltirilen yap›sal reformlar sayesinde ekonomi
gerçek gücünü ve potansiyelini yeniden yakalam›flt›r.
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Nitekim, aç›klanan en son veriler incelendi¤inde, ekonomideki iyiye gidiflin geliflerek
sürdü¤ü görülmektedir. 2004 y›l›nda Gayrisafi Milli Has›la büyümesi yüzde 9,9 oran›nda
gerçekleflmifltir.

Bu oran, 2004 y›l›nda dünyadaki en h›zl› büyüme rakamlar›ndan birine iflaret etmektedir.

Daha da önemlisi, bu performans yüksek büyüme oranlar›n›n yakaland›¤› iki y›l› takip
ederek gerçekleflmifltir.

Bu çerçevede baz› çevreler rakamlar›n tek bafl›na anlam ifade etmedi¤ini söylemekte
ve söz konusu büyüme oranlar›n› önemsiz göstermeye çal›flmaktad›r.

Evet, rakamlar›n tek bafl›na her fleyi aç›klamad›¤› do¤rudur.

Ancak, Türkiye özelinde, büyümenin kaynaklar› incelendi¤inde, özel tüketim ve yat›r›m
harcamalar›n›n ön planda oldu¤u görülmekte; bu durum da ekonomide güvenin tesis
edildi¤i ve sürdürülebilir bir büyüme trendine girildi¤inin önemli bir iflareti olarak
belirmektedir.

‹flte gelece¤e güvenle bakmam›z› sa¤layan en önemli etken de bu tespitten
kaynaklanmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Söz konusu yüksek büyüme performans› ile eflzamanl› olarak Türkiye'de tüm üretici ve
tüketici gruplar›n›n karar alma mekanizmalar›n› bozan kronik yüksek enflasyon sorunu
da afl›lm›fl bulunmaktad›r.

2004 y›l›nda enflasyon, tüketici fiyat endeksine göre yüzde 9,3 oran›nda gerçekleflmifl
ve böylece enflasyonda tek haneli rakamlara ulafl›lm›flt›r.

Enflasyonun h›zla düflmesinde ekonomik istikrar ortam›n›n
sürmesi, s›k› maliye ve para politikalar›n›n uygulanmas›,
piyasalardaki güvenin artmas› ve enflasyon beklentilerinin
düflmesi gibi faktörler etkili olmufltur.
Burada özellikle belirtilmesi gereken husus enflasyonla mücadelede gelinen bu noktan›n,
di¤er ülke örneklerinin aksine, büyümeden vazgeçilmeden sa¤lanm›fl olmas›d›r.

Ekonomik istikrar ve güven ortam›n›n devam etmesi ile bundan sonraki dönemlerde de
yüksek büyüme ve düflük enflasyon dinami¤inin sürmesi beklenmektedir.

Nitekim Türk ekonomisinin 2005 y›l›nda da beklentilerin üzerinde bir büyüme performans›
göstermesi, buna mukabil enflasyonun da yüzde 8 oran›nda gerçekleflmesi
öngörülmektedir.

Öte yandan, istikrarl› büyüme süreci, beraberinde bütçe aç›¤›n›n milli gelire oran›n› da
h›zl› bir flekilde geriletmifltir.
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Buna paralel olarak kamu net borç stoku da belirgin bir flekilde düflmüfltür. Örne¤in,
2001 y›l›nda yüzde 90,5 olan kamu net borcunun Gayrisafi Milli Has›laya oran› 2004
y›l›nda yüzde 63,5'e inmifltir.

Böylece borcun döndürülmesi ve ekonominin rahatlat›lmas› yönünde önemli mesafe
al›nm›flt›r.

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Ekonomik anlamda nihai hedefimiz Avrupa Birli¤i ekonomik kriterlerini gerçeklefltirmektir.

Bu çerçevede, iflleyen bir piyasa ekonomisinin varl›¤›, birlik içinde rekabetçi bask› ve
piyasa güçleriyle bafla ç›kma kapasitesinin gelifltirilmesi olarak tan›mlanan Kopenhag
ekonomik kriterlerinin yakalanmas› yolunda Türkiye sa¤lam ad›mlarla ve istikrarl› bir
flekilde ilerlemektedir.

Ayr›ca, üyelik sonras›nda ekonomik ve parasal birli¤e kat›l›m› da hedefleyen Türkiye, bu
do¤rultuda flimdiden Maastricht kriterlerini de yerine getirmeye çal›flmaktad›r.

Bu çerçevede, makroekonomik istikrar›n kal›c› hale getirilmesi ve gelecekte ortaya
ç›kabilecek potansiyel risklerin flimdiden önüne geçilebilmesi amac›yla birçok yap›sal
reform hayata geçirilmifltir.

Söz konusu reformlar, ülkede sürdürülebilir bir büyümenin sa¤lanmas›, d›fla aç›k rekabet
ortam›nda üretime dayanan bir sürecin tesis edilmesi, kamuda verimlili¤in art›r›lmas›,
genç nüfusun istihdam imkânlar›n›n yükseltilmesi ve refah düzeyinin kal›c› bir flekilde
art›r›lmas› gibi kapsaml› hedeflere yönelik olarak tasarlanm›flt›r.

Bu ba¤lamda, kamunun ekonomi içindeki rolü yeniden tan›mlanm›fl, devletin ekonomide
düzenleyici rolünün tesis edilmesini teminen, bankac›l›k, tar›m, enerji, telekomünikasyon,
sosyal güvenlik gibi birçok alanda her biri yap›sal nitelikte reform çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

Bu çerçevede, mali sektörün rehabilitasyonu ve
özellefltirme gibi ad›mlarla özel sektör a¤›rl›kl› bir piyasa
ekonomisinin gereklerinin yerine getirilmesine çal›fl›lm›flt›r.
Örne¤in, bankac›l›k alan›nda kabul edilen son düzenlemelerle bu sektördeki yasal altyap›
önemli ölçüde tamamlanm›fl ve AB standartlar›na getirilmifltir.

Keza, özellefltirme alan›nda da, önümüzde halen TÜPRAfi, PETK‹M, TEKEL, Türk Hava
Yollar› ve Türk Telekom gibi çok büyük özellefltirme projeleri beklemekle birlikte,
özellefltirme kapsam›nda bugüne kadar elde edilen miktar fevkalade yüksek boyutlara
ulaflm›fl ve özel sektörün ekonominin gerçek lokomotifi olmas› yönünde büyük ilerleme
sa¤lanm›flt›r.
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De¤erli Konuklar,

Ekonomik program›m›z›n en önemli ayaklar›ndan biri de ülkemizdeki yat›r›m ortam›n›n
iyilefltirilmesi ile ilgilidir.

Zira bugüne kadar Türkiye'ye gelen do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n oran› potansiyelinin
çok alt›nda kalm›flt›r.

Bu çerçevede, yeni Yabanc› Sermaye Kanunu'nun yürürlü¤e girmesiyle birlikte, Türkiye'de
gerçek anlamda yat›r›mc› dostu bir ortam yarat›lm›fl ve daha önce karfl›lafl›lan bürokratik
engeller ortadan kald›r›lm›flt›r.

K›rtasiye olarak adland›rabilece¤im prosedürler o derecede
asgariye indirilmifltir ki, eskiden bir flirket kurulmas› için
gerekli olan 19 ifllem bugün sadece 3'e düflürülmüfltür.
Sonuçta, yat›r›m yap›lmas› aç›s›ndan Türkiye'de yerli ile yabanc› müteflebbislere sa¤lanan
imkânlar aç›s›ndan hiçbir fark kalmam›flt›r.

Nitekim, Türkiye'nin bürokrasiyi azaltmak ve yabanc› yat›r›mc›n›n önünü açmak için ald›¤›
tedbirler Dünya Bankas›'n›n tüm dünya genelinde yapt›¤› bir çal›flma neticesinde de
takdir edilmifl ve Türkiye bu alanda lider ülke olarak ilan edilmifltir.

Gerçeklefltirilen tüm bu reformlar sonucunda önümüzdeki dönemde ülkemize olan
yabanc› yat›r›mc› ilgisinde h›zl› bir art›fl beklenmekte ve yabanc› yat›r›mlar›n ülkedeki
yat›r›m ve istihdam ortam›nda çok daha fazla rol alaca¤› düflünülmektedir.

Bu durumun da Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme sürecine katk›da bulunaca¤› ve Avrupa
Birli¤i sürecinin bu aç›dan son derece olumlu ve h›zland›r›c› bir etki yapaca¤› aflikârd›r.

Burada bulunan de¤erli müteflebbisleri de bu vesileyle bir kez daha ülkemizde yat›r›m
yapmaya ve böylece Türkiye'nin önündeki parlak gelece¤e ortak olmaya davet ediyorum.

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Sözlerime bu noktada son veriyor ve baflar›l› bir konferans dile¤iyle hepinizi içtenlikle
selaml›yorum.
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IRAK'A KOMfiU ÜLKELER DIfi‹fiLER‹ BAKANLARI
SEK‹Z‹NC‹ RESM‹ TOPLANTISI AÇILIfi KONUfiMASI

(30 N‹SAN 2005, ‹stanbul)
De¤erli Bakanlar, Say›n ‹hsano¤lu, Say›n Musa,  Say›n Eflref Gazi, Avrupa
Komisyonu'nun Say›n Temsilcisi Leffler,

23 Ocak 2003'te Türkiye'nin bu flehirde bafllatt›¤› Bölgesel Giriflim çerçevesinde
düzenlenen Irak'a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar› Resmi Toplant›lar›'n›n sekizincisini
bugün aç›yorum.

Aradan geçen sürede Irak'ta birçok fley de¤iflti. Irak'taki geliflmelerin bölgemize ve
uluslararas› iliflkilere önemli yans›malar› oldu.

Ancak, bölge ülkeleri Irak'›n birli¤i ve toprak bütünlü¤ü ile bölgesel bar›fl ve istikrar›n
korunup güçlendirilmesi yönündeki ortak tutumunu kararl›l›kla sürdürdü.

Bölgesel Giriflim, aradan geçen iki y›l› aflk›n sürede olgunlaflt›, güçlendi ve bölgesel bir
iflbirli¤i ve dayan›flma zemini haline geldi.

Bugün, Irak'›n da içinde yeralmakta oldu¤u komflu ülkeler platformunun, Irak'›n ve
bölgenin bar›fl ve güven ortam›na kavuflmas› için çok önemli bir teminat haline geldi¤ini
özgüvenle ifade edebiliriz.

Irak'ta 30 Ocak 2005 tarihinde yap›lan genel seçimler, sadece mevcut siyasi geçifl süreci
içinde de¤il, Irak'›n yak›n tarihinde de önemli bir dönemeci teflkil etmifltir.

Bu seçimler, yap›ld›¤› koflullardaki ciddi aksakl›klara ra¤men, Irak halk›n›n siyasi süreci
ve dolay›s›yla kendi gelece¤ini sahiplenmesi yönünde önemli bir aflama olmufltur.

Bundan sonra yap›lacak referandum ve seçimlerde benzeri aksakl›klar›n yeralmamas›
için uluslararas› gözlem mekanizmalar›n›n da iflletilmesini gerekli görüyoruz.

Seçimlerle oluflan Irak Geçifl Meclisi, aradan geçen sürede Baflkan›'n› ve Cumhurbaflkanl›¤›
Konseyi'ni belirlemifl, Cumhurbaflkanl›¤› Konseyi'nin Baflbakanl›k görevini tevdi etti¤i
‹brahim Caferi de Hükümeti oluflturmufl ve bu Hükümet 28 Nisan günü Meclis'ten
güvenoyu alm›flt›r.

Irak Cumhurbaflkan› Talabani ve Yard›mc›lar›n›, Meclis Baflkan› El-Hassani'yi, Baflbakan
Caferi'yi ve liderli¤indeki Hükümeti burada tekrar kutluyorum.

Irak'taki geçifl yönetiminin s›rt›ndaki yük gerçekten büyük olacakt›r.

Siyasi geçifl takvimine göre, bu y›l içinde kal›c› Irak Anayasas›n›n haz›rlanmas›, referanduma

Hepimizin ortak beklentisi, Irak'›n kendi içinde bar›fl›k,
komflular›yla ve dünyayla bar›fl›k düzenini kurabilmesidir.



sunulmas› ve ard›ndan bu anayasa uyar›nca yeni genel seçimlerin yap›lmas› sözkonusudur.

Ayr›ca, bu dönem boyunca ülkeyi yönetecek Hükümet'in de halka mal olmas› ve halk›n
temel beklentilerini karfl›lamas› gerekecektir.

K›saca belirtmek gerekirse, Irak'taki geçifl sürecinin tamamlanaca¤› bu dönem, ulusal
uyumun sa¤lanmas› için çal›fl›ld›¤› ve Irak'›n bütün kesim ve katmanlar›yla ortak
geleceklerinin saptand›¤› bir dönem olacakt›r.

Bu kadar hayati bir süreçte flüphesiz biz bölge ülkelerine de önemli görevler düflmektedir.

Irak'›n son 25 y›ll›k tarihine bakacak olursak, Irak'taki geliflmelerin bütün bölgemizi ve
uluslararas› istikrar› nas›l etkilemifl oldu¤unu kolayl›kla görürüz.

Dolay›s›yla, Irak'›n ulusal uyumu, huzur ve istikrar› sadece Irakl›lar›n de¤il, hepimizin
konusudur.

Hepimizin ortak beklentisi, Irak'›n kendi içinde bar›fl›k, komflular›yla ve dünyayla bar›fl›k
düzenini kurabilmesidir.

Bunun teminat› ise, ulusal ortak gündemin bireysel ve grup gündemlerine galebe
çalmas›d›r.

Irak, ne bir kesimin di¤erine üstünlük sa¤lad›¤›, ne de iste¤e göre parsellenen bir yer
olamaz.

Bu yöndeki teflebbüsler, geçmiflin de tecrübesiyle, bölge ülkelerinden ve uluslararas›
toplumdan tepki görür.

Bu anlay›flla, kardeflimiz Irak halk›na bütün gücümüzle destek olmaya devam edece¤iz.

Irak'›n bugün en öncelikli ihtiyaçlar›ndan biri güvenli¤in tesisidir.

Bu konuda bölgesel çerçevede bafllatm›fl oldu¤umuz çal›flmalar› somutlaflt›rmal›y›z.

Teröristlerin ve di¤er yasad›fl› unsurlar›n Irak'la
s›n›rlar›m›zdan her iki yönde de s›zmalar›n› etkinlikle
önleyecek düzenlemeleri zaman geçirmeksizin
pekifltirmeliyiz.
Yeni Irak Hükümeti'nin göreve bafllamas›ndan k›sa süre sonra, birincisi Tahran'da yap›lm›fl
olan Bölge Ülkeleri ‹çiflleri Bakanlar› toplant›s›n›n ikincisini Türkiye'de düzenlemeyi
kararlaflt›rm›fl bulunuyoruz.

Türkiye olarak, Irak'a siyasi, ekonomik ve insani katk›lar›m›z› artt›rarak devam ettirme
kararl›l›¤›nday›z.

Kendi demokrasi tecrübemizden edinmifl oldu¤umuz birikimi Irak'la paylaflaca¤›z.

Yeni dönemde Birleflmifl Milletler'i daha aktif ve görünür bir konumda bulmay› arzuluyoruz.
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Ayn› flekilde, ‹slam Konferans› Örgütü, Avrupa Birli¤i ve Arap Ligi gibi bafll›ca uluslararas›
kurulufllar›n Irak'taki sürece yap›sal katk›larda bulunmalar›n›n önemli bir gereklilik oldu¤unu
düflünüyoruz.

Uluslararas› toplumun Irak'taki siyasi sürece verece¤i deste¤in, Irak halk›n›n bir bütün
olarak bu süreci sahiplenmesini kolaylaflt›raca¤›n› da unutmamal›y›z.

Irak'›n ulusal birlik içinde huzur ve istikrara kavuflmas›n›n desteklenmesi asl›nda uluslararas›
toplumun görevidir.

Olumsuzluklara seyirci kalmak veya k›sa vadeli ç›karlar u¤runa olanlara göz yummak
herkesi bugün çok iyi bilinen sonuçlarla yüzyüze b›rakt›.

Hep birlikte, Irak'›n, bölgenin ve tüm uluslararas› toplumun gelece¤ine yat›r›m›m›z› bugün
yapal›m.

Teflekkür ederim.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN TÜRK-ALMAN EKONOM‹
KONGRES‹'NDE YAPTIKLARI KONUfiMA

(4 MAYIS 2005, Grand Cevahir Oteli)
Say›n fiansölye SCHRÖDER,

De¤erli Konuklar,

K›sa süre önce temelleri at›lan Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenen
bu toplant›ya kat›lmaktan onur duymaktay›m.

T.A.T.S.O'nun aç›l›fl›n› 28.4.2004 tarihinde, Köln'de fiansölye Schröder ile birlikte
yapm›flt›k.

Oda'n›n geçen k›sa süre içinde ikili ekonomik iliflkilerimizin dinamik bir parças› haline
gelmifl olmas›n› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Almanya ile son derece önemli siyasi ve ekonomik iliflkilere sahibiz.

Odan›z bu ba¤lar›n derinlefltirmesine ve iki ülkede kifliler, toplumlar ve de¤iflik sektörler
aras›nda sosyal ve kültürel ba¤lar›n tesisine katk›da bulunmaktad›r.

Almanya ile bu ba¤lar›n güçlendirilmesi,  Avrupa Birli¤i tam üyeli¤i do¤rultusundaki
yolumuzda daha da sa¤lam flekilde ilerlememize imkân sa¤layacakt›r.

Say›n Konuklar,

Türk ekonomisi son y›llarda kaydetti¤i baflar›l› geliflmelerle dünya ekonomik çevrelerinin
hakl› takdirini kazanmaya devam etmektedir.

2004 y›l› için %5 olarak hedeflenen y›ll›k büyüme h›z› %9.9 olarak gerçekleflmifltir.

Türkiye, 2004 y›l›nda da geçen y›l oldu¤u gibi dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkeleri aras›nda
yerini alm›flt›r.

Türk ekonomisi, bu alanda OECD ülkeleri aras›nda ilk s›ray› korumufltur.

Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerine ulaflmay› öngörmekteyiz.
2005-2007 dönemindeki y›ll›k ortalama büyüme oran›n›n ise yaklafl›k %5 olarak
gerçeklefltirilmesini planlamaktay›z.

Di¤er yandan, finansal yönetim aç›s›ndan istikrarl› bir geliflme kaydedilmifl, enflasyon
ise %9.3 ile uzun zamand›r ilk kez tek haneli rakamlara geriletilmifltir.

Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m öncesi ekonomik program hedefleri do¤rultusunda ekonomik
göstergelerimizin Avrupa Birli¤i ortalamas›na ulaflaca¤›n› ümit etmekteyiz.

Bu çerçevede uzun y›llar yüksek seyreden enflasyon oran›n› 2007 y›l› sonunda yüzde
4'e düflürmeyi öngörmekteyiz.
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Böylece önümüzdeki 3 y›ll›k dönemde Maastricht kriterlerine enflasyon aç›s›ndan daha
da yaklaflm›fl olaca¤›z.

D›fl ticaretimiz de h›zl› ve düzenli olarak geliflmeye devam etmektedir. Türk liras›n›n
de¤er kazanmas›na ra¤men 2004 y›l›ndaki ihracat›m›z, bir önceki y›la oranla %30'dan
fazla art›fl göstermifltir.

Türkiye'nin toplam d›fl ticaret hacmi 2003 y›l›nda ilk kez 100 milyar Dolar› aflarak 117
milyar Dolar olarak gerçekleflmiflken 2004 y›l›nda daha büyük bir at›l›m yaparak 160
milyar dolar› aflm›flt›r.

Bu art›flla Türkiye, d›fl ticaret hacmi ile dünyan›n en fazla ticaret yapan 18. büyük
ekonomisi haline gelmifltir.

Vurgulamak istedi¤im di¤er bir konu da, Türkiye'nin
co¤rafi konumu sayesinde yeni ve geliflime aç›k pazarlara
aç›lmak isteyen yat›r›mc›lara genifl bir perspektif sunmakta
olufludur.
Özellikle iki bloklu sistemin çöküflünü izleyen dönemde meydana gelen geliflmeler,
Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Do¤u gibi ülkemizin tarihi, kültürel ve ekonomik
ba¤lar› bulunan bölgelerde iflbirli¤i f›rsatlar› ortaya ç›karm›flt›r.

Türk ve Alman firmalar›n›n üçüncü ülkelerde iflbirli¤i olanaklar›n› araflt›rmalar› ve ortak
giriflimler gerçeklefltirmelerinin her iki taraf›n da menfaatine oldu¤u aç›kt›r.

Bu ba¤lamda, Türk firmalar›n›n Rusya Federasyonu'nda, Afganistan'da, Kuzey Afrika'da
ve Orta Asya ülkelerinde yat›r›m ve müteahhitlik alan›ndaki baflar›lar›, baflka bölgelerde
yap›lacak çal›flmalar için önemli bir referans teflkil etmektedir.

Almanya makamlar›n›n da Alman firmalar›n› ülkemizin ve firmalar›m›z›n deneyim ve
yeteneklerinden Irak dahil üçüncü ülkelerde ortak giriflimler gerçeklefltirme yönünde
özendirmesini bekliyoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizlere Türk - Alman ekonomik iliflkilerinin neden çok önemli ve hayati oldu¤unu gösteren
baz› rakamlar vermeye ve ekonomik iliflkilerin bir resmini çizmeye  gayret edece¤im:

Almanya, bir numaral› ticaret orta¤›m›zd›r. 2004 y›l›nda ülkelerimiz aras›ndaki ticaret
hacmi 21 milyar dolar› aflm›flt›r.

Türkiye'de en fazla yat›r›m yapan üçüncü ülke Almanya'd›r.

1980 y›l›ndan günümüze kadar izin verilen 4.6 milyar dolar de¤erindeki Alman yat›r›mlar›,
Türkiye'deki toplam yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n %13'ünü oluflturmaktad›r.

Almanya, firma baz›nda ülkemizde en fazla say›da yat›r›m› bulunan ülkedir. 1980 y›l›na
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kadar sadece 24 Alman firmas› ülkemizde faaliyet gösterirken, bu rakam, 2004 y›l›
itibariyle, 1181'e yükselmifltir.

Bunu takdirle karfl›l›yoruz. Alman firmalar›n›n Türkiye'de yat›r›m yapmaya daha çok teflvik
edilmesini bekliyoruz.

Almanya,  Avrupa'da en önde gelen ortak ve müttefiklerimizden birisidir.  Almanya'da
yaflayan 2.7 milyon civar›ndaki Türk, iliflkilerimize ilave bir derinlik ve önem kazand›rmaktad›r.

60.000 kadar Türk giriflimci Almanya'da 4 milyar Euro'yu aflan de¤erde yat›r›m
gerçeklefltirmifltir.  Sözkonusu iflletmeler, yaklafl›k 25 milyar Euro tutar›nda ifl hacmine
sahip olup, 300.000'e yak›n kifliye istihdam imkân› sa¤lamaktad›r.

Araflt›rmalar, Almanya'da Türklerce aç›lm›fl iflletmelerin say›s›n›n 2010 y›l›nda tahminen
100.000'i aflaca¤›na, Türk firmalar›n›n y›ll›k cirosunun ise  95 milyar Euro'ya ulaflabilece¤ine
iflaret etmektedir.

Bu durum, Almanya'daki Türkleri iki ülke aras›nda esasen güçlü olan ekonomik iliflkilerin
daha da derinleflmesi için yeni bir f›rsat haline getirmektedir.

Almanya'n›n Türkiye'ye sa¤lad›¤› mali ve teknik yard›mlar takdirle karfl›lanmaktad›r. 40
y›l› aflk›n bir süredir devam eden söz konusu mali iflbirli¤i çerçevesinde Almanya'n›n
tahsis etti¤i 4,5 milyar Euro tutar›ndaki finansmanla yaklafl›k 150 proje gerçeklefltirilmifltir.

Teknik iflbirli¤i çerçevesinde ise bugüne kadar 500 milyon Euro'dan fazla kaynak
kullan›lm›flt›r.

Bu iflbirli¤inin devam›n› ekonomik aç›dan önemli bir unsur olarak görüyoruz.

Alman turistler, ülkemizi ziyaret eden yabanc› turistler aras›nda say›lar› bak›m›ndan ilk
s›rada yer almaktad›r. 2004 y›l›nda bu say› 4 milyona ulaflm›flt›r.

50 binden fazla Alman devaml› olarak Türkiye'de ikamet etmektedir. Bu Alman
vatandafllar›n› birer dostluk elçisi olarak kabul ediyoruz.

Kendileri bilmelidirler ki, Türkiye ikinci vatanlar›d›r.

Gördü¤ünüz gibi Avrupa Birli¤i içindeki en büyük ekonomi olan ve derin tarihi, siyasi
ba¤lar›m›z bulunan Almanya, Türkiye için vazgeçilmez bir ortak ve dosttur.

Almanya ile her alanda yo¤un iflbirli¤imizin sürdürülmesinin ve daha da gelifltirilmesinin
her iki ülkenin de stratejik ç›karlar›yla uyumlu oldu¤unu düflünüyoruz.

Bu çerçevede, son y›llarda giderek geliflen iliflkilerimizden,  fiansölye Say›n Schröder
taraf›ndan ortaya konan stratejik vizyondan ve bu do¤rultuda Türkiye'nin Avrupa Birli¤i
üyelik sürecine vermifl oldu¤u destekten duydu¤umuz memnuniyeti bir kez daha ifade
etmek isterim.

Hat›rlanaca¤› üzere, 3 Kas›m 2002 seçimlerinden sonraki ilk Hükümet aç›klamam›zda,
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ülkemizin Avrupa Birli¤i üyeli¤inin temel d›fl politika önceli¤imiz olmaya devam edece¤ini
duyurmufltuk.

Avrupa Birli¤i üyeli¤ini temel d›fl politika hedefi olarak belirlememizin nedeni aç›k ve
basittir.

Halk›m›za; memuruyla, ö¤rencisiyle, iflçisiyle, çiftçisiyle ve her sektörden ifladam›yla,
Avrupa Birli¤i standartlar›nda bir hayat seviyesi, adil rekabet kurallar›n›n hâkim oldu¤u
bir ekonomik ortam sa¤lamakt›r.

De¤erli Misafirler,

‹ktidarda  bulundu¤umuz iki buçuk y›la yak›n süre zarf›nda, bu nihai hedefimizi hayata
geçirmek amac›yla Kopenhag siyasi kriterlerinin karfl›lanmas› yönünde Hükümetimiz
örnek bir kararl›l›k ve irade göstermifltir.

Hükümetimiz döneminde yap›lan reformlar, hem Türk hem de Avrupa Birli¤i kamuoyu
ve siyasi liderleri taraf›ndan devrim olarak nitelendirilmifl ve takdir edilmifltir.

17 Aral›k Zirvesinde ülkemiz ile 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin aç›lmas› karar›
al›nm›flt›r.

Bu karar,  ülkemizi aday ülke statüsünden Avrupa Birli¤i ile müzakere eden ülke statüsüne
tafl›m›flt›r.

17 Aral›k Zirvesi kararlar› bir sonuç de¤ildir. 17 Aral›k
Zirvesi kararlar› hedefimize giden uzun bir yola aç›lan girifl
kap›s›d›r.
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik yolunda ilerlemesi Hükümetimizin, Türk halk›
ve kamuoyunun da tam deste¤ini alan, öncelikli bir görevidir.

Bu yoldaki kararl›l›¤›m›z devam etmektedir.

Gerçeklefltirilen reformlar›n uygulanmas›na ve eksiklerimizin tamamlanmas›na verdi¤imiz
önem azalmamakta, aksine artmaktad›r.

Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimizde 3 Ekim tarihine kadarki dönemde Türkiye üzerine düflen
ev ödevini zamanl›ca yerine getirecektir.

Ülkemiz y›lsonundan önce birkaç müzakere fasl›na iliflkin tarama sürecini tamamlayarak
bu fas›llarda fiili müzakerelere bafllamak arzusundad›r.

Öte yandan, 17 Aral›k Zirvesinde var›lan  anlay›fl çerçevesinde ülkemiz 3 Ekim tarihinden
önce Ankara Anlaflmas›’n› yeni üyelere teflmil eden Uyum Protokolü’nü imzalama
taahhüdünü yerine getirecektir.
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3 Ekim'e kadar olan dönemde AB'nin de kendi aç›s›ndan gerekli olan haz›rl›klar›
tamamlayaca¤›ndan eminim.

Say›n fiansölye, K›ymetli Konuklar,

Sözlerime ülkemizin, Almanya ile ekonomik ve sosyo-kültürel ba¤lar›m›z›n daha da
kuvvetlenmesi  gere¤ine iflaret ederek ve Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odas›n›n bu
alandaki katk›lar›na de¤inerek bafllam›flt›m.

Bu sürecin en önemli yap›tafllar›ndan birini siz ifladamlar›m›z oluflturmaktas›n›z.

Almanya, Türkiye ve üçüncü ülkelerde yürüttü¤ünüz ticari faaliyetler ülkemizin sadece
yetiflmifl ifl gücü, teknik birikimi, ifl deneyimi gibi kaynaklar›n› harekete geçirmekle
kalmamakta, Türkiye ekonomisine ve Türkiye'nin uluslararas›  itibar ve imaj›na da son
derece de¤erli katk›lar sa¤lamaktad›r.

Sizlerin çabalar› ve faaliyetleri ülkemizin Avrupa Birli¤i ile bütünleflme sürecinde gerek
ekonomik aç›dan, gerek sivil toplum faaliyetleri anlam›nda tecrübe kazanmam›za,
kendimizi daha  etkin olarak tan›tmam›za ve Avrupa Birli¤i ifl çevrelerini daha yak›ndan
tan›mam›za katk› sa¤lamaktad›r.

Uygulamakta oldu¤umuz IMF ve Dünya Bankas› destekli, kapsaml›  makro ekonomik
istikrar program›n›n temel amaçlar› aras›nda yeralan enflasyon oran›n›n tek haneli
rakamlara düflürülmesi; daha yüksek ve istikrarl› bir büyüme sa¤lanmas› ve yap›sal
reformlar›n hayata geçirilmesi alanlar›nda önemli baflar›lar elde ettik.

Ekonomimiz son y›llarda  baflar›l› bir performans sergilemifltir; makro ekonomik göstergeler
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olumlu bir seyir izlemektedir.

Ekonomik büyüme ve düflük enflasyon dengesi sa¤lanm›flt›r.

Ülkemiz ekonomisi gelifltikçe, at›lmakta olan bu ad›mlar›n sektörel bazdaki yans›malar›
daha da belirgin ve etkin hale gelecektir.

Nitekim, Türkiye son birkaç y›lda dikkat çekici bir ekonomik büyüme gerçeklefltirmifltir.

Bu geliflme, uygulad›¤›m›z kararl› ve istikrarl› politikalar›n bir sonucudur.

Avrupa Birli¤i ile uyumu h›zland›rmak için bu reformlar› kararl› bir flekilde sürdürece¤iz.

Esasen ekonomik kriterler ba¤lam›nda Gümrük Birli¤i'nin
de etkisiyle Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyum alan›nda
ileri bir aflamaya varm›fl durumday›z.
Yapt›¤›m›z tüm reformlar Avrupa Birli¤i siyasi kriterlerinin karfl›lanmas› ve iflleyen piyasa
ekonomisinin pekifltirilmesi yolunda bir bak›ma köprü ifllevi de üstlenerek Türkiye- Avrupa
Birli¤i bütünleflmesine katk›da bulunmaktad›r.

Önümüzdeki dönemde,  farkl› co¤rafyalarda üçüncü ülkelerde Avrupa Birli¤i ve özellikle
Alman flirketleriyle, ülkemizin mevcut  ifl tecrübesi ve  kültürel ba¤lar›ndan kaynaklanan
özel birikiminin hayata geçirilece¤i ortakl›klar kurulmas› giderek artan biçimde gündeme
gelecektir.

De¤erli Türk ve Alman ifl adamlar›n›n beceri ve yeteneklerini, AB finansman ve teknolojik
bilgisiyle birlefltirerek baflar›l› ortak projelere imza ataca¤›ndan eminim.

Bu alanlardaki faaliyetlerinizde sizleri elimizden geldi¤ince desteklemeye haz›r›z.

Türkiye ve Avrupa Birli¤i'ni birbirine ba¤layan temel unsurlar,  demokrasi, hukuk devleti
ilkeleri ve insan haklar›na sayg› temelindeki ça¤dafl de¤erlerdir.

Ortak siyasi, ekonomik ve stratejik ç›karlar ise iliflkilerimizi pekifltiren unsurlard›r.

Ülkemiz, Avrupa Birli¤i üyesi olarak laik, d›fla dönük ve giriflimci kimli¤iyle, dinamik
nüfusu ve ekonomisiyle, özel siyasi  ve stratejik etkinli¤iyle önemli bir rol oynayabilecektir.

Bu noktaya gelinmesinde dostumuz ve müttefikimiz Almanya'n›n deste¤ine her ad›mda
ihtiyac›m›z olaca¤›n› ve bu deste¤in de bizden esirgenmeyece¤ine olan derin inanc›m›
burada sizlerin huzurunda Say›n Konuk fiansölye'ye bir kez daha ifade etmek isterim.

Teflekkür ederim.
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ASYA KALKINMA BANKASI 38. YILLIK TOPLANTISI
(5 MAYIS 2005)
Asya Kalk›nma Bankas›'n›n Sayg›de¤er Baflkan›,

Çok De¤erli Konuklar, De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi en samimi duygular›mla, gönülden selaml›yorum.

‹stanbul'a hofl geldiniz, bize fleref verdiniz.

Medeniyetimizin kalp merkezi olan ‹stanbul, görkemli tarihinde oldu¤u gibi bugün de
sadece bu co¤rafyan›n, bu ülkenin insan›n› de¤il bütün dünyay› deniz fenerleriyle, Anadolu
atefliyle ayd›nlat›yor, yol gösteriyor.

Siz sayg›de¤er konuklar›m›z› sevgiyle selamlarken Asya ile Avrupa kavfla¤›ndaki bu
büyük buluflmaya ev sahipli¤i yapan ve dostlar›m›za kucak açan ‹stanbul'u da  sevgiyle
selaml›yorum.

‹stanbul, sadece k›talar› birlefltiren bir merkez de¤il, ayn› zamanda medeniyetleri birlefltiren,
sentezleyen bir merkezi semboldür.

Bu heyecan verici buluflmam›z›n, burada al›nan kararlar›n, yap›lan istiflarelerin, ortaya
konan fikirlerin ülkelerimiz ve dünyadaki bütün insanlar için yararl› sonuçlar do¤urmas›n›
diliyorum.

Yine sözlerimin bafl›nda kadim medeniyetlerin menba›, kayna¤› olan büyük Asya'y› bütün
flehirleriyle, bütün halklar›yla selaml›yorum.

De¤erli Konuklar›m›z,

Geçen y›l baz› Asya ülkelerinde meydana gelen deprem ve Tsunami felaketleri, bütün
Asya halklar›nda oldu¤u gibi Türk halk›n›n yüre¤inde de derin ve unutulmaz izler b›rakm›flt›r.

Felaketlerde evsiz kalan, yak›nlar›n› yitiren, açl›k ve susuzlukla karfl› karfl›ya olan bu
halklar›n ac›lar›na, ayn› ac›lar› yaflam›fl Türk halk› hiç yabanc› de¤ildir ve var›n› yo¤unu
seferber etmek konusunda baflar›l› bir s›nav vermifltir.

Felaketin hemen ard›ndan bölgeye yapt›¤›m ziyarette her fleyden önce bir insan olarak,
bir baba olarak Asya'n›n, Asyal› kardefllerimin ac›s›n› yüre¤imde hissettim.

‹stanbul'un eski Belediye Baflkan› olarak da bölgede alt yap›n›n ne büyük bir y›k›ma
maruz kald›¤›n› bizzat müflahede ettim.

Bu y›k›c› felaket, hem Asya ülkelerine, hem de tüm dünyaya çok önemli dersler vermifltir.
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Dayan›flma, kardefllik, birlik ve bütünlük mesajlar›n›n ötesinde, bu felaketten ç›karaca¤›m›z
en önemli ders, dünya üzerindeki kaynaklar›n dikkatli ve adaletli flekilde kullan›m›n›
sa¤laman›n art›k herkes için kaç›n›lmaz bir sorumluluk oldu¤unu görmemiz olmufltur.

Ekonominin hedefi, her fleyden önce insanlar›n mutlulu¤u ve refah› olmal›d›r.

‹nsan› merkez almayan, s›n›rs›zca ve sorumsuzca tüketime dayanan, dünyan›n kaynaklar›n›
vahflice sömüren bir ekonomik anlay›fl, çok yak›n bir gelecekte dünyam›z› yaflanmaz
hale getirecektir.

Biliyoruz ki, böyle bir ekonomik anlay›fl, her fleyden önce medeniyetler mirasç›s› Asya'n›n,
Asya halklar›n›n hayat tarzlar›yla, inançlar›yla, gelenekleriyle ba¤daflmaz.

Bu gidifli de¤ifltirmemiz, dünyay› adaletli ve sürdürülebilir bir ekonomik anlay›fla
yaklaflt›rmam›z laz›md›r.

Bunun için hepimiz sesimizi daha çok yükseltmek zorunday›z.

De¤erli Kat›l›mc›lar, Çok De¤erli Konuklar,

Biz, komflusu aç yatarken tok uyumay› bile asla kabullenemeyen bir kültür ve  medeniyet
ailesine mensubuz.

Açe'de, Phuket'te, Penang'da, Kabil'de, Ba¤dat'ta çocuklar a¤larken ellerimiz kollar›m›z
ba¤l› duramayaca¤›m›z bir gelenekten geliyoruz.

Biz, çevrenin kirlenmesine, ormanlar›n tüketilmesine, su
kaynaklar›n›n kurutulmas›na, dünyam›z›n göz göre göre
yaflanmaz bir yer haline gelmesine asla seyirci kalamay›z,
kay›ts›z kalamay›z.
‹flte bu ba¤lamda, Asya Kalk›nma Bankas›'na tarihi bir sorumluluk yüklenmifl durumdad›r.

Bu sorumluluk kurumsal oldu¤u kadar bireysel olarak da bizlerin omuzlar› üzerindedir.

Asya'dan yükselen ›fl›¤› tüm dünyaya yaymak, Asya'n›n zenginliklerini oldu¤u kadar,
Asya'n›n sorunlar›n› da, ac›lar›n› da paylaflmak, sahiplenmek zorunday›z.

Baflta yoksullukla mücadele olmak üzere, Asya ülkelerinin kalk›nmas›na, iflbirli¤ine ve
dayan›flmas›na büyük katk› sa¤layan Asya Kalk›nma Bankas›'n›n bölgede oynad›¤› rolün
daha da artaca¤›na, artmas› gerekti¤ine inan›yorum.

Türkiye olarak, Asya Kalk›nma Bankas›'n›n misyonunu çok önemsedi¤imizi ve
destekledi¤imizi de bu f›rsatla bir kere daha belirtmek isterim.

Sayg›de¤er Konuklar, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, kökü ve yüre¤i Asya'da olan, ancak çok daha genifl bir co¤rafya ile sa¤lam
ba¤lar›  bulunan bir ülkedir.
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Bu anlamda Türkiye, Asya ile Avrupa'y› birlefltiren bir merkez, Asya'n›n Avrupa'ya aç›lan
kap›s›d›r.

Türkiye ayn› zamanda Avrupa'n›n da Asya'ya aç›lan kap›s›d›r.

Türkiye, Avrupa Birli¤i'ne üye olmakla, yaln›zca Avrupa'n›n ekonomik, sosyal ve siyasal
yap›s›na katk› sa¤lamakla kalmayacak, ayn› zamanda Asya ülkeleri için Avrupa'yla iletiflim
yolunda önemli bir merkez haline gelecektir.

Bölgemizde istikrar›n, huzurun ve bar›fl›n sa¤lanmas› konusunda tarihten gelen bir
sorumlulu¤a sahip oldu¤umuzu biliyoruz.

Bu sorumlulu¤u kusursuz biçimde yerine getirmek konusunda hükümet olarak son
derece duyarl›y›z, son derece azimliyiz.

Türkiye'nin istikrar›, Türkiye'nin zenginli¤i, Türkiye'nin birikimi, Avrupa'ya oldu¤u kadar,
Asya'ya da, beraberce yaflad›¤›m›z bu genifl co¤rafyaya da güç, istikrar ve dinamizm
getirecektir.

Bu amaçla hem d›fl politikam›z›, hem de ekonomi politikalar›m›z› çok boyutlu ve dinamik
bir zemin üzerinde infla etmekteyiz.

‹ki buçuk y›l gibi k›sa bir süre içinde gerek d›fl politikada, gerekse ekonomide tüm
dünyan›n takdirle izledi¤i bir reform sürecini bafllatt›k.

Türkiye, 2004 y›l›nda yüzde 9.9'luk büyüme oran›yla dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkeleri
aras›nda ilk s›ralarda yer alm›flt›r.

2002 y›l›nda büyüme h›z›m›z yüzde 7.9 olarak gerçekleflmifl, 2003 y›l›nda ise yüzde 5.9
olmufltur.

Bu y›l büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirlemifl durumday›z.

Türkiye'nin ekonomide on y›llarca sürmüfl kronik sorunlar›n› çok k›sa bir zaman içinde
büyük ölçüde çözüme kavuflturduk.

Enflasyonda, borç yükünde, faizlerde, turizm ve d›fl ticaret gelirlerinde flafl›rt›c› derecede
iyileflmelerin alt›na imza att›k.

Bak›n›z, 2001 y›l›nda Yak›n ve Orta Do¤u ülkeleri ile di¤er Asya ülkelerine yapt›¤›m›z
ihracat 4.6 milyar dolar iken, 2004 y›l›nda bu rakam 10.5 milyar dolara yükselmifltir.

Üç y›lda tam yüzde 128 oran›nda bir art›fl olmufltur.

Kuflkusuz bu da yeterli de¤ildir.

‹nan›yorum ki önümüzdeki y›llarda Asya ülkeleriyle d›fl ticaretimiz arzu etti¤imiz bir
seviyeye yükselecek, sadece d›fl ticaretimiz 100 milyar dolar seviyesine ulaflacakt›r.

Di¤er bir önemli konu ise yat›r›mlarda, özellikle de uluslararas› yat›r›mlarda kaydetti¤imiz
ilerlemedir.
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Türkiye'de 2003 y›l›nda özel sektör yat›r›mlar› yüzde 30
oran›nda, 2004 y›l›nda ise yüzde 49.3 oran›nda art›fl
göstermifltir.
Uluslararas› yat›r›mlar aç›s›ndan da son dönemde Türkiye'nin performans›ndaki art›fl,
art›k tüm ekonomik çevrelerce kabul edilir hale gelmifltir.

17 Haziran 2003 tarihinde ç›kard›¤›m›z yeni bir yasayla Türkiye'de yat›r›m yapmak, flirket
kurmak son derece kolay bir hale getirilmifltir.

Bu gayretlerimizin sonuçlar› yavafl yavafl ortaya ç›kmaktad›r.

Son yap›lan araflt›rmalara göre Türkiye bugün, flirketlerin ifle bafllama h›z› aç›s›ndan
dünyan›n en önde gelen befl ülkesi aras›nda yer almaktad›r.

Bu tarihten 2004 y›l› Aral›k ay› sonuna kadar toplam 3.095 adet yabanc› sermayeli flirket
kurulmufltur.

Haziran 2003 öncesindeki on y›lda, baz› istisnalar d›fl›nda 1 milyar dolar seviyesini
aflamayan do¤rudan uluslararas› sermaye miktar›, 2003 y›l› sonunda 1 milyar 694 milyon
dolar, 2004 y›l› sonunda ise 2 milyar 568 milyon dolar seviyesine ulaflm›flt›r.

Türkiye, yükselen ekonomisiyle, standartlar›n› yükselten demokrasisiyle, istikrar ve
güven ortam›yla, k›talararas› ticaretin merkezi olma yönünde att›¤› dev ad›mlarla
ilerlemektedir.

Türkiye, Avrupa için oldu¤u kadar Asya için de eflsiz yat›r›m f›rsatlar› sunmakta, yat›r›m›n
önündeki tüm engelleri kald›rmakta, üretim ve yat›r›m merkezi olmak konusunda çok
önemli bir baflar› grafi¤i sergilemektedir.

Dost ve kardefl Asya ülkelerindeki giriflimcilerin bu f›rsat› en iyi flekilde
de¤erlendireceklerine, Türkiye'ye yat›r›m konusunu gündemlerine alacaklar›na gönülden
inan›yorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar, Çok De¤erli Konuklar,

Asya Kalk›nma Bankas›, baflta da belirtti¤im gibi, dünya genelinde yoksullu¤un azalt›lmas›
yönünde tarihi bir sorumluluk üstlenmifltir.

Say›n Baflkan'›n ve üye ülkelerin gayretleriyle bu kutsal sorumlulu¤un en iyi flekilde
yerine getirilece¤ine inanc›m›z tamd›r.

Türkiye olarak bu mücadelede her zaman yan›n›zda olaca¤›z.

Ben, bu duygu ve düflüncelerle sözlerime son verirken, beni dinledi¤iniz için çok teflekkür
ediyorum.

Bir kere daha ülkemize ve ‹stanbul'a hofl geldiniz diyor, Asya Kalk›nma Bankas›'n›n 38.
Y›ll›k Toplant›s›'na baflar› dileklerimle ülkem ad›na hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m›
sunuyorum.
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FORUM ‹STANBUL 2005

YARININ B‹LG‹ TOPLUMU VE GELECEK V‹ZYONUNU
NASIL HAZIRLAYACA⁄IZ?

(5 MAYIS 2005)
Güzelim ‹stanbul'un bu bahar sabah›nda gelece¤e ›fl›k tutmak üzere dünyan›n her bir
köflesinden bizlerle birlikte düflünmeye gelen tüm dostlar› sayg›yla selaml›yorum.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Sn. Vaclav Klaus ve seçkin konuklar,

De¤erli Misafirlerimiz, de¤erli dostlar, hofl geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sevgili Baflkan Sn. Canevi, bizlere bu platformdan bir ufuk turu yapma f›rsat›n› verdiniz.

Teflekkür ediyorum.

fiimdi, s›n›rl› bir zaman içinde belki do¤rudan ak›llara, ama biraz da gönüllere yönelik
olarak, dünyada ve tarihte h›zl› bir gezinti yapaca¤›z.

Bugüne nerelerden geldik...

Dünya Nerede...

Yar›n nerelerde olaca¤›z sorular› üzerinde bir fikri egzersiz yapal›m istiyorum.

Tarih öncesi ça¤larda ömrünü tafllar› yontarak geçiren insano¤lunun gayret ve u¤rafl›,
bugün saniyeler içinde televizyon, dakikalar içinde araba, haftalar içinde uçak, aylar içinde
elektrik santral› yapan sanayicilerin gözünde çok yavafl bir seyir olarak görünebilir.

Ama emin olunuz, birkaç on y›l sonra bugünkü klasik imalat sektörümüzün emek yo¤un
çabalar› da, yar›n›n ifladamlar›n›n gözüne bize oldu¤undan daha farkl› görünecektir.

Nitekim, yar›n›n dünyas› üzerine kafa yoran bilim ve sanat insanlar› daha flimdiden
bugünkü araçlar›n eskimekte oldu¤unu biliyorlar.

‹lk ça¤lardan bugüne insan›n medeniyet serüveni aray›fllarla, kefliflerle bir dengeye
kavuflmufltur; ama bu denge nihai denge de¤ildir.

Bu dengede insano¤lu, ilk ça¤larda oldu¤u gibi bugün de, manevi dünyas›yla çevresindeki
maddi dünyay› kucaklayan sentezi kurabilmek için aray›fl›n› sürdürmektedir.
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Yeni medeniyet anlay›fl›n›n insan merkezli bir geliflme
ortaya koymas› beklenirken; rekabetler ve ihtiraslar
insanl›¤a a¤›r bedeller ödeterek arzu edilenin tam tersi
bir tablo ortaya ç›karm›flt›r.



‹ster Uzak Asya din kültürüne bak›n›z, ister Mezopotamya uygarl›klar›na...

‹ster Ortado¤u'dan dünyaya yay›lan ‹brahimî/semavî dinlerin kaynakl›k etti¤i kültür ve
uygarl›klara bak›n›z, isterseniz Helen ve Roma'n›n üzerine gelen Hristiyanl›¤'a bak›n›z,
ister ‹slam'›n dünya tasavvuruna bak›n›z, göreceksiniz ki, insan›n hakikat aray›fl› ve
hakikat ihtiyac› hep ayn›d›r.

De¤erli Dostlar,

Uygarl›k tarihinin önemli olaylar›ndan biri olan Sanayi Devrimi, ekonomiyi ve sosyal
dokuyu y›k›p yeniden örmüfltür.

Toplumlar› flekillendiren ekonomik ve sosyal yap›lar, sanayi devriminden sonra teknolojinin
bask›s›yla de¤iflmeye, dönüflmeye bafllam›flt›r.

20. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Sanayi Devrimi'nin doru¤undaki ülkelerde bile zenginli¤in
tüm imkânlar›na ra¤men insanlar arad›¤› hakikati, iç mutlulu¤u elde edememifltir.

Bir yandan yerleflik kadim de¤erler erozyona u¤ray›p, bireyler ve toplumlar kendi
dinamikleri üzerinde ayakta duramaz hale gelirken, bir yandan zenginlik bir temel tutkuya
dönüflmüfltür.

Yeni medeniyet anlay›fl›n›n insan merkezli bir geliflme ortaya koymas› beklenirken;
rekabetler ve ihtiraslar insanl›¤a a¤›r bedeller ödeterek arzu edilenin tam tersi bir tablo
ortaya ç›karm›flt›r.

Küreselleflme ise, h›zla yükselen her ak›m olarak, insan ve insan› yücelten asli de¤erleri
göz ard› etmifltir.

Küreselleflen dünya yeniden kutuplarla, farkl›l›klarla tan›mlanm›flt›r.

Fakir ve varl›kl› ülkeler aras›ndaki uçurum bir kez daha kal›n çizgilerle aç›lm›flt›r.

‹nsanl›¤›n bugünkü hali ne yaz›k ki,  varl›k içinde yokluk çekme halidir.

Yani adalet terazisinin bozuldu¤u bir dünyada varl›k ve zenginlik de insan› yoksullu¤u
haline gelmifltir.

Daha kötüsü ekonomisi giderek zay›flayan ülkelerin insani ve kültürel birikimleri,  teknoloji
yar›fl›nda önde giden zengin ülkelerin birikimlerinin gerisindeymifl, onlardan daha
de¤ersizmifl gibi bir saplant› dünyaya yay›lm›flt›r.

Korkar›m global terörizmi besleyen unsurlardan biri de bu çeliflki, bu uçurumdur!

De¤erli Konuklar,

Sanayi devrimi; bir rekabet çarpan› olarak sar›ld›¤› teknolojiyi zamanla yenilikçili¤e
dönüfltürünce, bilgi do¤rudan bir üretim girdisi haline gelmifltir.

Bu flekilde sanayi toplumu da, çok daha cazip, çok daha pahal› nimetlere sahip olan "bilgi
toplumu"na dönüflmüfltür.

166

5  M A Y I S  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



167

Bilgi Ça¤›n› bafllatan ülkelerde görüyoruz ki, asl›nda art›k bireyi ve toplumu büsbütün
teknolojinin kendisi yönlendiriyor.

Art›k Bilgi Devrimini baflarm›fl toplumlar›n dünyadaki öncülerinin; iflçilik, enerji ve malzeme
gibi klasik girdilerin maliyetini afla¤› çekerek rekabeti sürdürmeleri mümkün de¤ildir.

Bu ülkeler, tar›m ve sanayiden ziyade, bilgiye dayal› hizmet sektörüne kay›yorlar.

Gelecekte, dünya liderli¤ine oynayacak ülkelerde ekonomi yeniliklerden beslenecektir.

‹kinci lig ise, dünün sanayi düzenini kozmetik iyilefltirmelerle sürdürmeye çal›flanlar›n
olacakt›r.

Buna karfl›l›k ne yaz›k ki üçüncü lig, do¤al kaynaklar›n› ve insanlar›n› üstteki liglere
hammadde gibi satanlar›n ligi olacakt›r.

Bu tablo elbette adaletli de¤ildir ve zaman içinde çok daha adaletli, çok daha duyarl› bir
ekonomik tablonun ortaya ç›kmas› için her birimize düflen büyük görevler vard›r.

Ancak bugün her toplumun bu zorunlu kavflakta yollardan birini seçmek gibi bir mecburiyeti
oldu¤unu da yads›yamay›z.

De¤erli Konuklar, De¤erli Dostlar,

‹nan›yoruz ki, AB bu bilince çoktan gelmifltir ve çerçeve programlar›yla üyelerini
müfltereken gelece¤e haz›rlamaktad›r.

Bak›n›z 7. Çerçeve Program›'nda 2007 ile 2013 y›llar› aras›na 73 Milyar Euro ayr›lm›flt›r.

Bu rakam, Türkiye'mizin de kat›ld›¤› 6. Çerçeve Program›'n›n dört kat›ndan daha fazlad›r.

7. Çerçeve Program›'na da girmeliyiz!

Çünkü inan›yoruz ki, AB'nin eski ve yeni üyeleri aras›ndaki ekonomik ve teknolojik
uçurumlar›n afl›lmas› için, gelecek y›llarda birlikte Ar-Ge yapmalar› gerekiyor.

AB üyesi ülkelerin sanayileri ancak böyle bir ortak çaban›n meyveleri ile beslenerek
birbirlerine entegre olabilirler.

Amaç:  ‹flbirli¤i ve yetkinlik gibi sihirli kavramlard›r.

Sürdürülebilir geliflme ve çevre korumas›... KOB‹
etkinlikleri... D›fla aç›l›m... Ulusal ve özel yat›r›mlara kaynak
haz›rlama... K›saca, ortak giriflimlere zemin oluflturma...
AB'nin yeni ve eski üyeleri aras›ndaki mesafe ne olursa olsun, gelecek için ortak bir
kimlik ve perspektifin gelifltirilmesi zorunludur.

Ortak evrensel de¤erlerlerle birlikte, üyelerin öz kimlik ve tercihleriyle birlikte zenginleflen
ve birbir in i  tamamlayan bir  sosyo-ekonomik dokuya iht iyaç vard›r .
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Avrupa Birli¤i'nin küresel bir güç olabilmesi, farkl› imkânlar›, kaynaklar›, potansiyelleri
bünyesine katmas›yla mümkündür.

K›ta ölçe¤indeki bu iflbirli¤i, ortak bir kadere do¤ru akmay› mümkün k›lacakt›r.

Dolay›s›yla Ar-Ge'lerini bugün birlikte yapmayanlar, teknolojik geliflmelerin zorunlu k›ld›¤›
dayan›flmay› bugün göstermeyenler, yar›n bu treni kaç›rm›fl olacaklard›r.

De¤erli Dostlar,

Gelelim Türkiye'ye...

Türkiye, hem bat› dünyas›n›n en do¤udaki üyesi ve hem de do¤unun en bat›daki üyesidir.

Bu perspektiften bakarak, Türkiye'yi tarihi ve co¤rafi konumuyla, medeniyet birikimiyle,
kültürel çeflitlili¤iyle de¤erlendirmek zorunday›z.

Biz, as›rlardan beri medeniyetin anayurdu, befli¤i olan bu co¤rafyaya aya¤›m›z› basarak
do¤uyla, bat›yla, kuzeyle, güneyle temas ediyoruz.

Sadece insan›m›z, toplumumuz, ekonomik, sosyal ve siyasal hayat›m›z de¤il, Türkiye'nin
co¤rafyas›n› bir bafltan bir bafla süsleyen uygarl›k eserleri de bizi medeniyetle yo¤urmufltur.

Bilindi¤i üzere hedefini "muas›r medeniyet" olarak belirleyen Türkiye Cumhuriyeti,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun çekirde¤i üzerinde kurulmufltur.

Biz bu merkezi ülkede sadece bugün de¤il, tarihin en zor zamanlar›nda bile muazzam
terkipler kurduk.

Unutulmas›n ki, dünyan›n her zamankinden daha çok birbirine yaklaflt›¤› günümüzde,
bütün toplumlar›n baflkalar›n›n medeniyet birikimlerine ihtiyac› vard›r.

Bu cümleden olarak, Avrupa Birli¤i'ni önce bütün üyelerinin birlikte geliflece¤i, birbirlerinin
bir ikimlerinden yararlanaca¤› bir medeniyet zemini olarak görüyoruz.

De¤erli Konuklar,

Genç Türkiye Cumhuriyeti, Osmanl›'dan devrald›¤› tar›ma dayal› ekonomi düzenini,
sanayi a¤›rl›kl› hale getirmek istedi.

Bunun için bir ölçüde kuzey komflusu SSCB'den de esinlenerek Kamu ‹ktisadi Teflekküllerini
kurdu.

‹kinci Dünya Savafl› öncesi dünya foto¤raf›na bak›l›rsa, bu tarihi gerçek çok daha anlafl›l›r
hale gelecektir.

Zamanla boy atan özel sektörümüz, gümrük duvarlar›n›n
arkas›nda, ithal ikamesi yaklafl›m›na uygun olarak rekabeti
uzun y›llar sadece iç pazarda arad›.
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Zamanla orta geliflmifllikteki teknolojilerin besledi¤i d›fl borçlanma ile kurulabilen bu
sanayi düzeni verimlili¤ini kaybetti.

‹hracat yapamad›¤› için d›fl ödemeler dengesi bozulan Türkiye ekonomisi, 80'li y›llarda
bu t›kanma noktas›n› aflmak için liberalizasyon sürecine girdi ve yabanc› sermaye ile
ortakl›klara h›z verdi.

Sanayileflme hamlesi ümitleri kentlere kayd›rd› ve k›rsal kesimden kentlere do¤ru h›zl›
bir göç bafllatt›.

Ama biz, maalesef göçen nüfusu kentlerde bihakk›n a¤›rlayamad›k.

Alt yap› gecikti.

Çelimsiz ekonomi s›k s›k t›kand›.

Tarihin ak›fl› de¤ifltirilemez, bütün bunlar› yaflad›k ve bütün bunlardan bugünlerimize
önemli tecrübeler aktard›k.

Türkiye bugün dünyada y›ld›z› parlayan ülkeler aras›nda yer al›yor.

Demokrasimiz güçlendikçe dünyadaki itibar›m›z art›yor.

S›k›nt›l› günler geçirdik ama, bugün fevkalade iyi bir yere geldik, güven ve istikrar›n
adresi olduk.

Sanayimizin kullan›m kapasiteleri %80'lere dayand›.

Büyüme tamam olmas›na tamam, ama flimdi geliflmeyi sa¤lamak zorunday›z.

Göreve geldi¤imizde stratejimiz, önce ülke ekonomisini aya¤a kald›rmakt›.

Ülkemizin insan kalitesi ve ekonomik potansiyeli yüksek...

Türkiye dünyan›n 18. büyük ekonomisi, milli gelirimizi iki y›lda katlad›k.

Milyonlarca KOB‹'miz var.

Mevcut altyap›m›z bizi yak›n gelece¤e tafl›r.

Ama daha sonraki y›llar için, farkl› bir vizyon, tutarl› bir strateji ve buna ba¤l› olarak
hummal› bir faaliyete ihtiyaç hissediliyor.

Bütün bunlar› moralimizi bozmadan, rehavete düflmeden yolumuza devam edelim diye
söylüyorum.

Kazan›mlar›n sa¤lad›¤› zeminden 5, 10, 15 senelik ufuklara bak›yoruz.

‹flte bilgi toplumuna geçifl ve e-Dönüflüm projemiz de burada devreye giriyor.

Kamu, yurttafl ve ifl dünyas› üçgenin oluflturdu¤u mevcut dengede, mütevaz› hamleler
ile yapabilece¤imiz aflamalar s›n›rl›d›r.
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Oysa bizim yolumuz uzun ve zaman›m›z az.

Elimizi çabuk tutaca¤›z.

Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l›nda, milletimizi tarihine yak›fl›r bir yere tafl›mak için dev
ad›mlar atmak durumunday›z.

Bunun için birey, toplum, yönetim, teknoloji, ekonomi, siyaset ve güvenlik kavramlar›yla
flekillenen çok yönlü, uzun soluklu bir sistem kurma gayreti içerisindeyiz.

Gelecek 20 y›lda, yenili¤e dayal› rekabeti yakalayan bir endüstriyel yap›ya ihtiyac›m›z
var.

Bu y›l bütçeye koydu¤umuz 450 trilyonluk Ar-Ge kayna¤›n›n sebebi budur!

Ama tek bafl›na bu da yeterli de¤il...

Önümüzdeki dönemde vakit kaybetmeden Avrupa bilim teknoloji ve endüstri taban›yla
entegrasyon içine girmemiz gerekiyor.

Bunun siyasi flartlar› var; AB'ye üyelik süreciyle ilgili zorluklar› aflmak durumunday›z.

AB Müzakere süreci bunun resmi sahnesi olacakt›r.

Daha çok sahneler de var!

Önümüzdeki on y›lda kimli¤imizi, öz de¤erlerimizi kaybetmeden, AB'nin zaten bizim de
benimsedi¤imiz evrensel de¤erlerinde buluflmay› hedefliyoruz.

Bu konuda en büyük güvencemiz, Türk toplumunun büyük medeniyet de¤erlerine
ba¤l›l›¤› ve geliflme yolundaki büyük azim ve kararl›l›¤›d›r.

Ülkem ad›na hepinizi sayg›yla selaml›yor, kat›l›m›n›z için flükranlar›m› sunuyorum.
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2023'TE B‹Z‹ NASIL B‹R DÜNYA BEKL‹YOR YUVARLAK
MASA AÇILIfi KONUfiMASI

(5 MAYIS 2005)
De¤erli Dostlar,

Teori ile pratik aras›ndaki fark› biz evdeki hesab›n her zaman çarfl›ya uymad›¤› fleklinde
ifade ederiz.

Ama yine de, halimize bir bakar kendimizce gelecekten yana planlar yapar, hayaller
kurar›z.

Elbette kader de var, takdir de...

Ama yine de yeterince akil insan, plan›n› sa¤lam yapar, pratik ile teori aras›ndaki mesafeyi
daraltmaya çal›fl›r.

Bireysel hayat›m›zda oldu¤u gibi toplumsal hayatta da ufkun ötesini hayal edemeyenler,
gelece¤i riskleriyle imkânlar›yla göremeyenler kaptan olamazlar.

fiimdi Cumhuriyetimizin 100. do¤um günü olacak y›la bak›yorum: 2023, tam 18 sene
sonra.

Bugün emekli olanlar yafll›l›¤›n doru¤unda.

Bugün ilk gençliklerinin ilk bahar›n› yaflayanlar emeklili¤in efli¤inde.

Okuldaki gençler ifl hayat›nda.

Bugünün bebekleri de üniversite koridorlar›nda.

Gelece¤i tümüyle dizayn edemeyiz ama, tasavvur edebilir, haz›rl›klar›m›z› gelece¤e göre
yapabiliriz.

Bak›n, ne Amerika'da, ne de Avrupa'da 18 sene devletin zirvesi de¤iflmeden durmaz.

O halde biz kiflilere, olaylara de¤il tarihin ana ak›fl›na bakaca¤›z.

Gelecek tasavvurumuzu da tarihin ak›fl istikametine göre yapaca¤›z.

De¤erli Dostlar,

Geçen asr›n ikinci yar›s›na damgas›n› vuran en çarp›c› gerçek herhalde "So¤uk Savafl"t›r.

Dünyay› iki kutba ay›ran bu kolektif ç›lg›nl›k birbirlerini defalarca yok edebilecek güçte
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Zamanla 2. Dünya Savafl›n›n yenik b›rakt›¤› Japonya aya¤a
kalkt›, Almanya ile birlikte dünya ekonomisinde en önlere
geldiler.



bir nükleer silahlanma dengesi alt›nda iki süper ülkeyi karfl› karfl›ya getirmiflti.

Askeri üstünlü¤ün motive etti¤i bu yar›flta o kadar ileri gidildi ki, bu yar›fltan edinilen
teknolojiler hem insanl›¤›n bekas›n› tehdit eder hale geldi hem de dünya bafltanbafla bir
gerilim alan› oldu.

Havada, karada, denizde, su alt›nda, uzayda insan› aylarca canl› tutup, düflmana karfl›
ölüm makinesi haline getirebilecek bilgi birikimleri ç›kt› ortaya.

So¤uk savafl sonras› bu teknolojiler bizi bu günlere fazla bir çaba gerektirmeden tafl›d›.

Yeni teknoloji ve teçhizat gelifltirmek yerine, eldeki birikimler de¤iflen ihtiyaçlar önünde
yeni ve daha üstün sistemler olarak yeni bafltan düzenlendi.

Bilgi üretimi amaç ve istikamet de¤ifltirdi.

Bu amaçla teknolojik geliflimde a¤›rl›k biliflim teknolojilerini ve sistem alan›na kayd›.

Böyle oluca da ittifaklar içinde dayan›flmalar› gelifltirmek üzere yeni düzenlemeler yap›ld›.

‹ki süper gücün dünya satranç tahtas›nda sürdürdü¤ü oyun, uzay ve dünyada köfle
kapmacalarla devam ede dursun...

Zamanla 2. Dünya Savafl›n›n yenik b›rakt›¤› Japonya aya¤a kalkt›, Almanya ile birlikte
dünya ekonomisinde en önlere geldiler.

Sovyet tehdidine karfl› milliyetçi ak›mlar desteklendi. Bat› Bloku'nda  Atlantik afl›r› unsurlar
ayr›flt›; Avrupa Kömür ve Çelik Birli¤i giderek AET, oradan AT ve AB oluverdi.

Sovyetler Birli¤i'nin kimsenin burnu kanamadan çözülüvermesi, yumuflayan bir dünya
iklimine dönüflünce, çeliflen dinamiklerin yön verdi¤i bir dünya siyaseti do¤du.

Son çeyrek asr›n sihirli kavramlar› "küreselleflme, sanayi toplumundan bilgi toplumuna
dönüflüm" oldu.

Ama çeliflkiler de derinleflerek sürdü durdu.

Bir yandan küreselleflen dünyada paran›n ne sadakati ne de milliyeti kald›.

Öte yanda k›tasallaflan Avrupa, uluslar ötesi flirketleri ortaya ç›kartt›.

Buna karfl› Sovyetlerin b›rakt›¤› bofllukta milliyetçi dinamikler ön plana ç›kt›.

Orta Asya, flimdi AB üyesi olan Balt›k ve Orta Avrupa Cumhuriyetleri...

Çin Halk Cumhuriyeti, dünya sahnesine emin ve a¤›r
ad›mlarla yürürken ekonomide serbestleflme ve
özellefltirme rüzgârlar› sertleflti...
11 Eylülle birlikte yeni bir durum ortaya ç›kt›.

Önceleri birlikte hareket edebilen bat›l› ülkeler Afganistan'a müdahalede görece bir birlik
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tablosu sergilerken daha sonra ayr›flan çizgiler baflka kriz alanlar›nda farkl›laflmaya bafllad›.

Asimetrik tehdit, terörizme ve buna karfl› korunma içgüdüsü, dünya siyaseti kadar
evindeki, iflindeki sade insanlar› dahi tesiri alt›na ald›.

F›rlayan petrol fiyatlar› bir taraftan çevre bilincini tetiklerken, öte yandan alternatif enerji
kaynaklar›n› yeniden gündeme getirdi...

Tabii bir de mevcut ve muhtemel enerji alanlar›yla, bunlar› tüketim merkezlerine tafl›ma
yollar›n›n kontrolü de gündeme geldi.

De¤erli Dostlar,

Gelecek çeyrek as›rda Avrupa köklü tarihi, oturmufl gelene¤i ve de¤erleriyle, muhtemel
bir çok kutuplu dünya dengesinin ana aktörlerinden biri olacak.

Ama ne önünden koflturdu¤u kalabal›k Asya toplumlar›, ne arkas›ndan koflturdu¤u ABD
önünde say›sal üstünlü¤ü, mevcut kurgu ile yakalamas› pek de mümkün görünmüyor.

Nitekim, Avrupa k›tas› küçük ve yafll›, enerji kaynaklar› çok s›n›rl› ama müreffeh.

Ekonomisi zengin ve güçlü, ama iç pazar› küçük.

Avrupa, d›fl dünyada rekabet gücünü yakalamakta zorlan›yor: Çünkü, karfl›s›nda düflük
maliyetlerle üreten fakir bir dünya devi ile, teknolojide yar›flmakta zorland›¤› zengin bir
dev var.

Art›k son çeyrek yüzy›l›n baflta biliflim olmak üzere yenili¤e dayal› ileri teknoloji kazan›mlar›n›
iddial› bir 7. Çerçeve Program› ile, 2013'den sonraki k›tasal endüstriyel entegrasyona
haz›rlan›yor.

‹nanc›m odur ki, 15-20 sene sonra, Avrupa'n›n yükselifli önündeki do¤al iç Pazar büyüklü¤ü
meselesini Türkiye ile çözer.

Bizim bugünkü ulusal stratejimiz de buraya dayan›yor.

Gücümüz; tarihi ve kültürel miras›m›z›n zenginli¤i, gelece¤e dönük muazzam dinamizmimiz,
sa¤lam milli de¤erlerimiz, genç ve yetiflmifl insan gücümüz, güçlü devlet yap›m›zla,
medeniyet sentezimizle bulundu¤umuz co¤rafyadaki merkezi konumumuz.

Zaaf›m›z; geçen yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan beri ertelenen, sosyal, ekonomik ve yönetsel
reformlar›m›z...

‹çerde ve d›flar›da de¤iflime, direnç gösteren unsurlar›n varl›¤› ise geliflmifl geliflmemifl
dünyan›n her ülkesinde oldu¤u gibi bizim de handikaplar›m›z.

Bu zorluklar› afl›yoruz ve ülkemiz her anlamda bir cazibe merkezi oluyor.

De¤erli Dostlar,

Bazen makro ekonometrik göstergelere bakar›z.
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Bir ülkede kifli bafl›na milli gelir 10-20 senede nereden nereye gelmifl.

Nüfus, gayri safi milli has›la, sanayi, tar›m, enerji, hizmet...

Daha da açabilirsiniz. E¤itim, sa¤l›k, ulaflt›rma, inflaat, ithalat, ihracat, finans... Nereden
nereye gelmifl.

Bugün bizim göstergelerimizi 10 y›l önce yakalayanlar flimdi nerede? Biz 10 y›l sonra
orada m› olaca¤›z?

Bu egzersiz iyidir ama, her zaman sa¤l›kl› sonuçlar vermez.

Ülkelerin gücü, büyümesi, önemi, nüfuzu her zaman say›sal verilerle, grafiklerle,
istatistiklerle ölçülemez.

Ayr›ca,  on y›l sonra fabrikalar›m›z bugün birilerinin üretti¤ini ayn› teknoloji ile üretecek
olsa bu ilerleme say›labilir mi?

Onbefl-yirmi y›l sonra belki bugün sanayi ve hizmet
sektörümüzde kullan›lan teknolojilerle çal›flan ve dünyada
rekabetçi tek bir fabrika kalmayacak!
O halde okullar›m›zda ve laboratuarlar›m›zda ilim ve fennin bu zaman diliminde gelece¤i,
atmosferi tasavvur edip, risk al›p, koyaca¤›m›z hedeflere yönelmeliyiz.

Bizim koydu¤umuz hedef, içerde Bilgi Toplumu'na dönüflmektir.

fiunu yüksek sesle kabul etmeliyiz ki, kamu kurum ve kurulufllar› bu dönüflümde ne
yaz›k ki ifl hayat›m›z›n, toplumsal dönüflümün gerisine düflmüfl, de¤iflimin h›z›na
yetiflememifltir.

Yaflad›¤›m›z dünyan›n hangi alanlarda haks›z rekabete yol açt›¤›n› dikkatle izliyor, gelecek
zamanlara göre haz›rlan›yoruz.

Kamu yönetimi reformu ve kamuda bilgisayarlaflma ile biz e-Dönüflümü baflar›r›z.

Bu arada, dijital uçurum tehlikesini aflmak için ise, ciddi bir e¤itim seferberli¤i yap›yoruz.

Türkiye bunun için çok özel bir ülke, nüfusumuz çok genç; neredeyse üçte biri okullarda.

Biz, yenili¤e ve de¤iflime aç›k bir toplumuz.

Fevkalade hareketli bir göç tarihimiz var.

Bu ulusal dinamizmi ve klasik kal›plara dayal› sanayimizi yenili¤e dayal› bir ak›ll› sanayiye
çevirmek gibi bir ihtiras›m›z var.

Gelecek on y›llarda, Türkiye'ye Bat› dünyas› içerisinde yerini ald›racak siyaset, güvenlik,
sosyoloji, teknoloji ve ekonomi de bu hedefin gerektirdi¤i kriterlerle uyumlaflacak.

Bu dinamik süreç bin y›ll›k bir tarihin sonucudur.
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Gelece¤in Türkiye'sinin geçti¤imiz as›rdakinden elbette büyük farklar› olacak.

Kendi medeniyet zeminini koruyarak, yeni sentezlerle yozlaflt›rmadan güçlü ve kiflilikli
yeni bir Türkiye!

Binlerce y›ll›k kökenleriyle, medeniyet ve devlet gelene¤iyle, Osmanl› sentezine sad›k
ülküsü ile, Cumhuriyetimizin kazan›mlar›yla tutarl› bat›l› küresel bir gücüz.

Bulundu¤umuz yere ve hedeflerimize bak›p sak›n 20 sene sonra "Plan›m›z böyle de¤ildi"
demeyelim.

Çünkü, sözün bafl›nda ifade etti¤imiz gibi, akil isen gelecek için sa¤lam plan yapar
hedeflerine kararl›l›kla ve tavizsiz yürürsün.

Bu anlay›flla flimdi sözü, de¤erli konuflmac›lara b›rak›yorum.

Bakal›m bu gelecek resminde, konuklar›m›z bizi bekleyen dünyay› ve bu dünyada
Türkiye'nin, yerini ve önemini nerelerde görüyor?
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN NEWYORK'TA YAPILACAK
24. GELENEKSEL "TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜfiÜ"
MÜNASEBET‹YLE MESAJI

(21 MAYIS 2005)
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun De¤erli Üyeleri

Sevgili Vatandafllar›m, Türk ve Türk Halk›n›n De¤erli Dostlar›,

1981 y›l›nda bafllat›lan " Türk Günü Yürüyüflü Ve Türk Kültür Festivali" vesilesiyle sizleri
en samimi duygular›mla selaml›yorum.

Her y›l 23 Nisan ile bafllayan ve bir ay boyunca süren "Türk Kültür Festivali" içerisindeki
"Türk Günü Yürüyüflü" ABD'de yaflayan Türklerin güçlü mevcudiyetinin bir göstergesi
haline gelmifltir.

Yürüyüflünüzün baflar›l› geçmesini diliyor sizleri kutluyorum.

Büyük bir fedakârl›kla ve coflkuyla düzenledi¤iniz bu anlaml› etkinlikle güçlü bir dayan›flma
ruhu ile birbirinize kenetlenmifl olman›z ABD'deki Türk toplumunun gelece¤ine olan
inanc›m›z› ve güvenimizi pekifltiriyor.

ABD'deki derneklerimize düflen görev, toplumumuzun bilinçlenerek örgütlenmesinde,
birlik ve bütünlü¤ünün korunmas›nda, ABD kamuoyunun Türkiye ve Türkler hakk›nda
bilgilendirilmesinde, bu vesileyle halklar›m›z aras›ndaki dostluk ba¤lar›n›n pekifltirilmesinde
ve dolay›s›yla Türk - Amerikan iliflkilerinin daha da ileri götürülmesinde katk› sa¤lamakt›r.

Bu görevleri en iyi flekilde yerine getirdi¤ini bildi¤im Türk Amerikan Dernekleri
Federasyonu'nu Türkiye ile Amerika Birleflik Devletleri aras›ndaki iflbirli¤i ve dostluk
iliflkilerinin geliflmesine yapt›klar› katk›lardan ötürü tebrik ederim.

Türkiye büyük bir dönüflüm içinde dünyadaki bütün vatandafllar›m›z›n yüzünü a¤artacak,
elini güçlendirecek flekilde büyüyor, itibar›na itibar kat›yor.

Ekonomiden hukuk devletine, uluslararas› iliflkilerimizden siyasi istikrara kadar her alanda
büyümemizin, baflar›lar›m›z›n bütün dünyadaki yans›malar›ndan son derece memnunuz,
mutluyuz.

Yurt d›fl›nda yaflayan vatandafl ve soydafllar›m›z›n oluflturduklar› çat› kurulufllar›n›n

Büyük bir fedakârl›kla ve coflkuyla düzenledi¤iniz bu
anlaml› etkinlikle güçlü bir dayan›flma ruhu ile birbirinize
kenetlenmifl olman›z ABD'deki Türk toplumunun
gelece¤ine olan inanc›m›z› ve güvenimizi pekifltiriyor.
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düzenledikleri faaliyetleri örgütlü olarak birlik ve beraberlik içinde gerçeklefltirmeleri
büyük önem tafl›maktad›r.

Türk - Amerikan ortakl›¤› yar›m asr› aflan bir süredir
geliflmektedir. Türkiye ve ABD gelece¤e ortak de¤erler
aç›s›ndan bakan iki ülkedir.
ABD ile iliflkilerimiz çok boyutlu ve art›k tarihi bir derinli¤e ulaflm›fl köklü iliflkilerdir.

Dostumuz ve müttefikimiz ABD bölge ve dünya sorunlar›nda da bafll›ca orta¤›m›zd›r.

ABD ile mevcut sa¤lam ve güçlü iliflkilerimizi daha ileriye do¤ru tafl›mak için karfl›l›kl›
arzu ve iradeye sahibiz.

‹liflkilerimizin gelece¤ine olumlu bakmak için her tür neden mevcuttur.

Türkiye, ço¤ulcu ve kat›l›mc› bir demokrasisiyle, çevresinde ve dünyada ça¤dafl de¤erlerin
ve demokrasinin savunucusu olmufltur.

Türkiye serbest piyasa ekonomisine inanan, büyük ekonomik potansiyeliyle, zengin
ekonomik ve befleri kaynaklar›yla, istikrar ve güven ortam›yla, hukuk düzeni ve demokratik
temelleri sa¤lam bir zemine oturmufl yönetim biçimiyle bölgesinin en güçlü ülkesidir.

Bu ba¤lamda, baflta ABD olmak üzere tüm ça¤dafl toplumlarla sürdürece¤imiz yak›n
diyalog ve iflbirli¤inin, ortak ç›karlar›m›z›n ilerletilmesine oldu¤u kadar, küresel bar›fla,
istikrara ve transatlantik iliflkilerin dinamizmine de katk› sa¤layaca¤›ndan eminim.

ABD'deki toplumumuzun birlik ve beraberlik içerisinde daha da bilinçlenerek örgütlenmesi
ve yerel flartlara intibak ederek ABD toplumunun bir parças› olmas› en büyük temennimizdir.

Vatandafllar›m›z›n ABD vatandafll›¤›n› almalar›n› destekliyor, ABD siyasi hayat›na daha
çok kat›lmalar›n› arzu ediyoruz.

Bu do¤rultudaki geliflmeler hem Amerika Birleflik Devletleri'nde yaflayan vatandafllar›m›z›n
haklar›n›n korunmas›na yard›mc› olacak, hem de iki ülke iliflkilerine; devletimizin ve
milletimizin menfaatlerine de katk›da bulunacakt›r.

Böylece, bir bütün halinde iki ülke aras›ndaki mevcut dostluk köprüsü daha da sa¤lamlaflarak
Türk - Amerikan iliflkilerinin gelifltirilmesine öncülük edeceksiniz.

Sizlerden ricam her f›rsattan yararlanarak daha çok dostluk köprüleri kurman›z; entelektüel
alandan bilimsel alanlara, ekonomik iliflkilerden birebir insani iliflkilere kadar her alanda,
diyalog zeminini olabildi¤ince geniflletmeniz, derinlefltirmenizdir.

Bu vesileyle bu anlaml› etkinli¤in gerçeklefltirilmesine katk›da bulunan tüm kifli ve
kurulufllara, Amerika'daki ö¤rencilerimize, ifl adamlar›m›za ve özellikle Türk- Amerikan
Dernekleri Federasyonu'na teflekkür ediyor, hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN ARAP EKONOM‹K
FORUMU’NDA YAPTIKLARI KONUfiMA

(16 HAZ‹RAN 2005)
Say›n Baflbakan, ‹fl Dünyas›n›n De¤erli Temsilcileri, K›ymetli Misafirler,

Konuflmama bafllamadan önce, dost ve kardefl Lübnan'da bulunmaktan duydu¤um
memnuniyeti ve Arap Ekonomik Forumu'na konuflmac› olarak kat›lmam için taraf›ma
yap›lan davete teflekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Lübnan Baflbakan› Say›n Najip Mikati'nin himayelerinde ilgili kurulufllar›n deste¤i ile
düzenlenmekte olan Arap Ekonomik Forumu’nun kurucusu Lübnan eski Baflbakan› Refik
Hariri'yi bu vesileyle rahmetle an›yorum.

Say›n Baflbakan, De¤erli Konuklar,

Türkiye'nin ekonomik yap›s› ve vizyonu ile ilgili bilgi vermeden önce, derin tarihi ve
kültürel ba¤lar›m›z bulunan Orta Do¤u, Körfez ve Magreb ülkeleriyle ekonomik ve ticari
iliflkilerimize k›saca de¤inmek istiyorum.

Son üç y›l›n rakamlar›na bak›ld›¤›nda, Orta Do¤u, Körfez ve Magreb ile ticaret hacmimizin
%93 artarak, 2002'deki yaklafl›k 7 milyar Dolar seviyesinden 2004'te 13 milyar Dolar›
aflan düzeylerine ulaflt›¤›n› müflahede etmekteyiz.

Bu rakamlar›n daha ileri seviyelere tafl›nmamas› için hiçbir neden görmüyoruz.

Dünyam›z ve özellikle bölgemiz, birço¤unun temeli geçti¤imiz yüzy›ldan kalan sosyal,
ekonomik ve siyasi zorluklar› aflma çabas› içindedir.

Bu zorluklar ülkelerimiz için birçok riskler tafl›maktad›r.

Ancak, ayn› zamanda ülkelerimizin önünde yeni f›rsatlar›n, yeni imkânlar›n bulundu¤u
da kesindir.  Önemli olan, söz konusu risklerin f›rsatlara, imkânlara dönüfltürülmesidir.

Bunun için hepimizin önyarg›lardan uzak, diyaloga aç›k, uzlaflma kültürünü özümsemifl
olmas› muazzam imkânlar›n kap›s›n› açacakt›r.

Bu hususta, gösterilecek irade siyasi alanda oldu¤u kadar ekonomik ve ticari alanda da
meyvelerini verecek, halklar›m›z›n refah düzeyinin artmas›na büyük katk› sa¤layacakt›r.

Takdir edersiniz ki, savafl ve çat›flmalara sahne olan bölgemizde güvenlik ve istikrar›n
tesisi ve kal›c› bir istikrar›n sa¤lanmas› en öncelikli konular›n bafl›nda gelmektedir.
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Bu nedenle aram›zdaki dayan›flma ve iflbirli¤inin daha da gelifltirilmesini, karfl›l›kl›
ihtiyaçlar›m›z›n ötesinde bir zorunluluk olarak de¤erlendiriyoruz.

Bu gereklili¤in karfl›lanmas›nda, hükümetler olarak gerekli hukuki zeminin oluflturulmas›
görevi bizlere, ticaret ve yat›r›mlar›n hayata geçirilmesi görevi ise, siz  ifl çevreleri  ve
yat›r›mc›lara düflmektedir.

Ticaretin önündeki engellerin ortadan kald›r›lmas›nda önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz
Serbest Ticaret Anlaflmalar›’n›n imzalanmas›n›n bu amaca hizmet aç›s›ndan
de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye, bugüne kadar, Fas, Tunus, Suriye, Filistin ile
Serbest Ticaret Anlaflmalar› (STA) imzalam›flt›r. M›s›r,
Cezayir, Ürdün ve Lübnan ile müzakereler devam
etmektedir.
Fas'tan Suriye'ye kadar genifl bir co¤rafi bölgede serbest ticaret alan› oluflturulmas›n›n
bölgenin refah›na oldu¤u kadar istikrar ve güvenli¤e de sa¤layaca¤› katk› aç›kt›r.

5-6 May›s 2005 tarihlerinde ‹stanbul'da ilk kez Türkiye ile Arap ifl çevrelerinin kat›ld›¤›
Türk-Arap Ekonomik Forumu, taraflar›n ticaret, bankac›l›k ve yat›r›m imkanlar› hakk›nda
görüfl al›fl-veriflinde bulunmalar› son derece yararl›, yol gösterici, ufuk aç›c› olmufltur.

‹stanbul'da yap›lan o toplant›da, 2000'li y›llardan itibaren petrol fiyatlar›nda görülen
yükselmenin özellikle Körfez ülkelerine sa¤lad›¤› ilave sermaye birikimine paralel olarak,
bu sermayenin yeni yat›r›m ve pazar aray›fl›nda Türkiye'nin ön plana ç›kar›lm›fl olmas›n›
memnuniyet verici bir husus olarak de¤erlendiriyor ve bu yöndeki etkinliklerin süreklilik
göstermesini arzuluyoruz.

Say›n Baflbakan, ‹fl Çevrelerinin De¤erli Temsilcileri,

Ayn› dönem içerisinde, Türk ekonomisi de büyük geliflmeler kaydetmifltir. Yerli ve
yabanc› yat›r›mc›lar için güven ve istikrar ortam› sa¤lamlaflt›r›lm›fl, ekonomimiz h›zla
büyüme trendine girmifltir.

Kümülatif olarak yaklafl›k %26 oran›nda büyüme sa¤lanm›fl, Gayri Safi Milli Has›la 2004
y›l›nda %9 artarak, Türkiye'yi Avrupa'n›n en h›zl› büyüyen üç ülkesi aras›na yerlefltirmifltir.

Ayr›ca, iki ve üç haneli rakamlarla telaffuz edilen, gerek ifl, gerek yat›r›m çevreleri için
cayd›r›c› bir görünüm yaratan enflasyon, 2004 y›l› sonunda tek haneli rakamlara inmifltir.

Hedefimiz, 2006 y›l› sonu itibariyle, bu rakam›n %5 seviyesine düflürülmesidir.

Burada ekonomi kayda de¤er bir büyüme gösterirken, enflasyonun afla¤›ya çekilebilmifl
olmas›na özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Güven ortam›, enflasyonun azalmas›, gerçekleflen büyüme oranlar› ve ekonominin
dinamiklerindeki köklü de¤iflimler bütün ekonomik göstergelere aç›kça yans›m›flt›r.
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Y›ld›z› parlayan, cazibesi artan Türkiye'nin bu durumunun bölge ülkeleri yat›r›mc›lar›n›n
dikkatinden de kaçmayaca¤›n› düflünüyorum.

Maliye politikas› hedeflerimizi kararl›l›kla gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z.

Kamu maliyesi yönetiminde sa¤lanan ilerlemeyle, yat›r›mc›lar›n tereddütleri giderilmifl
ve güven tesis edilmifltir.

Bu güven, risk primini de azaltarak, faiz oranlar›n›n uzun y›llard›r görülmeyen en düflük
seviyelere gerilemesini sa¤lam›flt›r.

Borçlar›n Gayri Safi Milli Has›la'ya oran› son üç y›lda %25 azalarak geçti¤imiz y›l %63'e
düflmüfltür.

Hedefimiz, 3 Ekim 2005'te müzakere sürecinin bafllayaca¤› Avrupa Birli¤i'nin Maastricht
Kriterlerinde belirtilen %60 seviyesine en k›sa zamanda ulaflmakt›r.

2004 y›l› faiz d›fl› fazlas› hedeflerimizi aflarak, Gayri Safi Milli Has›lan›n %7'si civar›na
ulaflm›flt›r.

Toplam d›fl ticaret hacmimiz, 2004 y›l› sonu itibariyle 160 milyar Dolar olarak gerçekleflmifltir.

‹hracat›m›z ise, sadece son üç y›lda ikiye katlanm›flt›r.

Ülkemiz, var olan pazarlardaki pay›n› artt›rman›n yan›nda, izledi¤i aktif d›fl ticaret politikas›
sayesinde yeni pazarlar oluflturmay› da baflarm›flt›r.

Hükümetimiz, baflta komflu ve bölge ülkeleri olmak üzere ticaretimizin daha da
gelifltirilmesini hedeflemifltir.

Bu çerçevede geçen y›l komflu ülkelere yönelik ithalat ve ihracat›m›zda %40 oran›nda
bir art›fl sa¤lanm›flt›r.
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Ancak yeni iflbirli¤i alanlar›n›n araflt›r›lmas›n›n ve özel sektörlerin daha aktif bir rol
üstlenmelerinin yarar›na özellikle iflaret etmek istiyorum.

Hükümet olarak, Türkiye'deki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine özel bir önem atfediyor,
yat›r›mlar›n önündeki engelleri kald›rmak için de tam bir kararl›l›k içindeyiz.

Bu ba¤lamda, yat›r›m ortam›n› gelifltirmeye ve ülkemizde do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›
art›rmaya yönelik çal›flmalar›m›za büyük önem veriyoruz.

Kamu hizmetlerinin verimlili¤ini ve fleffafl›¤›n› artt›rmak, ayr›ca, gerekli izin ve onaylar›n
al›nmas›na iliflkin baflvurular ile di¤er bürokratik ifllemleri rasyonellefltirmek amac›yla,
temel alanlarda gerekli mevzuat de¤ifliklikleri gerçeklefltirilmektedir.

Bu konudaki temel geliflme, flirket kurmak için gerekli olan sürenin bir haftan›n alt›na
düflürülmesi, hatta bir günden k›sa hale gelmesidir.

Ülkemizde, yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar aras›nda hiçbir ay›r›m yap›lmamaktad›r.

Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi amac›yla yapt›¤›m›z bu çal›flmalar k›sa sürede etkisini
göstermeye bafllam›fl, gerek ulusal, gerek uluslararas› yat›r›mlarda kayda de¤er art›fllar
elde edilmifltir.

Nitekim ekonomimiz, özel sektör yat›r›mlar›nda oldu¤u kadar, do¤rudan yabanc› yat›r›m
girifllerinde en yüksek düzeyine ulaflm›flt›r.

Rakamlarla ifade emek gerekirse, 2004 y›l›nda do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, 2002 y›l›ndaki
seviyesinin iki kat›n› aflarak 2,8 milyar Dolar olarak gerçekleflmifltir.

Do¤rudan yabanc› yat›r›m›n ilgisi özellikle bankac›l›k ve iletiflim sektörlerine yönelik olarak
artmaktad›r.

2005-2007 y›llar› aras›nda ülkemize gelecek yabanc›
sermayenin 15 milyar Dolar seviyesinde gerçekleflmesini
bekliyoruz.
Son dönemde ülkemizdeki siyasi istikrar›n güçlenmesi, ayr›ca, güven ortam›n›n sa¤lanmas›
bu rakamlar› art›rd›¤› gibi, bunlar›n gelecekte daha yüksek seviyelere ç›kaca¤›ndan
flüphemiz yoktur.

Bu noktada, bölge ülkelerinin yat›r›m ve finans sektörünün temsilcileriyle birlikte çal›flmay›
arzu etti¤imizi ifade etmek istiyorum.

AB'yle bafllayacak kat›l›m müzakerelerinin, Türkiye'ye yönelik do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n
artmas› aç›s›ndan önemli bir rol oynayaca¤›na inan›yoruz.

Öte yandan, tam iflleyen bir pazar ekonomisi için ise, özellefltirmenin flart oldu¤unu
düflünmekteyiz.

Türkiye, özellikle geçti¤imiz y›l özellefltirme konusunda büyük ad›mlar atm›flt›r.

1 6  H A Z ‹ R A N  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



185

‹leriye dönük olarak amac›m›z, di¤er birkaç büyük kamu teflebbüsünün de özellefltirme
program›m›z kapsam›nda sat›fl›n› gerçeklefltirmektir.

Bunlar›n aras›nda, petrokimya, sivil havac›l›k, iletiflim sektörleri ile petrol rafinerileri,
sigara fabrikalar› ve oteller bulunmaktad›r.

Birçok alandaki yeni yasa ve düzenlemeler, Türk ekonomisindeki faaliyetleri yeniden
flekillendirmifltir.

Türkiye'de art›k, istikrar, sorun olmaktan ç›km›flt›r. Ülkemizde bütün yat›r›mc›lar, üreticiler
öngörülebilir bir güven ve istikrar ortam›nda ifl yapman›n huzuru içindedir.

Bundan sonraki çabalar›m›z da, bu flartlar›n devam ettirilerek daha iyi sonuçlar al›nmas›n›
sa¤lamak yönünde olacakt›r.

Türkiye, sahip oldu¤u güçlü ekonomisi ve Avrupa, Asya
ve Orta Do¤u'nun kesiflme noktas›ndaki konumu ile Arap
dünyas› için güvenilir bir ifl orta¤› olacakt›r.
Sizleri, Türkiye'deki yat›r›m f›rsatlar›n› takip etmeye ve de¤erlendirmeye davet ediyorum.

Öte yandan, Türk müteahhitlik ve müflavirlik firmalar›, giderek artan ölçüde kazand›klar›
tecrübe ve birikimle aç›lan ihalelere ifltirak etmekte ve üstlendikleri ifller sonuçland›¤›nda
be¤eni ve takdir toplamaktad›r.

Türk müteahhitlik firmalar›n›n Arap ülkelerinde aç›lacak olan kamu ve özel sektör
ihalelerinde genifl yer almalar› arzumuzu bu vesileyle dikkatinize getirmek istiyorum.

Arap dünyas›, iktisadi serbestleflmeye ve küresel ekonomiyle entegrasyona dayanan,
h›zland›r›lm›fl bir de¤iflim süreciyle karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.

Bölgemizde geçti¤imiz bir kaç y›l içinde yaflanan ekonomik geliflmeler, Türkiye ve Arap
dünyas› aras›ndaki ticaretin gelifltirilmesini, yat›r›m ak›fl›n›n art›r›lmas›n›, turizm dâhil
birçok kayna¤›n daha etkin flekilde kullan›lmas›n› gerekli k› lmaktad›r.

Bu çerçevede, Türkiye ile Arap dünyas› aras›ndaki iliflkiler, ekonomik ve siyasi
münasebetlerin güçlendirilmesi ve çeflitlendirilmesi hedefi çerçevesinde daha önal›c›
bir temelde sürdürülmelidir.

Sözlerimi bitirirken, bölgemizde kök salan ekonomik ve siyasi reform sürecinde Türkiye'nin,
tarihi ve kültürel dostluk ba¤lar›n›n bulundu¤u tüm bölge ülkeleriyle her alanda yak›n
iflbirli¤ini gelifltirerek sürdürme arzusunda oldu¤unu bir defa daha vurgulamak isterim.

Arap Ekonomi Forumu'nun Ortado¤u'da h›zlanan ekonomik reform sürecine ve
bölgemizdeki refah, bar›fl ve istikrara dayanan ortak gelecek vizyonuna katk›da bulunaca¤›na
olan inanc›m› yineliyor, bu toplant›y› tertipleyen kurulufl ve yetkililere bir kez daha
teflekkürlerimi sunuyorum.

Hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
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‹fi DÜNYASI VE SANAY‹ DANIfiMA KOM‹TES‹ (BIAC)
TOPLANTISI

(16 HAZ‹RAN 2005, ‹stanbul)
Say›n Genel Sekreter, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bu güzel ‹stanbul akflam›nda hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.

OECD'de ifl çevrelerinin temsiline imkân veren ‹fl Dünyas› ve Sanayi Dan›flma Komitesinin
(BIAC) Genel Kurul toplant›s›na evsahipli¤i yapmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu vesileyle, Say›n OECD Genel Sekreteri'ni de tekrar ülkemizde görmekten mutlu
oldu¤umuzu ifade etmek isterim.

BIAC Sekretaryas›na ve BIAC'›n Türk üyeleri olan TÜS‹AD, TOBB ve T‹SK'e toplant›n›n
düzenlenmesindeki katk›lar›ndan dolay› teflekkürlerimi ifade ederim.

Bu toplant›n›n ‹stanbul'da gerçekleflmesi bizim için ayr› bir önem tafl›maktad›r.

BIAC'›n Türk üyelerinin, OECD çal›flmalar›na ilgisini, Hükümetimizin OECD ailesine
verdi¤i önemin güçlü bir iflareti olarak görüyorum.

Dünya ekonomisindeki yeri ve önemi tart›fl›lmaz olan OECD'nin, özel sektör kanad›n›
temsil eden BIAC'›n OECD çal›flmalar›na kat›l›m›, di¤er bir deyiflle ifl dünyas›n›n OECD
içinde kuvvetli temsili önem tafl›maktad›r.

Bu sayede, hükümetlerin özellikle ekonomi ve kalk›nma alanlar›ndaki politikalar›n›n,
piyasalarda nas›l alg›lanaca¤›na ›fl›k tutulmakta, bu çal›flmalar›n ve politikalar›n olas›
sonuçlar› konusunda bilgi sa¤lanmaktad›r.

‹çinde bulundu¤umuz küreselleflme ve de¤iflim ça¤›n›n, sundu¤u benzersiz f›rsatlar›n
yan›nda, ciddi olumsuzluklar› da beraberinde getirdi¤ini gözard› etmemek gerekir.

Geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan ve en az geliflmifl ülkeler aras›ndaki eflitsizli¤i mümkün
oldu¤unca giderebilmenin yolu, kaynaklar›n rasyonel kullan›m›na dayal› sürdürülebilir
ekonomik kalk›nmay› sa¤lamaktan geçmektedir.

Geçti¤imiz ay gerçeklefltirilen OECD Bakanlar Konseyi'nde küreselleflme ve buna ba¤l›
olarak gerçeklefltirilmesi öngörülen yap›sal reformlar konusunun ele al›nmas›n›
memnuniyetle karfl›lad›k.

Dünya ekonomisinin yönetimine fikirsel altyap› oluflturan, konular› analitik olarak ele
alarak, karar vericiler üzerinde yönlendirici etkisi bulunan, küresel anlamda a¤›rl›¤› ve
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Forumu'nun ‹stanbul'da düzenlenecek olmas›d›r.
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sayg›nl›¤› tart›flmas›z olan OECD'nin bu konulara yaklafl›m› önem arzetmektedir.

‹fladamlar›m›z› yak›ndan ilgilendirecek bir konu olan, OECD'nin "kurumsal yönetiflim"
alan›ndaki faaliyetlerini de yak›ndan takip ediyoruz.

Kamuoyunun güveninin ve mali istikrar›n sa¤lanmas› amac›na yönelik olarak, özellikle
mali piyasalarda faaliyetleri olan kurumlarda yeterli fleffafl›¤› sa¤layacak uluslararas›
standart lar ›n bel i r lenmesinde OECD'nin rolü son derece önemlidir .

Bu çerçevede, OECD ilk defa olarak, kurumsal yönetiflim konusunda bir ülke incelemesi
gerçeklefltirmeye karar vermifltir.

Biz buna ilk gönüllü aday olduk.

‹ncelemenin, ülkemizde bu konuda mevcut uygulamalar› ve uzun vadeli hedefleri, uzman
bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirmesi beklenmektedir.

Bu konuda ataca¤›m›z ad›mlar, ülkemiz ekonomisini uluslararas› piyasalarla daha da
bütünlefltirecektir.

Önemle vurgulamak istedi¤im di¤er bir husus, OECD'nin "Ekonomik Kalk›nma ‹nceleme
Komitesi"nin periyodik Türkiye incelemesidir.

Son inceleme Ekim 2004'te yay›nlanm›flt›r.

Hat›rlanaca¤› üzere, bu incelemenin kamuoyuna aç›klamas›n› Paris'te OECD Genel
Sekreteri ile beraber yapt›¤›m›z bir bas›n konferans›nda gerçeklefltirmifltik.

Ciddi bir referans belgesi niteli¤inde olan bu raporlar› önemsiyoruz.

‹fladamlar›m›z› yak›ndan ilgilendirebilecek di¤er bir husus, 2006 y›l›nda OECD Uluslararas›
Global Yat›r›mlar Forumu'nun ‹stanbul'da düzenlenecek olmas›d›r.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Küreselleflmenin olumsuz etkilerinin gözard› edilmemesi gerekti¤ini söyledim.

De¤iflimin kaç›n›lmaz oldu¤u günümüzde Hükümetlere
düflen görev, ça¤›n tüm gereklerini dikkate alarak, de¤iflime
uyum göstererek ve gelece¤i öngören yenilikçi politikalar
üreterek, halklar›n refah ve mutlulu¤unu sa¤lamakt›r.
Bu akflam sizinle son 2-3 Türkiye'de gerçeklefltirdi¤imiz ekonomik geliflmeye dair baz›
göstergeleri paylaflmak istiyorum.

Türkiye çok kararl› ad›mlarla ekonomideki kronik sorunlar›n› çözüm yoluna koymufltur.

Türkiye ekonomisi, uygulanan istikrar program› ve yap›sal reformlar sayesinde
makroekonomik göstergelerde önemli geliflme kaydetmifl, pek çok alanda istikrar›
yakalam›flt›r.
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Son dönemde uluslararas› kredi de¤erlendirme kurulufllar›n›n Türkiye'nin notunu
yükseltmesi ekonomimize uluslararas› alanda duyulan güvenin bir kan›t›d›r.

Türkiye'nin gelece¤i için hayalleri, umutlar› ve özlemleri olanlar için istikrar ve güven
ortam› kavramlar›n›n ne ifade etti¤ini biliyoruz.

Son üç y›ld›r ülkemizin sergiledi¤i ekonomik performans gerçekten de etkileyicidir.

Güven ortam› ve istikrar, artan büyüme oran›, enflasyondaki düflüfl ve ekonominin
dinamikleri içinde yaflanan h›zl› de¤iflim, kaydedilen olumlu geliflmenin bafll›ca unsurlar›d›r.

Dünyadaki de¤iflime ayak uyduran Türkiye son üç y›lda ciddi bir de¤iflim geçirmifltir.

Bu süre içinde ekonomi bileflik olarak %26'l›k büyüme kaydetmifltir.

2004 y›l›nda kaydetti¤imiz büyüme %9.9'dur.

Bu büyüme oran›n›n OECD içindeki en yüksek büyüme oranlar› aras›nda oldu¤unu
vurgulamaktan memnunluk duyuyorum.

Bu geliflmenin OECD içinde yank› buldu¤unu gözlemliyoruz.

Y›llard›r üstesinden gelinemeyen enflasyon kararl› politikalarla kontrol alt›na al›nm›flt›r.

2003 y›l› bafl›nda %29.7 olan tüketici fiyatlar› y›ll›k enflasyonu y›l sonunda %18.4'e
gerilemifltir.

2004 y›l› sonu itibariyle ise, tüketici fiyatlar›nda y›ll›k enflasyon %10.6 ile son 30 y›l›n
en düflük seviyesine ulaflm›flt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bizce ekonomik kalk›nma ve mali istikrar›n sa¤lanmas›nda bafll›ca etken, mali disiplinin
titizlikle uygulanmas›d›r.

Bu konuda taviz verilmeyecektir.

Kayna¤› olmayan harcamalar yap›lmayacakt›r.

2003 ve 2004 y›l› bütçelerinde kaynak-harcama dengesinin sa¤l›kl› bir flekilde kurulmas›
sayesinde bütçe aç›¤›n›n gayr› safi milli has›laya oran›nda belirgin bir düflüfl kaydedilmifltir.

2001'de %16.5 olan bu oran 2004 y›l› sonunda %7.1'e düflürülmüfltür.

Bütçe disiplininin sa¤lanmas› yolunda kaydedilen mesafe tüm makro ekonomik
göstergelere olumlu bir flekilde yans›m›flt›r.

2004 y›l› itibariyle, Gayr-i Safi Milli Has›la 300 milyar dolar› aflm›flt›r.

Kifli bafl›na milli gelirimiz 2002 y›l›ndaki 2.500 dolar seviyesinden 2004 y›l› sonunda 4.200
dolara yükselmifltir.

Hükümetim tar›m, sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikasyon gibi önemli sektörlerde
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kapsaml› reformlar› sürdürme azmindedir.

Ayn› flekilde özellefltirmeyi de sonuçland›rmakta kararl›y›z.

Sürdürülebilir ekonomik kalk›nma ve büyüme için mevcut para politikalar›n›n ve yap›sal
ekonomik önlemlerin kararl› bir flekilde uygulanmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.

Güçlü bir ekonomik yap› ve refah düzeyinin artmas›na iliflkin hedeflerimizin
gerçekleflmesinde yat›r›mlar özel bir öneme sahiptir.

Bu amaçla uygulamakta oldu¤umuz politikalar, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine yönelik
kararl›l›¤›m›z›n somut bir göstergesidir.

Hedefimiz, Türkiye'yi uluslararas› yat›r›mc›lar›n herhangi bir tereddüt duymadan tercih
etti¤i bir ülke haline getirmektir.

Yabanc› yat›r›mlar› teflvik etmeye ve bu yoldaki bürokratik
engelleri kald›rmaya yönelik olarak haz›rlad›¤›m›z
"Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar  Kanunu" ile yabanc› ve
yerli yat›r›mc› aras›nda fark kalmam›flt›r.
Bu kanunun yürürlü¤e girdi¤i Haziran 2003'ten 2004 y›l› sonuna kadar Türkiye'de kurulan
yabanc› sermayeli flirket say›s› 3 bin 95'tir.

2004 y›l› ilk yar›s›nda do¤rudan yabanc› yat›r›mlar 2003'e k›yasla üçe katlanm›flt›r.

Bu e¤ilim, ald›¤›m›z önlemlerin ve do¤ru politikalar› tespit etmede kulland›¤›m›z araçlar›n
etkinli¤ini onaylar niteliktedir.

Hükümetimiz, Türkiye'nin en temel ekonomik sorunlar›ndan biri olan borçlanma konusuna
so¤ukkanl›l›kla yaklaflm›fl, ak›lc› politikalar uygulam›fl ve bu alanda tarihi say›labilecek
iyileflmeler kaydetmifltir.

Siyasi istikrar, h›zl› ve yerinde kararlar alan bir ekonomi yönetimi, yap›sal reformlarla
güçlendirilen ve AB hedefi ile desteklenen olumlu beklentiler bir güven ortam›
oluflturmufltur.

Faizlerdeki düflüfl trendi devam etmektedir.

Bu güven ortam› ihracat ve ithalat›m›zdaki ciddi art›fllarla kendini göstermifltir.

Ekonomik büyümenin kayna¤›n›n özel sektör olmas› önemli bir noktad›r.

Sanayi üretimi 2004 y›l›nda %9.8 artm›fl, imalat sanayinde kapasite kullan›m oran› 2003
y›l› bafl›ndaki %75 seviyesinden 2004 y›l› sonunda %84'e ç›km›flt›r.

2003 y›l›nda özel sektör yat›r›mlar› %30, 2004'de ise %49.3 oran›nda artm›flt›r.

Türk ekonomisinin büyümesinde ihracattaki art›fl etkili olmufltur.
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2003 y›l› itibariyle dünyan›n en büyük 35'inci ihracatç› ülkesi konumunda olan  ülkemizin
ihracat› son iki y›lda y›ll›k %35 civar›nda artm›flt›r.

2004 y›l›nda 63 milyar dolara ulaflan ihracat hacmi için 2005 y›l›nda  hedeflenen miktar
75 milyar dolard›r.

Makroekonomik istikrar program›n›n temel ayaklar›ndan olan mali disipline yönelik
uygulamalar sonucunda net kamu borcu stokunun GSMH'ya oran› 2001 y›l›nda %91
iken 2003'te %75'e ve 2004'te de %65'e düflmüfltür.

Bu baflar›, son y›llarda gerçeklefltirilen yap›sal de¤iflimler, ihracatç›ya sa¤lanan hareket
alan›, uygulanan istikrar gelifltirici politikalar ve stratejik planlamalar›n sonucunda elde
edilmifltir.

Bu dinamik sürecin önümüzdeki y›llarda da sürdürülmesi için gereken önlemler al›nmaktad›r.

Hükümetim yap›sal reformlarda önceliklerini belirlemifltir ve bu yolda uygulamalar›n›
kararl› bir flekilde sürdürmektedir.

Ekonomide özel sektörün rolünün güçlendirilmesi, özellefltirme, etkin çal›flan bir bankac›l›k
sisteminin yerlefltirilmesi, daha etkin bir sosyal güvenlik sistemi kurulmas›, vergi
reformunun gerçeklefltirilmesi ve kay›t d›fl› ekonomi ile bafla ç›k›lmas› öncelikli hedeflerimiz
aras›ndad›r.

Mali sektör, kamu finansman›, ekonomide rekabetin art›r›lmas›, sosyal güvenlik, vergi
ve tar›m gibi alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapt›k, gerekli önlemleri ald›k ve önemli
ilerleme sa¤lad›k.

Merkez bankas›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layacak yasal
önlemlerin yan› s›ra, bankac›l›k, telekomünikasyon, enerji
ve kamu al›mlar›nda fleffafl›¤› sa¤lamak üzere özerk ve
tarafs›z düzenleyici kurumlar›n oluflturulmas› için yasal
de¤ifliklikler yapt›k.
Ayr›ca enerji, fleker, tütün ve alkollü içkiler sektöründeki tekelleri ortadan kald›rarak bu
piyasalar›n faaliyetlerini izlemek için özerk düzenleyici kurumlar oluflturduk.

Yap›sal reformlar› kararl›l›kla devam ettirme irademiz tamd›r.

AB ile tam üyelik müzakerelerinin bafllamas›yla Türk ekonomisindeki at›l›m ivme
kazanacakt›r.

AB üyeli¤imiz gerçekleflti¤inde Türk ekonomisi AB'ye dinamizm kayna¤› olacak flekilde
büyümeye devam edecektir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Zengin enerji kaynaklar›n›n bulundu¤u Do¤u ile geliflmifl tüketici pazarlar›n bulundu¤u
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Bat› aras›ndaki konumu nedeniyle Türkiye, bir enerji koridoru teflkil etmektedir.

Bu çerçevede petrol ve do¤al gaz nakil hatlar›yla ilgili olarak yap›m› öngörülen projeler
gerçeklefltirildi¤inde Türkiye'nin Do¤u ile Bat› aras›ndaki enerji köprüsü olma vasf› daha
da güçlenecektir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hatt› projesi geçti¤imiz ay yap›lan törenle
hayata geçirilmifl ve Bakü-Tiflis-Erzurum do¤al gaz boru hatt› projesinde de önemli
aflamalar kaydedilmifltir.

Türkiye'nin bir baflar› öyküsü de turizm alan›nda gerçekleflmektedir.

2004 y›l› sonu itibariyle 17 milyon turist girifline ve 13 milyar ABD Dolar› tutar›nda bir
gelire ulafl›lm›flt›r.

Bu sektörün önümüzdeki dönemde de gerek döviz geliri aç›s›ndan, gerek istihdam
aç›s›ndan ülke ekonomisine katk›s›n›n artarak devam etmesi beklenmektedir.

Hedefimiz Türkiye'nin dünyadaki ilk 10 turizm güzergâh› aras›na girmesidir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

‹ç istikrar› ve kalk›nma modeli, bat› dünyas› içinde sahip oldu¤u konumu, zengin tarihi
miras› ve kimli¤i dikkate al›nd›¤›nda Türkiye,  21'nci yüzy›la yarafl›r bir kültür ve medeniyet
uyumunun sembolü olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Türkiye bunu, sadece somut ekonomik gücü sayesinde de¤il, evrensel de¤erlere olan
ba¤l›l›¤› ve bunlar›n bölgeler aras› etkileflimine yapt›¤› katk› ile baflarmay› hedeflemektedir.

Konuflmam› bitirirken, küreselleflme sürecinde uluslararas› iflbirli¤i mekanizmas›n›n ve
bu iflbirli¤ini hayata geçirecek uluslararas› kurulufllar›n öneminin artt›¤›na dikkatinizi
çekiyorum.

Bu ba¤lamda, OECD'nin birikiminin vazgeçilmez oldu¤unu ancak, küreselleflen dünyada
etkinli¤inin muhafazas› için daha da güçlenmesi gerekti¤ine inand›¤›m›z› belirtmek
istiyorum.

Bu iflbirli¤i a¤› içinde BIAC'›n rolü son derece önemlidir.

Hükümetler ile özel sektör aras›nda bir köprü görevi görmekte, üzerine düflen rolü
hakk›yla yerine getirmektedir.

Bu toplant›y› ‹stanbul'da düzenledikleri için BIAC'a ve eme¤i geçen herkese teflekkürlerimi
sunuyorum.

Toplant›lar›n baflar›l› geçece¤ine, yararl› sonuçlar verece¤ine inan›yorum.

Ayr›ca tüm yabanc› konuklar›m›z›n ‹stanbul'da hofl vakit geçirmesini diliyorum.

Hepinizi bir kez daha içtenlikle selaml›yorum.

Teflekkür ederim.
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AZERBAYCAN M‹LL‹ MECL‹S‹'NE H‹TAP

(30 HAZ‹RAN 2005)
Say›n Cumhurbaflkan› Aliyev, Say›n Meclis Baflkan› Aleskerov, Azerbaycan
Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin De¤erli Üyeleri,

Kardefl Azerbaycan'a Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› s›fat›yla yapmakta oldu¤um bu ilk
resmi ziyarette sizlerle bir araya gelme imkân› bulmaktan ötürü bahtiyar›m.

Ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤i dönemden bu yana yan›nda oldu¤umuz ve yan›m›zda bildi¤imiz
Azerbaycan'›, bu vesileyle, bir kez daha muhabbetle kucakl›yoruz.

Azerbaycan bizim için müstesna bir ülkedir.

‹liflkilerimiz sadece devletlerimiz aras›ndaki güçlü dayan›flmaya de¤il, ayn› zamanda
halklar›m›z›n paylaflt›¤› köklü tarih ve gönül birli¤ine dayanmaktad›r.

Türk ve Azeri halklar›, ayn› dili konuflmakta, ortak bir tarihi paylaflmakta; Türkiye ve
Azerbaycan ortak bir co¤rafyada bar›fl, istikrar ve refah›n sa¤lanmas›n› amaçlamaktad›r.

Bu sa¤lam zemin üzerine bina edilen, "Bir Millet, ‹ki Devlet" ilkesi temelinde yürütülen
iliflkilerimiz, siyasi ve ekonomik alanda kaydedilen geliflmelerle bugünkü mükemmel
seviyesine ulaflm›flt›r.

Ortak geçmiflimizden gelen derin ba¤lar›n, ça¤dafl uygarl›k hedefine yönelik gelecek
ideallerimizle daha da güçlendi¤i aflikârd›r.

De¤erli Dostlar›m,

Türkiye'nin son y›llarda geçirmekte oldu¤u reform sürecine bakt›¤›m›zda, halk›m›z›n
özlemi ve beklentileri do¤rultusunda baflarmak istediklerimiz aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.

Biz, Cumhuriyet'in bugüne kadarki kazan›mlar›n› koruyarak, daha da ileriye gitmesi
do¤rultusunda çal›fl›yoruz.

Avrupa-Atlantik bütünleflmesi içinde yerini alm›fl olan, Avrupa ile entegrasyon sürecinde
çok önemli mesafe kaydeden Türkiye'nin ald›¤› yol, alternatifi bulunmayan bir yoldur;
ça¤dafl de¤erlerin geliflimine ayak uyduran ve bu de¤erleri halk›m›z için refah yaratmak
amac›yla kullanan bir devlet kimli¤iyle gelece¤e yürüyoruz.
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Türkiye için önemli olan, Azerbaycan devletinin istikrar
içinde kalk›nmas›, güçlenmesi ve Kafkasya bölgesinde
hak etti¤i yeri almas›; Azeri halk›n›n da evrensel de¤erleri
özümsemifl, demokratik, laik, insan haklar›na sayg›l› bir
ülkede yaflamas›d›r.
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Biz, kardefl Azerbaycan'›n da her alanda gelece¤e güvenle bakabilece¤i bir aflamaya
gelmifl olmas›ndan k›vanç duyuyoruz.

Genç devletiniz zor bir kurulufl dönemini baflar›yla geride b›rakm›fl, art›k rüfltünü ispat
etmifltir.

Bafllatt›¤›n›z kalk›nma hamlesinin de halihaz›rda Güney Kafkasya'n›n iktisadi aç›dan
kendine en yeterli ve en zengin ülkesi olan Azerbaycan'› daha da ileriye tafl›yaca¤›n›
biliyoruz.

Demokratik yap›lanma süreci içerisinde bulunan
Azerbaycan'›n, ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan bu yana
Avrupa Atlantik kurumlar›yla bütünleflme yolunda att›¤›
her ad›m bizim için gurur vesilesi olmaktad›r.
Türkiye için önemli olan, Azerbaycan devletinin istikrar içinde kalk›nmas›, güçlenmesi
ve Kafkasya bölgesinde hak etti¤i yeri almas›; Azeri halk›n›n da evrensel de¤erleri
özümsemifl, demokratik, laik, insan haklar›na sayg›l› bir ülkede yaflamas›d›r.

Bu noktada, demokratik de¤erleri önemseyen ve reform yanl›s› bir lider olan
Cumhurbaflkan› Say›n ‹lham Aliyev'in ülkenin geliflmesi yolunda gösterdi¤i çabalar›,
takdirle karfl›lad›¤›m›z› belirtmek istiyorum.

Demokratikleflme uzun vadeli istikrar›n gere¤idir. Kas›m seçimleri Azerbaycan'›n bu
yönde kaydetti¤i ilerlemenin sergilenmesi için önemli bir f›rsat oluflturmaktad›r.

Biz, Kas›m ay›nda yap›lacak Parlamento seçimlerine giden süreçte Azerbaycan'a her
türlü deste¤i vermeye haz›r›z.

Ayr›ca, Azerbaycan taraf›n›n arzusu do¤rultusunda, seçimleri izleyecek uluslararas›
gözlem misyonuna ülkemiz de katk›da bulunacakt›r.

Azerbaycan'›n, iktidar› ve muhalefetiyle, bu demokrasi s›nav›ndan, yüzünün ak›yla
ç›kaca¤›na inanc›m›z tamd›r.

Türkiye'nin bak›fl›ndaki temel ve tek saik, kardefl Azerbaycan'›n iyili¤idir. Bundan kimsenin
kuflkusu bulunmamal›d›r.

De¤erli Dostlar›m,

‹nsanlar›n hayattan ne bekledikleri çok aç›kt›r:

Hür yaflamak, haysiyetli yaflamak, ayr›mc›l›¤a u¤ramadan yaflamak.

Bizler, yöneticiler olarak bunlar› halklar›m›za sunabildi¤imiz ölçüde baflar›l› kabul edilebiliriz.

‹nsanlar›n› korkuyla de¤il, sevgi ve güvenle kendisine ba¤layan rejimler tarih boyunca
kazanm›fllard›r.
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Türkiye Cumhuriyeti, bu fikir temelinde hayata geçirilmifl bir projedir.

Kendisini sürekli yenileyerek, ça¤dafl de¤erler temelinde dönüfltürerek, halk›n›n gönlünde
sa¤lam bir yere sahip olmufltur.

Zor dönemlerini birlik ve beraberlik duygusuyla atlatm›flt›r.

Biz, eksiklerimizi de görüyoruz. Daha yapaca¤›m›z fleyler oldu¤unun bilincindeyiz.
Yürüdü¤ümüz yolu kendimiz için yürüyoruz.

De¤iflimin dinamiklerini kendi içimizde ar›yoruz.

Öte yandan, küreselleflen dünyada tek tarafl›l›¤›n, bafl›na buyruklu¤un bir çözüm olmad›¤›
da art›k aç›kt›r.

Seçimler belirginleflmifltir.

Ya demokratik de¤erleri benimsemifl insan› yücelten, özgür ve müreffeh dünyan›n bir
parças› olaca¤›z veya de¤iflime direnen, demokrasi ve insan haklar›n› reddeden bir
karanl›¤›n içinde yer alaca¤›z.

Biz ayd›nl›¤› seçiyoruz. Tüm dostlar›m›z› da bu yolda yürümeye davet ediyoruz.

Dünyan›n art›k geldi¤i nokta, zulme, bask›ya ve dökülen kana karfl› bir tahammülsüzlük
noktas›d›r.

Ölümün s›radanl›¤› dayan›lmaz boyutlara ulaflm›flt›r.

Yoksullar›n sefaleti hepimizin can›n› ac›tmaktad›r.

Ömür uzarken, hala çocuklar›n ilaçs›zl›ktan ölebilmesi yüre¤imizi kanatmaktad›r.

Bunlar büyük, ancak çözümü çok da karmafl›k olmayan sorunlard›r.

Küresel ölçekte acil çözüm gerektiren bu meseleleri çözmek için gayret sarfetmeliyiz.

Bar›fl ve istikrar içinde tüten ocaklar artt›kça, kan kokusu da can korkusu da azalacakt›r.

De¤erli Dostlar›m,

Günümüzde uluslararas› iliflkilerde bir de¤iflim temas› hâkimdir.

AB ve NATO genifllemekte ve çevreleriyle daha yo¤un bir etkileflime girmektedir.

Yaflanmakta olan h›zl› dönüflüme karfl›n, uluslararas› ortam›n bir güvenlik ve istikrar
dengesine halen ulaflamad›¤› görülmektedir.

Donmufl ihtilaflar bölgesel iliflkilerin gelifltirilmesini engellemekte, s›n›r aflan örgütlü
suçlarla mücadele gittikçe zorlaflmakta, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas› kayg› yaratmaktad›r.

Artan uluslararas› iflbirli¤ine ra¤men terörizm, toplumlar›m›z› tehdit etmeye ve masum
canlar› hedef almaya devam etmektedir.

Bu flartlar alt›nda uluslararas› camia, genifl anlamda, bir aray›fl içindedir.
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Söz konusu olan, bar›fl, istikrar, adalet ve zenginli¤in daha hakça da¤›l›m›, daha iyi
yönetiflim, daha çok uluslararas› iflbirli¤i ve etkin uluslararas› örgütler yönünde bir aray›flt›r.

Bu aray›flta, Bat› Avrupa'dan Uzak Do¤u'ya uzanan Avrasya co¤rafyas› büyük önem
tafl›maktad›r.

Asya ve Avrupa k›talar›n›n enerji, ulaflt›rma ve ticaret kanallar›yla birbirlerine ba¤lanmas›
suretiyle Avrasya kavram›n› ekonomik bir gerçe¤e dönüfltürecek sürecin ilerlemekte
olmas› umut vericidir.

Enerji ve ulaflt›rma koridorlar›n›n tesisi yoluyla Avrupa ve Asya'n›n birleflmesi ve ekonomik
büyüme için yeni dinamiklerin yarat›lmas›, Türkiye'nin Avrasya vizyonunun temelini
oluflturmaktad›r.

Bakü-Tiflis-Ceyhan hepimizin ortak baflar›s›d›r.

BTC'nin tamamlanmas›yla ve gündemde olan di¤er projelerle, Türkiye ve Azerbaycan
art›k enerji ve ulafl›m flebekeleri için önemli merkezler haline gelmifllerdir.

Türkiye, Karadeniz'den Kafkaslara ve Orta Do¤u'ya uzanan bölgede olumlu de¤iflimi
teflvik etmektedir.

Gerginlik ve çat›flma yerine, iflbirli¤ine olanak tan›yan bir ortam yaratmay› amaçlamaktad›r.

Bu anlay›flla, d›fl politikam›z›n bafll›ca hedeflerinden biri, bölgemizde süregelen
anlaflmazl›klar›n çözümüne katk›da bulunmakt›r.

Güney Kafkasya bölgesinin kal›c› bar›fl, güvenlik ve istikrara kavuflmas›nda Türkiye ve
Azerbaycan'›n ortak ç›kar› vard›r.

Yukar› Karaba¤ ihtilaf›n›n bar›flç› yöntemlerle,
Azerbaycan'›n toprak bütünlü¤ü korunarak ve bir an evvel
çözüme kavuflturulmas› bölgenin istikrar›na çok önemli
katk› sa¤layacakt›r.
Bu sorunun çözümü, hem Azerbaycan'›n kaynaklar›n› daha etkin flekilde kullanarak
geliflimine h›z kazand›rmas› hem de bölgemizde iflbirli¤inin tesisi bak›m›ndan gereklidir.

Yukar› Karaba¤ sorununda Türkiye için esas olan, Azeri halk›n›n ne istedi¤idir.

Azeri halk›n›n yarar›na olacak bir çözüm, flimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da
Türkiye taraf›ndan desteklenecektir.

BM kararlar›na ra¤men Azerbaycan topraklar›n› iflgal alt›nda tutmaya devam eden
Ermenistan'›n komflular›yla iliflkilerini uluslararas› hukuk ve iyi komfluluk ilkeleri çerçevesinde
gelifltirme niyetini ortaya koymas› bir zorunluluktur...
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De¤erli Dostlar›m,

Türkiye'nin jeo-stratejik konumu ve topraklar›n› çevreleyen genifl bölgeyle olan tarihi-
kültürel ba¤lar›, çok boyutlu, dengeli ve aktif bir d›fl politika takip etmesini gerektirmektedir.

Avrupa ve trans-Atlantik kurumlar›yla iliflkilerimiz Türk d›fl politikas›n›n önemli bir boyutunu
teflkil etmektedir.

Bu çerçevede, AB üyelik süreci, NATO ittifak› içindeki yerimiz ve ABD ile iliflkiler
geleneksel olarak d›fl politika gündemimizin ilk s›ralar›nda yer almaktad›r.

Türkiye'nin AB üyeli¤inin gerek Güney Kafkasya ülkelerinin AB ile yak›nlaflmalar›, gerek
AB'nin bölge ile olan iliflkilerinin güçlendirilmesi bak›m›ndan büyük f›rsatlar yarataca¤›na
inan›yoruz.

Türkiye, AB'nin Yeni Komfluluk Politikas›'n›n Güney Kafkasya'da uygulanmas›nda
kolaylaflt›r›c› bir rol oynayacakt›r.

AB üyeli¤imiz, bölge ülkelerinin Bat› ile bütünleflme çabalar›na verdi¤imiz samimi deste¤e
güç kazand›racakt›r.

Son y›llarda komflular›m›zla iliflkiler bak›m›ndan sa¤lanan h›zl› geliflmeler d›fl politikam›z›n
dikkat çeken bir baflka yönünü teflkil etmektedir.

Çabalar›m›z›n muhataplar›m›z taraf›ndan anlafl›lmas› ve karfl›l›k görmesi iliflkilerimizde
mevcut olumlu noktaya gelinmesinde önemli bir rol oynam›flt›r.

Sorunlar› çözme amac›yla ortaya konan aktif yaklafl›m›m›z›n son örneklerinden biri, K›br›s
sorunu çerçevesinde ald›¤›m›z inisiyatif ve sergiledi¤imiz irade olmufltur.

Bu konudaki t›kan›kl›¤›n Rum yönetiminin eseri oldu¤u konusunda art›k uluslararas›
çevrelerin zihninde herhangi bir flüphe kalmam›flt›r.

Gelinen aflamada, K›br›sl› Türklerin dünya ile
bütünleflmelerine olanak tan›nmal›, onlara gerek maddi
gerek siyasi bak›mdan yard›mc› olunmal›d›r.
K›br›s Türklerinin uluslararas› yaln›zl›ktan kurtar›lmalar› gerekti¤i fikrini Azerbaycan'›n da
paylaflt›¤›n› biliyoruz.

Bu konuda kardefl Azerbaycan'›n somut ad›mlar atmas› ve dayan›flma içinde bulunmas›
tabii olacakt›r.

De¤erli dostlar›m,

Dünyam›zda ve bölgemizdeki mevcut manzara, belki iyimser olmay› güçlefltirmektedir.
Ancak ben iyimserim.

Türkiye ve Azerbaycan, hem ikili iliflkiler hem de dünyada sahip olduklar› yer bak›m›ndan,
gelece¤e umutla bakmay› hak eden iki ülkedir.
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Türkiye, 9 Kas›m 1991 tarihinde Azerbaycan'› ilk tan›yan devlet olmufltur.

1991'den itibaren imzalanan yüzün üzerinde anlaflmayla ikili iliflkilerimizin temel çerçevesi
oluflturulmufltur.

2004 y›l› sonu itibar›yla ticaret hacmimiz Türkiye istatistiklerine göre 550 milyon dolar
seviyesine yaklaflm›flt›r.

Bu rakam, 1995 y›l›ndan bu yana kaydedilen en yüksek seviye olmakla birlikte, daha da
artt›r›lmas› için gerekli çal›flmalar sürdürülmektedir.

Bütün bunlar›n ötesinde Türkiye, Azerbaycan'›n uluslararas› toplumda ve uluslararas›
örgütlerde hak etti¤i yeri alabilmesi için gereken deste¤i vermeye devam edecektir.

Daima kardefl kalaca¤›z. ‹rademiz,  arzu ve dile¤imiz bu yöndedir.

Bu kardefllik, Türk dünyas›n›n yaflayan en büyük flairleri aras›nda yer alan Bahtiyar
Vahapzade'nin fieki'deki Türk flehitli¤inde kayaya kaz›nm›fl fliiriyle yüreklerimize de
nakflolunmufltur.

"Yolcu dayan (dur) burada, düflün bu yerde,

Sorufl kimdir yatan bu tek kabirde,

O bir Türk askeri yarand› haktan,

Senin kömeyine (yard›m›na) geldi uzaktan

O senin arkanda bir da¤a döndü

Bu toprak yolunda topra¤a döndü

Yolcu bir anl›¤a burada dayan dur

Ayak bast›¤›n yer ona borçludur"

Kardefllik yolunda boran da olsa, kar da olsa biz buna haz›r›z.

Ve bu kardefllik rüzgâr›n› bölgesel ve küresel bar›fl ve refah yolunda ilerlemeye katk› için
kullanaca¤›z.

Burada sizlere hitap etmekten duydu¤um mutlulu¤u bir kez daha tekrarl›yor, hepinizi
candan selaml›yorum.
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(3 TEMMUZ 2005)
De¤erli Dostlar, Dünya Mimarisinin Seçkin Temsilcileri, Sayg›de¤er Konuklar,

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum.

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i'nin 2005-‹stanbul Dünya Mimarl›k Kongresi sebebiyle
ülkemize teflrif etmifl bulunan bütün konuklar›m›za hofl geldiniz diyorum.

Dünyan›n en güzel flehirlerinden biri olan ve 2600 y›ll›k zengin bir geçmifle sahip
‹stanbul'da dünya mimarisine yön veren bu seçkin toplulu¤a ev sahipli¤i yapmaktan
duydu¤umuz memnuniyeti de ifade etmek istiyorum.

Bu güzel kongrenin bu güzel flehrimizde gerçeklefltiriliyor olmas›; sadece ‹stanbul'un
sahip oldu¤u tarihi ve do¤al zenginlikler nedeniyle de¤il, ayn› zamanda günümüz
mimarisinin geçmiflten bugünlere tafl›mak gayretinde oldu¤u mimarl›k miras›na vurgu
yap›lmas› bak›m›ndan da anlaml›d›r.

Bu flehir, as›rlara uzanan engin bir tarihin, nice medeniyetleri bar›nd›rm›fl kültürel
birikimlerin bugüne miras b›rakt›¤› özel bir flehirdir.

Bu flehre bakt›¤›m›zda geçmiflin miras›ndan sa¤layaca¤›m›z mimari kazançlar› da,
maalesef sa¤l›ks›z kentleflmenin nesiller boyunca insanlar›m›za ödetti¤i bedelleri de
ayn› anda görebiliyoruz.

Bütün güzelliklerine ra¤men bugün hemen bütün büyük dünya kentlerinin problemleri,
‹stanbul için de geçerlidir.

Ancak kökleri tarihe uzanan flehirler, farkl› medeniyet ölçülerinin, farkl› hayat tasavvurlar›n›n,
farkl› kültürel perspektiflerin birikimlerini de tafl›rlar.

Di¤er bir deyiflle; ‹stanbul gibi dünya flehirleri, kentleflme yanl›fllar›n› apaç›k ortaya
ç›kartan sars›lmaz mimari do¤rulara sahiptirler.

Çünkü geçmiflin yap›lar›, as›rlar› aflarak bugünlere gelmifl, tarih önünde en a¤›r s›navlardan
geçmifl, de¤erlerini ispat etmifl yap›lard›r.

Kanaatim odur ki, gelece¤e uzanacak, gelece¤in dünyas›n› kavrayacak bir mimarinin
temelini oluflturabilece¤imiz en yak›n kaynak, en eflsiz hazine, tarihin berraklaflt›rd›¤› bu
abide yap›lar, de¤erlerini bugüne tafl›m›fl bu mimari miras olacakt›r.

‹nsani ve çevresel öncelikleri oda¤›na alaca¤›na inand›¤›m mimari gelece¤imizin, böyle
zengin bir kat›l›mla ‹stanbul'da toplanm›fl olmas›n› bütün dünyaya verilmifl önemli ve

Bar›fl, hoflgörü ve kültürel çeflitlilikten güç alan yeni insanl›k
fikirleri üretmeli, yeni bir gelecek infla etmeliyiz.
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de¤erli bir mesaj olarak alg›l›yorum.

De¤erli Dostlar,

Dünya bugün hiç birimizin tam olarak içimize sindiremedi¤imiz bir süreçten geçiyor.

‹lerleme fikrinin, modernleflme ideallerinin bafllang›çta çok da hesaba katmad›¤›m›z baz›
yan etkiler do¤urdu¤unu, kalk›nma ve büyüme stratejilerinin insani de¤erleri ayakta
tutmakta yeterince baflar›l› olamad›¤›n› üzüntüyle fark ediyoruz.

Dünya yeterince huzurlu de¤il, insanlar yeterince mutlu de¤il ve bar›fl herkesin ortak
bir heyecanla sahip ç›kt›¤› bir kutsal de¤er haline getirilemedi.

‹nsanl›k olarak büyük bir medeniyet s›nav›ndan geçiyoruz.

Bu sürecin sonunda ya bar›flla, dostlukla, yerel de¤erlerle beslenen bir evrensel uygarl›k
kültürüyle bu gezegeni mutlu bir gezegen haline getirece¤iz; ya da dünya gözyafl›yla,
ac›yla, kaybedilmifl bir tabiat ve mutsuz insanlar›yla bir kargaflaya do¤ru sürüklenecek.

‹nsanl›¤›n ortak akl›n›n mutlaka galip gelece¤ine ve insanl›¤›n uygarl›¤›n ortak yolunu
seçece¤ine bütün samimiyetimle inan›yorum.

Hep birlikte yeni bir gelecek infla etmek için kollar›m›z› bugünden s›vamal›y›z.

Bar›fl, hoflgörü ve kültürel çeflitlilikten güç alan yeni insanl›k fikirleri üretmeli, yeni bir
gelecek infla etmeliyiz.

Bunun için elbette sorumlulu¤umuz alt›nda bulunan her yerde insanca bir hayat›n asgari
flartlar›n› oluflturmam›z gerekiyor.

Yeni bir gelecek için, güzel, çevreyle uyumlu, ça¤dafl ve ayd›nl›k flehirler infla etmeliyiz.

Burada biz idarecilere oldu¤u kadar, siz mimarlara da büyük ifl düflüyor.

Ben inan›yorum ki, kafas›nda insanl›¤a hizmet fikriyle gayret gösteren her mimar, sadece
binalar›n ve flehirlerin de¤il, gelece¤in de mimarlar› aras›nda yerini alacakt›r.

Sizler yeni bir zaman›n efli¤inde böylesine önemli bir misyonun sahiplerisiniz.

De¤erli konuklar,

Dünyay› daha güzel, daha ayd›nl›k, daha huzurlu bir dünya
haline getirmek için önümüzde pek çok maddi ve fiziksel
zorluk oldu¤u elbette do¤rudur.
Ama bütün bu zorluklar› aflman›n da bir yolu var; ‹nsanl›k olarak insan›, hayat›, kentleri,
hizmetleri, çevreyi yeniden düflünecek, ilerleme yolunda nerede yanl›fl yapt›¤›m›z›n
muhakemesini yapaca¤›z.

‹nsanl›k, ilerleme, geliflme, kalk›nma gibi kavramlara do¤ru bakman›n s›rr›n› keflfetmeden,
ne mimaride, ne kentleflmede, ne çevreyle iliflkilerinde do¤ru yolu bulamayacakt›r.
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Yeni insanlarla, yeni fikirlerle, yeni yap›lar, yeni flehirler, yeni bir hayat kurmak durumunday›z.

Bu ufku açacaklar, bu yeni gelece¤in mimarlar› sizsiniz.

Sizlerden ülkeleri yöneten siyasetlere yol göstermenizi, yön vermenizi, ufuk açman›z›
bekliyoruz.

Kendi ad›ma bu güzel kongrede söylenecek her söze, üretilecek her fikre, yöneltilecek
her elefltiriye duyarl› olaca¤›m›n ve Türkiye'nin flehirlerinin insanla, do¤al çevreyle, tarihi
mirasla en uyumlu flekilde ilerlemesini sa¤lamak için gayret gösterece¤imin sözünü
veriyorum.

Sizler toplumun mimari bilincini yükselttikçe, ülkeleri yöneten anlay›fllar da do¤ru mimariye
taraf yavafl yavafl yak›nlaflacaklard›r.

Mimar Sinan'›n flehrinden hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyor, güzel bir kongre
diliyorum.
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BLOOMBERG KONUfiMASI

(27 TEMMUZ 2005, Londra)
De¤erli Konuklar,

Bugün burada bulunmaktan ve bu seçkin toplulu¤a hitap etmekten büyük memnuniyet
duymaktay›m.

Öncelikle, Londra'da yaflanan kanl› terör sald›r›lar›nda hayat›n› kaybedenleri an›yor ve
bu vahim olaylar› büyük bir so¤ukkanl›l›kla gö¤üsleyen ‹ngiliz halk›na bu vesileyle en
içten taziyelerimi tekrar sunuyorum.

Terörizmin uluslararas› boyutlar›n› bir kez daha gözler önüne seren bu vahfli sald›r›lar
karfl›s›ndaki ac›y› Türkiye derinden paylaflmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Bugün sizlerle, genel hatlar›yla, globalleflen bir dünyada demokrasi, demokrasiyi besleyen
hoflgörünün medeniyetler aras› uyuma katk›s› ve bunun uluslararas› ekonomik ve ticari
iliflkilerin geliflmesinde oynad›¤› rolle ilgili görüfllerimi paylaflmak istiyorum.

Daha özele inmek gerekirse, Türkiye-AB iliflkileri ve bu iliflkilerin yukar›da sayd›¤›m ilkeler
bak›m›ndan küresel anlamda arz etti¤i öneme iliflkin düflüncelerimi de sizlere aktaraca¤›m.

Türkiye'nin AB üyeli¤i perspektifinde, Türkiye ekonomisindeki geliflmelere de¤inece¤im.

Gerçekten de bütün bu unsurlar birbirinden ayr›lmaz bir bütünü teflkil etmektedir.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman olan demokratik ve laik bir
ülkedir.

Daha önce de birçok kez söyledim. Bu kimli¤iyle Türkiye'nin AB'ne üyeli¤i, küresel refah
ve bar›fla büyük bir katk›da bulunacakt›r.

Bu hedefe giden yolda ise hepimize önemli sorumluluklar düflmektedir.

Sayg›de¤er Konuklar,

AB üyeli¤i, Türkiye'nin ve Hükümetimizin en öncelikli hedefidir.

Üyelik d›fl›nda hiçbir model Türkiye için seçenek de¤ildir.

Bu nedenle,  Hükümetimiz üyeli¤e uzanan yolda müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde
aç›lmas›n› teminen üzerine düflenleri yerine getirmektedir.
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17 Aral›k'ta al›nan Türkiye ile kat›l›m müzakerelerinin 3
Ekim tarihinde aç›lmas› karar›n›n ard›ndan bu ülkelerden
ald›¤›m›z mesajlar da bunu teyit etmektedir.
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Gerek Türk halk›na karfl›, gerek uluslararas› platformlarda üstlendi¤imiz yükümlülükler
konusunda gerekli ad›mlar at›lmaktad›r.

Sayg›de¤er Konuklar,

Fransa ve Hollanda'da yap›lan Anayasal Antlaflma referandumlar›nda al›nan olumsuz
sonuçlar, AB içinde bir tak›m s›k›nt›lara, endiflelere yol açm›flt›r.

Ancak, bu soru iflaretlerinin sadece ve özellikle AB'nin genifllemesiyle irtibatland›r›lmaya
çal›fl›lmas› isabetsiz bir yaklafl›md›r.

AB'nin geniflleme konusunda bir duraksama yaflamas›, tereddütlere kap›lmas› için bizce
neden yoktur.

Bilakis,  AB'nin, demokrasi, hukuk devleti ilkeleri, insan haklar› ve serbest piyasa
ekonomisi gibi kendisiyle ortak de¤erleri benimsemifl ülkelere genifllemesi günümüzde
adeta bir zaruret haline gelmifltir.

De¤erli Konuklar,

Türkiye'nin AB'ne üyelik süreci, AB'nin benimsemifl oldu¤u "çeflitlilik içinde birlik" kavram›
için ayn› zamanda bir test mahiyetindedir.

AB'ne üyeli¤imizin en önemli yap› tafl›, Türkiye'nin Avrupa ile ortak de¤erleri paylaflmas›d›r.

Bu de¤erlerin temelinde demokrasi, ço¤ulculuk, hukuk devleti, insan haklar›na sayg› ve
pazar ekonomisi ilkeleri bulunmaktad›r.

Bilgiye ulafl›m›n h›zland›¤›, herkesin herkesi ve her fleyi her yerde takip edebildi¤i
günümüzde, küreselleflme olgusu, geleneksel egemenlik anlay›fl›n› yavafl yavafl
de¤ifltirmekte ve Devletlere de yeni sorumluluklar getirmektedir.

Art›k, stratejik düflünce, sadece askeri veya jeopolitik gerekliliklerden ibaret de¤ildir.

Stratejik yaklafl›mlar, günümüzde ortak de¤erlerin gelifltirilmesi ve kültürleraras› uyumun
en etkin flekilde hayata geçirilmesi imkânlar›n› da kapsamaktad›r.

Avrupa aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Türkiye'nin üyeli¤inin gerçekleflmesiyle AB co¤rafyas›nda
iflte böylesi bir stratejik yaklafl›m hayata geçirilmifl olacakt›r.

Günümüzde, sizlerin temsil etti¤iniz özel sektör de, ilgi
alanlar›, ihtiyaçlar› ve hedefleri bak›m›ndan, bu stratejik
yaklafl›m›n bir ögesi haline gelmifltir.
Bu nedenle,  faaliyetlerinize iliflkin de¤erlendirmelerinizi yaparken, tabiat›yla, çok yönlü
bir bak›fl aç›s› gelifltirmek durumundas›n›z.

Türkiye, gerek kendi ekonomik ve sosyal potansiyelinin büyüklü¤ü, gerek ortaya koydu¤u
demokratik ve laik de¤erlerin global düzeydeki etki alan› bak›m›ndan iflte bu vizyonun
bir parças›d›r.
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De¤erli Konuklar,

Bugün Orta Do¤u'nun ve Kuzey Afrika'n›n ço¤unlu¤u Müslüman nüfusa sahip ülkeleri,
Balkanlar ve Kafkaslardan Orta Asya'ya kadar pek çok ülkeden milyonlarca insan,
Türkiye'nin AB'ne kat›l›m sürecini yak›ndan izlemektedirler.

17 Aral›k'ta al›nan Türkiye ile kat›l›m müzakerelerinin 3 Ekim tarihinde aç›lmas› karar›n›n
ard›ndan bu ülkelerden ald›¤›m›z mesajlar da bunu teyit etmektedir.

Türkiye'nin Müslüman halk›, laik ve demokratik sistemiyle AB'ne üyeli¤inin gerçekleflmesi,
ço¤unlu¤u Müslüman pek çok ülke için de güçlü bir ilham kayna¤› teflkil edecektir.

De¤erli Konuklar,

Ekonomik ve kültürel bütünleflme süreci So¤uk savafl sonras› döneme damgas›n› vuran
baflat vak›ad›r.

Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Do¤u'dan Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya kadar genifl bir
alanda siyasi ve ekonomik etkinli¤e sahip olan Türkiye, bugün de gerek ekonomik
potansiyeli gerek demokratik ve laik yap›s› ile küreselleflme ve bölgeselleflmenin en
önemli aktörlerindendir.

Günümüzde ülkelerin uluslararas› arenadaki siyasi etkileme güçlerini büyük ölçüde sahip
olduklar› ekonomik dinamizm belirlemektedir.

Türkiye'nin küresel anlamda artan rolünün en önemli etkenlerinden biri sahip oldu¤u
ekonomik potansiyelden kaynaklanmaktad›r.

Türk giriflimcileri bugün, ABD'den Çin'e kadar dünyan›n pek çok yerinde baflar›l›
faaliyetlerde bulunmaktad›r.

Say›n Kat›l›mc›lar,

400 milyar dolar› aflk›n ekonomik hacmiyle bugün dünyan›n
en büyük 20 ekonomisi aras›nda yer alan Türkiye,
otomobilden bilgisayara kadar çok say›da ileri teknoloji
ürününü kendisi üretmekte ve 140'›n üzerinde ülkeye
ihracat yapmaktad›r.
Gelinen aflama, Türkiye'nin rekabetçi bir ekonomi yaratma ve küresel e¤ilimlere uyum
sa¤lama yetene¤inin aç›k bir göstergesidir.

Bu yetene¤e ra¤men, uzun y›llard›r devam eden yap›sal baz› sorunlar›n geçmiflte
ekonomik geliflimimizi nas›l yavafllatt›¤›n› çok iyi gördük ve bundan gerekli dersleri
ç›kartt›k.

Son dönemde, taviz vermeden, kararl› bir flekilde uygulad›¤›m›z ekonomik istikrar
program› sayesinde makroekonomik göstergelerde önemli iyilefltirmeler sa¤lad›k.



207

2 7  T E M M U Z  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Enflasyon tek haneli rakamlara indirildi.

Kamu harcamalar›nda mali disiplin sa¤lanm›fl, bütçede faiz d›fl› hedefler afl›lm›flt›r.

Bütün bu geliflmeler,  uygulad›¤›m›z kararl› ve istikrarl› politikalar›n bir sonucudur.

Tabiat›yla, AB'ne üyelik sürecinde önemli bir evreye gelmifl bulunan Türkiye'nin iyileflen
yat›r›m ortam›n›, h›zla büyüyen ekonomisini, nitelikli ama ayn› zamanda göreceli olarak
ucuz iflgücünü ve bölgesel bir lojistik terminal olma kapasitesini yak›ndan takip etti¤inizi
biliyorum.

Bafllatt›¤›m›z kapsaml› yap›sal reform sürecini tamamlamaya kararl›y›z.

Bu kararl›l›k, ekonomik istikrar program›n›n baflar›ya ulaflmas›n›n da anahtar›d›r.

Bu çerçevede mali sektörde gerçeklefltirilen reformlar ile özellefltirme alan›ndaki
düzenlemeler öne ç›kmaktad›r.

Özellikle mali sektörde k›sa sürede çok uzun yol ald›¤›m›z› söyleyebilirim.

Baflta bankac›l›k sektörü olmak üzere temel reformlar›n önemli bir bölümü tamamlanm›flt›r.

Ayr›ca, iletiflim, sivil havac›l›k, enerji, petrol ve do¤al gaz gibi stratejik önemdeki birçok
sektörün liberalleflmesi yolunda önemli ad›mlar at›lm›fl ve ba¤›ms›z denetleme ve
düzenleme kurullar› oluflturulmufltur.

De¤erli Konuklar,

Sektörel liberalizasyon ayr›ca iddial› bir özellefltirme program›yla desteklenmektedir.

Türkiye'nin, özellefltirmede son y›llarda beklenen süratte hareket edemedi¤i bir gerçektir.

Bunda, özellefltirmenin felsefesine karfl› olan baz› siyasi yaklafl›mlar›n yan› s›ra, gerekli
hukuki altyap›n›n yeterli derecede kurulmam›fl olmas› da rol oynam›flt›r.

Geçmiflte baz› özellefltirmelerde hukuki altyap›n›n eksikli¤inden dolay› yarg› sürecinde
sorunlarla karfl›lafl›lm›flt›.

Bunun için Hükümetimiz özellefltirme projelerinin yarg› sürecine tak›lmamas› için gerekli
yasal düzenlemeleri yapm›flt›r.

Bundan böyle usulüne ve hukuka uygun olarak yap›lan özellefltirmelerde yarg› sürecinde
bir sorunla karfl›lafl›lmas›n› beklemiyoruz.

Geçti¤imiz ay, Türk Telekom'un %55'inin blok sat›fl yöntemiyle özellefltirilmesi için
aç›lan ihale baflar›yla sonuçlanm›flt›r.

Önümüzdeki birkaç ay içinde gerekli yasal ve idari prosedürler tamamlanarak Türk
Telekom'un, ihaleyi kazanan Konsorsiyum'a devri gerçeklefltiri lecektir.

Türk Telekom'un özellefltirilmesi, Türkiye'de bugüne kadar yap›lan en büyük özellefltirme
ihalesi olmufltur.
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Bu ihaleyle Türk Telekom'un, 6 milyar 555 milyon Dolar tutar›nda  %55'lik kamu hissesi
yabanc› flirketlerin oluflturdu¤u Konsorsiyuma sat›lm›flt›r.

Öte yandan, 2004 y›l›nda özellefltirmeden toplam 1 milyar 270 milyon Dolar gelir elde
edilmifltir.

Hükümetimiz özellefltirmenin h›zland›r›lmas›n› büyümenin sürdürülmesi, ayr›ca, stratejik
sektörlerde verimlili¤in art›r›lmas› için gerekli görmektedir.

Böylelikle ayn› zamanda yabanc› yat›r›mc›lara da Türkiye'de yat›r›m yapmalar› için ilave
imkânlar yarat›lmaktad›r.

Önümüzdeki dönemde aralar›nda, TÜPRAfi, ERDEM‹R ve TEKEL gibi büyük sermayeli
kurulufllar›n da oldu¤u çok say›da flirketteki kamu hisselerini sat›fl yoluyla özellefltirmeye
devam edece¤iz.

Say›n Kat›l›mc›lar,

Türkiye fikri mülkiyet haklar› konusundaki uluslararas› norm ve düzenlemeleri kabul
etmifl olan ve en kat› flekilde uygulayan az say›daki geliflme yolundaki ülkelerden biridir.

Mevcut mevzuat›m›zdan kaynaklanan uygulamaya iliflkin baz› sorunlar›n bilincindeyiz.

Bu nedenle gerekli de¤ifliklik ve düzenlemeleri gerçeklefltirmeye gayret göstermekteyiz.

Türkiye fikri mülkiyet haklar› mevzuat› ve uygulamas›n› patent haklar› alan›nda TRIPS
yükümlülüklerinin ötesinde iyilefltirmektedir.

Bu aç›dan, mevzuat›m›za eczac›l›k ürünlerinde "veri imtiyaz›" hükümlerini dâhil eden yeni
mevzuat 2005 y›l› Ocak ay›nda yürürlü¤e girmifltir.

Bu ba¤lamda, amac›m›z›n mevzuat›m›z›n her alanda AB müktesebat›yla uyumlaflt›r›lmas›
oldu¤unun alt›n› çizmek isterim.

De¤erli Konuklar,

Son dönemde ihracat›m›zda gösterdi¤imiz baflar›l› performansa ra¤men, bir yandan Türk
liras›n›n de¤erlenmesinin, di¤er yandan petrol fiyatlar›ndaki yükseliflin de etkisiyle ithalatta
da büyük bir art›fl yaflanmaktad›r.

Bu da ister istemez cari aç›¤›n devam›na yol açmaktad›r.

Amac›m›z cari aç›¤› sa¤lam kaynaklarla finanse ederek sürdürülebilir bir düzeyde tutmakt›r.

Bunun için Türkiye'ye yabanc› sermaye giriflinin artmas› büyük önem tafl›maktad›r.

Ayr›ca kaliteli ve katma de¤eri yüksek ürünleri teflvik ederek ihracat›m›z› daha da art›rmay›
hedefliyoruz.  Orta vadede ise üretimde kullan›lan ve flu anda ithal edilen ara mallar›n
Türkiye'de üretilmesini özendirerek ithalatta ba¤›ml›l›¤› azaltmay› öngörüyoruz.
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Say›n Konuklar,

Ülkemiz, bir k›sm› infla bir k›sm› sonuçlanma aflamas›nda bulunan petrol ve do¤algaz
boru hatt› projelerinin tam olarak hayata geçirilmesinden sonra dünya enerji piyasas›nda
etkin bir konuma sahip olacakt›r.

Geçti¤imiz ay, ilk petrolün ak›t›ld›¤› Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›, Türkiye üzerinde Do¤u
ile Bat›'y› enerji alan›nda birbirine ba¤layacak projenin ilk aya¤›n› teflkil etmektedir.

Bu proje Bat›'n›n Orta Do¤u enerji kaynaklar›na olan ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak, Avrupa ile
Asya aras›ndaki ba¤lar› daha da güçlendirecektir.

Önümüzdeki dönemde iki k›tay› birbirine ba¤layacak yeni ulaflt›rma ve haberleflme a¤lar›
da Türkiye üzerinden geçecektir.

AB'nin, enerji hatlar›n›n kavflak noktas›nda yeralan Türkiye gibi bir üyeyle ne derece
ilave ekonomik kazan›mlara ve stratejik bir derinli¤e kavuflaca¤›n› eminim sizler de
de¤erlendirmektesiniz.

Sayg›de¤er konuklar,

Türkiye'de, yabanc› yat›r›mc›lar için olumlu bir ortam, ayr›ca, yabanc› firmalar›n Ortado¤u,
Orta Asya ve Kafkaslarda ortak ticaret ve yat›r›m faaliyetlerini art›rmalar› için önemli
imkânlar bulunmaktad›r.

Buna ilave olarak, ekonomik alanda baflta do¤rudan yabanc› yat›r›mlar olmak üzere birçok
sektörde AB'ne üyelik sürecinin de ilave yararlar› flimdiden görülmeye bafllanm›flt›r.

2004 y›l›nda bir önceki y›la göre yüzde 50 oran›nda art›fl
göstererek 2.5 milyar dolar› bulan yabanc› do¤rudan
yat›r›m miktar›n›n bu y›l üyelik müzakerelerinin aç›lmas›yla
birlikte daha da artmas›n› bekliyoruz.
Türkiye'nin son üç y›lda üst üste gerçeklefltirdi¤i ekonomik büyüme oran›

yüzde 25'i bulmufltur.

Türkiye ekonomisi 2004'de yüzde 9,9 oran›nda büyümüfltür.

Bu oran ekonomik büyüme bak›m›ndan dünyada ilk s›ralarda yer almaktad›r.

Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir yüksek büyüme hedeflerini tutturmada kararl›y›z.

2005-2007 dönemindeki y›ll›k ortalama büyüme oran›n›n yaklafl›k yüzde 5 olarak
gerçeklefltirilmesini planlamaktay›z.

Ayr›ca, önümüzdeki on y›la iliflkin projeksiyonlar›m›z da yine, Türkiye'nin OECD
standartlar›n›n çok üstünde bir büyüme gösterece¤ine iflaret etmektedir.
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De¤erli Konuklar,

Türkiye, co¤rafi konumu itibar›yla uluslararas› yat›r›mc›lara kolayl›k ve etkinlik sa¤lamakta,
faaliyetlerine h›z kazand›rmaktad›r.

Türkiye'den sadece 3,5 saatlik bir uçuflla 50 ülkenin baflkentine ulaflmak mümkündür;
Türkiye'deki yat›r›mlarda özel sektörün pay› son dönemde kamudan daha yüksek bir
düzeye ulaflm›flt›r; Türkiye, dünya ticaretindeki pay›n› en h›zl› art›ran ülkelerden biridir.

Türk ekonomisi her geçen y›l uluslararas› ekonomiyle daha da bütünleflmekte, d›fl ticaret
hacmimiz büyük bir h›zla artmaktad›r.

Bu y›l, Türkiye'nin d›fl ticaret hacminin 200 milyar Dolara yaklaflabilece¤i görülmektedir.

Kat›l›m öncesi ekonomik program hedefleri do¤rultusunda ekonomik göstergelerimizin
AB ortalamas›na ulaflmas›n› ümit etmekteyiz.

Bu çerçevede uzun y›llar yüksek seyreden enflasyon oran›n› bu y›l sonunda yüzde 8'e,
2007 y›l› sonunda yüzde 4'e düflürmeyi öngörmekteyiz.

Böylece önümüzdeki 3 y›ll›k dönemde Maastricht kriterlerine enflasyon aç›s›ndan daha
da yaklaflm›fl olaca¤›z.

Yap›sal reformlar›n tamamlanmas›na özel bir önem veriyoruz.

AB ile uyumu h›zland›rmak için bu reformlar› kararl› bir flekilde sürdürece¤iz.

De¤erli Konuklar,

Bürokrasimiz AB'nin iflleyifli hakk›nda genifl bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
Bunu Türkiye için önemli bir avantaj olarak görüyoruz.

Türkiye'nin AB'yle uzun geçmifle dayanan çok yönlü
iliflkileri ve iflbirli¤i alanlar› dikkate al›nd›¤›nda, müzakereler
s›ras›nda san›lan›n aksine birçok fas›lda h›zla ilerleme
kaydedilece¤i görülecektir.
Siyasi kriterleri yerine getirmede gösterdi¤imiz kararl›l›¤› müzakereler döneminde
müktesebat›n üstlenilmesi ve uygulanmas› için de gösterece¤imizden kimsenin kuflkusu
olmamal›d›r.

Sayg›de¤er Konuklar,

Her gün bir yenisine flahit oldu¤umuz çok tarafl› ticari, ekonomik ve siyasi giriflimler,
ülkeler aras› kültürel ve sosyal iliflkiler, globalleflmenin temel unsurlar› aras›nda yer
almaktad›r.

Ancak, üzülerek ifade etmeliyim ki, terörizm de artan oranda uluslararas› iliflkilerde ortak
bir endifle kayna¤› haline gelmektedir.
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Halklar›m›z› derinden etkileyen, ülkelerimizin sosyal ve ekonomik dokusunu zedelemeyi
ve uluslararas› iliflkilerin hassas dengelerini bozmay› amaçlayan terör belas›n›n hiçbir
mazereti yoktur, olamaz.

Terörizm bir fliddet sarmal›d›r; dili veya dini yoktur, cinsiyet ve yafl tan›maz.

Toplumsal yap›n›n dokusunu k›rar.

Bu nedenle, küreselleflen ve küçülen bir dünyada, bütün toplumlarda refah›n, bütün
ülkelerde bar›fl ve huzurun hüküm sürmesi, her birimizi tek tek bireyler olarak do¤rudan
etkileyecek öneme ulaflm›flt›r.

Terörizmle mücadelede, öteden beri savunmakta oldu¤umuz uluslararas› iflbirli¤inin
önemi bütün bu sebeplerden dolay› bugün bir kez daha aç›k flekilde ortaya ç›kmaktad›r.

Türkiye, terörle mücadelede en çok PKK sorunundan s›k›nt› çekmifl, ancak,  bu konuda
son derece olumlu ve önemli geliflmeler kaydetmifltir.

Bu geliflmelerin kayna¤›nda uluslararas› düzeyde gösterdi¤imiz kararl›l›k sonucunda
oluflturulan iflbirli¤i büyük yer tutmufltur.

Türkiye'de veya ‹ngiltere'de patlayan bir kaç bomba ne halklar›m›z› korkutup, sindirebilir
ne de ülkelerimizin demokrasiye ba¤l›l›¤›na veya terörle mücadeledeki kararl›l›¤›m›za
halel getirir.

Türkiye'de de, bu anlay›flla, her zaman oldu¤u gibi her türlü güvenlik önlemi al›nm›flt›r.

Ayr›ca, dünyadaki geliflmeler çerçevesinde ilgili birimlerimiz bu önlemleri her an gözden
geçirmektedir.

Sayg›de¤er Konuklar,

Sizlerin de, Türk özel sektörü gibi, Türkiye'nin AB'ye üyeli¤inin gerçekleflmesine önemli
katk›lar yapaca¤›n›za inan›yorum.

Esasen, Türkiye ve AB'ni birbirine ba¤layan temel unsur, paylafl›lan ortak de¤erlerin yan›
s›ra, ortak siyasi, ekonomik ve stratejik ç›karlard›r.

Türkiye'nin üyeli¤i, AB bak›m›ndan küresel ölçekte yeni bir bar›fl faktörü olacakt›r.

Türkiye-AB bütünleflmesi, ekonomik ve ticari iliflkilerin ötesinde, nihai anlam ve önemini,
günümüz gerçeklerinin bizlere dikte ettirdi¤i genifl bir gelecek vizyonunda bulmaktad›r.

Bu vizyonun ad›n› Türkiye 42 y›l önce AB'ne üyelik olarak koymufltu.

fiimdi bu vizyonun gerçekleflmesinde sonun bafllang›ç noktas›na ulafl›lm›flt›r.

Bu düflüncelerle hepinizi selaml›yor, ilginiz için teflekkür ediyorum.
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AMBROSETTI FORUMU

(2 EYLÜL 2005)
De¤erli Konuklar,

Sözlerime bafllarken, bugünkü ev sahiplerimize, sayg›n bir kurulufl olan Ambrosetti
Forumu'nun düzenleyicilerine özellikle teflekkür etmek istiyorum.

Sadece ‹talya'da bulunmaktan memnuniyet duydu¤um için de¤il, ayn› zamanda böyle
seçkin bir toplulu¤a hitaben 'enerji' konusunda bana konuflma f›rsat› verdikleri için
kendilerine teflekkür ediyorum.

Bildi¤iniz gibi, dünya enerji pazar›nda meydana gelen çarp›c› de¤iflimler, Hazar bölgesi,
Ortado¤u ve Rusya Federasyonu'nu öne ç›kard›.

Enerji konusunda yeni f›rsatlar ve ayn› zamanda yeni riskler tafl›yan bu genifl co¤rafyaya
komflu bir ülkenin, Türkiye'nin Baflbakan› olarak, Ambrosetti Forumu'na davet edilmeyi
önemli bir f›rsat addediyorum.

Enerji, insano¤lunun önemli medeni ihtiyaçlar›n›n bafl›nda gelmektedir.

Her bireyin enerjiye olan ihtiyac› ve hatta ba¤›ml›l›¤›, enerjiye küresel boyutta önem
kazand›rm›flt›r.

Her ulusun enerji konusuna önem vermesini, enerjiyi, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n ve güvenli¤in
temel unsurlar›ndan biri olarak görmesini sa¤lam›flt›r.

Bu da biz siyasetçilere, enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› konusunda önemli sorumluluklar
yüklemifl, enerji konusunu, gerek ulusal, gerek uluslararas› boyutta gündemimizin üst
s›ralar›na tafl›m›flt›r.

Enerji arz kaynaklar›n›n dünyadaki da¤›l›m›, enerji konusunu uluslararas› iflbirli¤i ve diyalog
anlay›fl› içinde de¤erlendirilmesi gereken bir konu haline getirmifltir.

Esasen, bugün burada, OPEC Genel Sekreteri Say›n Adnan Shihab-Eldin ile Avrupa
Enerji Komiseri Say›n Andris Piebalgs'›n, en önemli üretici ve tüketici ülke temsilcilerinin
bir arada olmas› da, uluslararas› toplumun, enerji konusunda iflbirli¤ine ve diyaloga verdi¤i
önemi ve de¤eri göstermektedir.

Ben de enerji güvenli¤ine, enerji üreten ve tüketen ülkeler aras›nda köprü rolü oynayan
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Türkiye ve h›zla büyümekte olan benzer ülkelerin, dünya
piyasalar›nda rekabet edebilir bir düzeye gelmesi ve
kalk›nmas›n› sürdürülebilir k›lmas› için güvenilir, verimli,
sürekli ve elbette ucuz enerjiye ihtiyaçlar› bulunmaktad›r.
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Türkiye'nin bak›fl aç›s›ndan yaklaflarak, stratejimizin temel unsurlar›n› sizlerle paylaflmak
istiyorum.

Öncelikle hepinizin bildi¤inden emin olmakla beraber, her seferinde, durumun ciddiyetini
bir kez daha kavramam›za yol açan temel enerji verilerine bir kez daha de¤inmekte yarar
görüyorum.

Uluslararas› Enerji Ajans›'n›n projeksiyonlar›na göre, dünyadaki enerji talebi, 25 y›l sonra,
2030 y›l›nda, bugünkünden %60 daha fazla olacakt›r.

Petrol ve do¤al gaz baflta olmak üzere, fosil yak›tlar, 25 y›l sonra da enerji talebinin
%85'ini karfl›layacaklard›r.

Dünyadaki fosil yak›t kaynaklar› söz konusu talep art›fl›n› karfl›layabilecek kapasiteye
sahiptirler.

Ancak, mevcut rezervlerin devreye sokulabilmesi için ciddi yat›r›mlar›n yap›lmas›
gerekmektedir.

Talep art›fl›n› karfl›lamak için gerekli yat›r›m miktar›, 16 trilyon ABD dolar› olarak
hesaplanmaktad›r.

Bu verilerin enerji güvenli¤i aç›s›ndan bize verdi¤i mesaj, uzun vadeli dönemde risk
alt›nda olmamak için, k›sa vadede ciddi ad›mlar atmam›z gerekti¤idir.

An›lan yat›r›mlar›n gerçeklefltirilebilmesi için hükümetlerin, yat›r›mc›lar› özendirici tedbirler
almalar›, yat›r›m ortam›n› oluflturmalar›, piyasalarda istenilen fleffafl›k ve eflit rekabete
imkân sa¤lamalar› ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelere gitmeleri
gerekmektedir.

Ancak, petrol zengini ülkelerdeki yat›r›m koflullar›n›n elveriflsizli¤ini, baz› bölgelerde
süregelen siyasi istikrars›zl›¤›, büyük petrol flirketlerinin yat›r›ma yeterli miktarda fon
ay›rmamalar›n› veya "ulusal" flirketler olmalar› nedeniyle ço¤u kez isteseler de yat›r›m
yapamamalar›n›, enerji piyasalar›n› zorlayan bafll›ca nedenler aras›nda saymak mümkündür.

Enerji yat›r›mlar› d›fl›nda, enerji güvenli¤i aç›s›ndan k›sa vadede önümüzde duran en
büyük engel enerji fiyatlar›d›r.

Son y›llardaki siyasi ve ekonomik geliflmeler, enerji fiyatlar›n› bugünkü rekor düzeyine
getirmifltir.

1998 y›l›nda varil bafl›na 9,5 ABD dolar› olan petrolün fiyat› bugün, 65 ABD dolar›n›n
üstüne ç›kmaktad›r.

Yüksek fiyatlar, özellikle Türkiye gibi, petrol ve do¤al gaz kaynaklar›na sahip olmayan
ülkeler için ciddi sorun teflkil etmektedir.

Türkiye ve h›zla büyümekte olan benzer ülkelerin, dünya piyasalar›nda rekabet edebilir
bir düzeye gelmesi ve kalk›nmas›n› sürdürülebilir k›lmas› için güvenilir, verimli, sürekli
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ve elbette ucuz enerjiye ihtiyaçlar› bulunmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

‹çinde bulundu¤umuz durum, bundan 30 y›l öncesi yaflanan enerji krizlerinden farkl›d›r.

Bugün sorunlara karfl› kamplarda de¤il, küresel düzeyde çözüm aranmal›d›r.

Bugünün dünden di¤er bir farkl›l›¤› da, enerji piyasas›n› do¤rudan etkileyen yeni aktörlerin
aram›za kat›lm›fl olmas›d›r.

Bu aktörler, Çin, Hindistan ve Brezilya'd›r.

Bu ülkeler ekonomik büyümelerini sürdürmek amac›yla, enerji ihtiyaçlar›n› dünyan›n her
yerindeki enerji arz kaynaklar›ndan karfl›lamak için yo¤un bir çaba içine girmifllerdir.

Bu ülkelerin, özellikle Çin ve Hindistan'›n enerji taleplerinin karfl›lanmas› hepimiz için
önemlidir.

Bu ülkelerdeki istikrars›zl›klar›n, küreselleflen dünyada hepimizi etkileyece¤ini
unutmamal›y›z.

Bu sebeple de, enerji arz güvenli¤ini nas›l sa¤layaca¤›m›z üzerinde hepimiz düflünmeliyiz.

Bu sorumluluk hepimize aittir.

Bu çerçevede, öncelikle enerji arz›n›n sürekli olmas›n› garantilemek için, gerekli önlemleri
almam›zda yarar görüyorum.

OECD ülkelerinin, Ortado¤u ve Rusya dahil Hazar Havzas›'n›n enerji kaynaklar›na ba¤›ml›¤›
giderek artmaktad›r.

2030 y›l›nda, petrol ve do¤al gaz aç›s›ndan ABD'nin d›fla ba¤›ml›l›¤›n %77'ye, Çin'in
%82'ye ve AB'nin de %90'a ulaflmas› beklenmektedir.

Bu ba¤›ml›l›k enerji ticaretinin de artmas›na neden olacakt›r.

Sonuç olarak, Türk Bo¤azlar›, Malaca Bo¤az›, Basra Körfezi
gibi hassas su yollar›n›n, petrol ve do¤al gaz boru hatlar›n›n
güvenli¤inin sa¤lanmas›, petrol tankerlerinin bu hassas
noktalardan geçifllerinin emniyet alt›na al›nmas›  bugün
daha da önemli hale gelmifltir.
Bu çerçevede, an›lan su yollar›n›n ve petrol, do¤al gaz boru hatlar›n›n, enerji arz› süreklili¤ini
tehdit edebilecek terörist sald›r› veya büyük kazalardan korunmas›, bugün  bütün dünya
için bir güvenlik önceli¤i olmufltur.

Enerji kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesi, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n
art›r›lmas›, çevre dostu yeni alternatif enerji kaynaklar›n›n aranmas›, bu alanlara dönük
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AR-GE projelerine a¤›rl›k verilmesi ve AR-GE konusunda uluslararas› iflbirli¤i yap›lmas›
di¤er temel önceliklerimiz olmal›d›r.

Küresel enerji sorumluluklar›m›zdan bahsederken vurgulamak istedi¤im di¤er bir husus
gerek üretim, gerek tüketimde enerji verimlil i¤in art›r› lmas› gere¤idir.

Enerji verimlili¤i esas itibariyle, en çevre dostu enerji politikas› olarak görülmelidir.

Ayr›ca verimlilik, enerji talebini düflürece¤inden, esasen çocuklar›m›za ve gelecek
nesillere daha temiz bir çevre ve daha fazla enerji kayna¤› b›rakmak için de en uygun
çözüm yoludur.

Bu alanda da, geliflmifl ülkelerin, ellerindeki teknolojileri kalk›nmakta olan ülkelerle
paylaflmalar› ve bu alanda uluslararas› iflbirli¤inin art›r›lmas›, tüm dünyan›n gelece¤ini
daha ayd›nl›k k›lacakt›r.

Enerji güvenli¤ini çeflitli boyutlar›yla ele al›rken, enerji arz güvenli¤i aç›s›ndan önemi
giderek artan bir geçifl ülkesi  olarak Türkiye'nin enerji stratejisi hakk›nda da sizlere bilgi
sunmakta yarar görüyorum.

Küresel boyutlar›na iflaret etti¤im enerji meselelerine, Türkiye'de nas›l yaklaflt›¤›m›z› da
burada sizlerle paylaflmak istiyorum.

Türkiye'nin enerji stratejisi az önce iflaret etti¤im küresel geliflmeler ve beklentiler göz
önünde bulundurularak oluflturulmufltur.

Bu kapsamda, enerji stratejimizin temel unsurlar›n› flöyle s›ralamak mümkündür:

Türkiye'nin Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney ekseninde transit ülke olmas›,

Ceyhan Terminali'nin enerji ticaret merkezi haline dönüfltürülmesi,

Do¤u-Bat› enerji koridorunun bileflenlerinden Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) ve Hazar geçiflli
do¤al gaz projelerinin gerçeklefltirilmesi,

Son olarak da, do¤al gaz tedariki aç›s›ndan Türkiye'nin, AB'nin 4. ana arteri haline gelmesi.

Stratejimizin di¤er önemli bir boyutu da, ulusal enerji arz güvenli¤inin sa¤lanmas› ve bu
amaçla, bir taraftan enerji kaynaklar›m›z› çeflitlendirirken, di¤er taraftan yerel kaynaklar›
etkin bir biçimde kullanarak d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z›n azalt›lmas›d›r.

Türkiye, dünyadaki petrol ve do¤al gaz rezervlerinin
yaklafl›k dörtte üçüne sahip bölgelerin kavfla¤›nda yer
almaktad›r.
Bu nedenle, Türkiye'nin enerji stratejisinin temel unsurlar› aras›nda, co¤rafyas› ve
jeostratejik konumundan yararlanarak, enerji kaynaklar› zengin ülkeler ile enerji tüketicisi
ülkeler aras›nda bir koridor oluflturmak da yer almaktad›r.

Bu hedeften hareketle, Türkiye, genifl Hazar Havzas› hidrokarbon kaynaklar›n›n do¤rudan
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bat› pazarlar›na ulaflt›r›lmas›n› öngören ve 21. Yüzy›l'›n ‹pek Yolu olarak görülen Do¤u-
Bat› Enerji Koridoru'nun gerçeklefltirilmesine ön ayak olmufltur.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru'yla ülkemizin enerji ihtiyac›n› farkl› kaynaklardan karfl›layarak
ulusal enerji arz güvenli¤ini gelifltirirken, ayn› zamanda Hazar Havzas› ve Ortado¤u
bölgeleri ile bat›l› ülkeler aras›nda bir köprü rolü üstlenmesi hedeflenmifltir.

Trans-Kafkasya ve Trans-Hazar petrol ve do¤al gaz boru hatlar›n›n yap›m›na dayanan
Do¤u-Bat› Enerji Koridoru konsepti, bu düflünceden hareketle gelifltirilmifltir.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru'nun, Türkiye'nin bölgenin enerji kaynaklar›na do¤rudan eriflim
sa¤lamas› aç›s›ndan stratejik de¤eri bulunmaktad›r.

Koridor ayn› zamanda, genifl Hazar Havzas›'n›n ekonomik ve sosyal kalk›nmas› aç›s›ndan
da önem tafl›maktad›r.

Türkiye'nin enerji stratejisinin di¤er bir boyutu Mavi Ak›m do¤al gaz boru hatt›n›n Ceyhan
Terminali'ne ulaflt›r›larak burada uzak bölgelere ihraç amaçl› bir LNG terminali infla
edilmesi, ayr›ca Rus do¤al gaz›n›n deniz alt›ndan infla edilecek bir boru hatt›yla Ceyhan'dan
K›br›s'a, oradan da ‹srail'e ulaflt›r›lmas›d›r.

Halen Türk Bo¤azlar›'ndan geçen petrol, dünya petrol tüketiminin %3,7'sini oluflturmaktad›r.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n bu Kas›m ay› sonunda devreye girmesiyle, Türkiye
üzerinden geçecek petrolün dünya petrol arz›na oran› yaklafl›k %7'ye ulaflacakt›r.

Di¤er bir deyiflle, her 16 varil petrolden biri Türkiye üzerinden dünya enerji pazarlar›na
ulaflacakt›r.

Bu rakamlar›n, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenli¤i aç›s›ndan önemini ortaya koydu¤umu
düflünüyorum.

Bu noktada sizlere gelece¤in petrol süpermarketine dönüfltürmek istedi¤imiz Ceyhan
Terminali'nden de bahsetmek istiyorum.

Ceyhan'›, Rotterdam gibi dünyan›n önemli enerji ticaret ve ihraç merkezlerinden biri
haline getirmeyi amaçl›yoruz.

Ceyhan'› nas›l bir enerji süpermarketi haline dönüfltürece¤iz?

Bu konuda da, izninizle birkaç hususu sizlerle paylaflmak istiyorum.

Kerkük-Yumurtal›k ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatlar›na ek olarak, tanker trafi¤inin
Türk Bo¤azlar›'na oluflturdu¤u tehdidin hafiflemesi için Samsun-Ceyhan by-pass petrol
boru hatt› infla edilecektir. Böylece, Ceyhan'a yanaflacak tankerlerin, ayn› anda, ayn›
noktada, Irak, Azeri, Kazak ve Rus petrolünü yüklemesi mümkün olacakt›r.

Bu sayede, petrol flirketleri, tankerlerini fazla liman dolaflt›rmadan, çeflitli menfle ve
kalitelerdeki petrolü, tek bir terminalden, Ceyhan'dan yükleyip, rafinerilerine ve tüketici
pazarlar›na gönderme imkân›na sahip olacaklard›r.
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Bu tarz bir esneklik, arz kayna¤› esnekli¤i, özellikle tanker tafl›mac›l›¤›nda, flu anda petrol
piyasalar›n›n en büyük ihtiyaçlar›ndand›r.

Boru hatlar› hakk›nda bilgi verirken, biraz da, Türk Bo¤azlar› konusundaki geliflmelerden
de söz etmek istiyorum.

Temel olarak, Türk Bo¤azlar›'n›n güvenli¤inin art›r›lmas›n›, Bakü-Tiflis-Ceyhan'› takiben,
Samsun-Ceyhan gibi by-pass petrol boru hatt› projelerini gerçeklefltirerek, tanker ve
tehlikeli madde geçiflinin, ‹stanbul'u ve deniz çevresini tehdit etmeyecek, makul bir
düzeye indirilmesini öngörüyoruz.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›nda petrol, Eylül ay› sonunda Türkiye-Gürcistan s›n›r›na
ulaflacakt›r.

Kas›m ay›nda Ceyhan'da düzenleyece¤imiz törenle ilk tankere petrol yükleyece¤iz.

Böylece y›lda 150 bin gros tonluk 333 adet petrol tankeri Türk Bo¤azlar›'ndan geçmemifl
olacakt›r.

Bo¤azlardaki bir çarp›flma ve onu izleyen bir infilak sadece ‹stanbul'un kültürel varl›klar›na
ve çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar vermekle kalmayacak, ayn› zamanda
binlerce insan›n yaflam›n› yitirmesine yol açabilecektir.

Bu nedenle, bafllatt›¤›m›z "Gönüllü Prensipler" giriflimiyle Türk Bo¤azlar›'n› by-pass
edecek alternatif petrol ihraç yollar›n›n aray›fl›na gidilmifl ve petrol flirketleri baflta olmak
üzere bütün taraflarla diyaloga girmek suretiyle, Türk Bo¤azlar›'n› by-pass edecek ham
petrol boru hatlar›na yönelmeleri teflvik edilmifltir.

Bu yönde büyük petrol flirketlerinden ve üretici ülkelerden gördü¤ümüz destekten
duydu¤umuz memnuniyeti de ayr›ca ifade etmek istiyorum.

Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt› Projesi'nin gerçekleflmesiyle Türk Bo¤azlar›'ndaki
trafik daha da güvenli hale gelecektir.

Bu vesileyle, Samsun-Ceyhan boru hatt›n›n di¤er by-pass projeleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
sa¤lad›¤› avantajlara da dikkatlerinizi çekmeyi umuyorum.

Samsun Ceyhan projesi tek ülkeyi kateden yegane by-pass projedir.

Mevcut olan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt› ve Ceyhan-K›r›kkale (Ankara) NATO boru hatt›
nedeniyle Samsun-Ceyhan boru hatt› güzergahlar›n›n üçte ikisi halen kamulaflt›r›lm›fl
bulunmaktad›r.

Maliyeti düflüren bu faktör ayn› zamanda çevrenin korunmas› bak›m›ndan da önemlidir.

Samsun-Ceyhan Projesi'nde petrol dünyan›n en büyük tankerlerinin yanaflabilece¤i derin
denize Akdeniz'e ulaflacakt›r.

Ceyhan Terminali'nden yüklenecek bu tankerler hem bat›ya hem güney Asya'ya kolayl›kla
ulaflabileceklerdir.
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Samsun-Ceyhan petrol boru hatt›n› ‹srail'e uzatma projesi üzerinde de çal›flmaktay›z.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye'nin enerji stratejisinin, ikinci önemli parças›n› da bir kaç bafll›kta aç›klayabiliriz.

enerji talebinin karfl›lanmas›nda yerel kaynaklardan azami ölçüde yararlan›lmas›,

ithalat›n kaynak ve ülke temelinde çeflitlendirilmesi,

Türk enerji sektörünün liberallefltirilmesi,

ve son olarak, sektör fleffafl›¤› ve serbest rekabet ile AB'nin enerji piyasas›yla
entegrasyonun sa¤lanmas›d›r.

Bilindi¤i gibi, Türkiye temel enerji kaynaklar› bak›m›ndan büyük ölçüde d›fla ba¤›ml›d›r.

Türkiye geçti¤imiz y›l %9,5'lik bir büyüme gerçeklefltirmifltir.

Bu büyümenin enerji talebini tetikleyece¤i aç›kt›r.

Ülkemde iç talepteki art›fl nedeniyle, enerji kaynaklar›
alan›nda d›fla ba¤›ml›l›¤›n 2020 y›l›nda %78 seviyesine
yükselmesi beklenmektedir.
Bu oran›n sürdürülebilir olmad›¤› aç›kt›r.

Türkiye'nin gelecek 20 y›l içinde %60 oran›nda artmas› beklenen enerji tüketiminin
karfl›lanabilmesi için 54.000 Mw yeni kapasite oluflturmay› planlamaktay›z.

Bu da 80 milyar dolarl›k bir yat›r›m gerektirmektedir.

Türkiye'nin enerji gereksiniminin sadece fosil kaynaklar›yla karfl›lanmaya çal›fl›lmas›n›n
enerji arz› güvenli¤i, sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji politikas› için yeterli olmayaca¤›
aç›kt›r.

Ayr›ca, ülkemizin toplam enerji tüketiminin önemli bir bölümünün iç kaynaklardan
karfl›lanmas› önem arzetmektedir.

Bu çerçevede gelece¤e yönelik enerji politikalar›nda, hidro enerji, rüzgar, jeotermal,
günefl enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›na iliflkin çal›flmalara h›z verdik.

Türkiye özellikle hidro enerji aç›s›ndan zengin bir potansiyele sahiptir.

Ancak, Türkiye sahip oldu¤u hidro enerji potansiyelinin halihaz›rda sadece %35'ini
kullanabilmektedir.

Hidro enerjinin, özellikle kalk›nmakta olan ülkeler için önemi, art›k herkes taraf›ndan
kabul görmektedir.

Son olarak Dünya Bankas›'n›n bu konudaki stratejisni gözden geçirmifl ve hidro enerji
projelerini destekleme karar› alm›fl olmas› memnuniyet vericidir.
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Türkiye ayr›ca, hidrojen gibi alternatif enerji kaynaklar›na iliflkin AR-GE çal›flmalar›nda
da yer almakta ve bu konularda uluslararas› iflbirli¤i projelerine aktif kat›l›m sa¤lamaktad›r.

Di¤er taraftan, nükleer enerjinin de Türkiye'nin gündeminde oldu¤unu vurgulamak
isterim.

Bu çerçevede, 2015 y›l›na kadar üç nükleer santral kurarak, 4500 MW'l›k bir kapasite
oluflturulmas›n› ve enerji arz›m›zda bugün s›f›r olan nükleerin pay›n› %6'ya ç›karmay›
öngörmekteyiz.

Sözlerime son verirken, küresel enerji arz ve güvenli¤i aç›s›ndan üstlendi¤imiz rolün
bilincinde oldu¤umuzu, özellikle Avrupa'n›n enerji güvenli¤ine önem verdi¤imizi, bu
kapsamda üstümüze düflen sorumluluklar› yerine getirmeye kararl› oldu¤umuzu vurgulamak
isterim.

Enerji konusunda uluslararas› alanda diyaloga ve iflbirli¤ine özel önem atfediyoruz.

Bu amaç do¤rultusunda, baflar›l› bir konferans organize ettikleri için Ambrosetti Forumu
yöneticilerine içten tebrik ve teflekkürlerimi sunuyorum.

Sizlere hitap etme imkân› bulmaktan duydu¤um mutlulu¤u bir kez daha ifade ederek
hepinizi sayg› ile selaml›yorum.

Teflekkür ederim.



6. AVRASYA ‹SLAM fiURASI KONUfiMASI

(5 EYLÜL 2005)
Avrasya ‹slam fiuras›'n›n De¤erli Kat›l›mc›lar›,

‹lahiyat Camiam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri, De¤erli Davetliler,

‹stanbul'a hofl geldiniz, sefalar getirdiniz.

Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Alt›nc› defa toplanm›fl bulunan Avrasya Din fiuras›'na kat›larak  böyle seçkin bir toplulu¤a
hitap etme imkân› bulmaktan  büyük bir memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, geçti¤imiz günlerde Ba¤dat'ta yaflanan trajik olayda
hayat›n› kaybedenleri rahmetle an›yor, Irakl› kardefllerimize de derin üzüntü ve baflsa¤l›¤›
dileklerimi iletiyorum.

Bu trajedinin ac›s› yüreklerimizde henüz tazeyken bütün dünyay› üzüntüye garkeden bir
baflka felaket haberi de ABD'den geldi.

fiehirleri y›k›p geçen, onbinlerce insan›n ölümüne, aç ve aç›kta kalmas›na yol açan  bu
do¤al afetin insani boyutu, bizleri derinden yaralad›.

Bu tür felaketlerin ac›s›n› iyi bilen flahs›m ve milletim ad›na Amerikan halk›n›n elem ve
kederini paylafl›yor, bu kötü günlerinde yanlar›nda oldu¤umuzu özellikle bilmelerini
istiyorum.

Bu felaketler, bir kez daha bizlere insanl›k de¤erlerini hat›rlatt›.

Kainat›n sonsuzlu¤unda insano¤lunun çaresizli¤ini, kozmik felaketler karfl›s›nda içine
düfltü¤ü acziyeti gösterdi.

Unutmayal›m ki, bugün birimizin bafl›na gelen yar›n bir di¤erimizin bafl›na gelebilir.

Hiç birimiz tabii afetlerin nerede, ne zaman, nas›l ve kimin bafl›na gelece¤ini önceden
bilemeyiz;  bunu garanti de edemeyiz.

Etten ve kemikten faniler olarak yeryüzünde insanl›k de¤erlerini yaymaya, bar›fl ve
yard›mlaflmaya, ac›lar›m›z› paylaflmaya ne kadar muhtaç oldu¤umuzu bu felaketlerde
bir kez daha hep birlikte tecrübe ettik.

Tek ümidimiz, kay›plar›n artmamas›, yard›mlaflma ruhuyla yaralar›n bir an önce sar›lmas›
ve yenilerinin bir daha yaflanmamas›d›r.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, geçti¤imiz günlerde
Ba¤dat'ta yaflanan trajik olayda hayat›n› kaybedenleri
rahmetle an›yor, Irakl› kardefllerimize de derin üzüntü ve
baflsa¤l›¤› dileklerimi iletiyorum.
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De¤erli Konuklar,

Hepimiz, iyili¤i, güzelli¤i, dayan›flmay›, ahlak›, ilim ve fazileti olabildi¤ince yücelten, ad›
dahi bar›fl olan bir dinin mensuplar›y›z.

Tarih boyunca inanç sistemimizden neflet eden insani  de¤erlerimiz,  ulaflt›¤› her yere
bar›fl›, farkl›l›klara hoflgörüyü ve kardeflli¤i tafl›m›flt›r.

Dünyan›n bugün içinde bulundu¤u manzaraya bakt›¤›m›z zaman görüyoruz ki insanl›k,
baflta dinimiz olmak üzere, tüm semavi dinlerin evrensel mesaj› üzerinde bir kez daha
düflünmek mecburiyetindedir.

Bak›n›z; biz öyle bir medeniyetten geliyoruz ki, bu medeniyet;

• her fleyden önce kuvvet yerine hakk›,

• çat›flma yerine bar›fl›,

• zulüm yerine adaleti,

• materyalizm yerine manevi de¤erleri,

• cehalet yerine ilim ve irfan›,

• ihtiras yerine vicdan ve ahlak›,

• menfaatperestlik yerine paylaflmay›,

• 'ben' yerine 'biz'i   yüceltmektedir.

fiimdi önce hep birlikte içinde yaflad›¤›m›z ça¤›n hastal›klar›n› düflünelim.

Çünkü ancak o zaman neden ilahi dinlerin evrensel mesaj›n› hat›rlamaya her zamankinden
daha fazla muhtaç oldu¤umuz çok daha iyi anlafl›lacakt›r.

Ve görülecektir ki, az önce sayd›¤›m temel inanç ve medeniyet de¤erlerinden uzaklaflt›¤›
için insanl›k bu hastal›klara düçar olmufltur.

Ne yaz›k ki bugünün dünyas›nda kuvvet, ihtiras, menfaatperestlik ve çat›flma geçer akçe
haline gelmifltir.

Hakl› olan›n güçlü olmad›¤›, tam tersine güçlünün hakl› göründü¤ü bir dünya, insanl›¤a
ac› ve gözyafl›ndan baflka hiçbir fley getirmemifltir.

Bugün hepimizin karfl› karfl›ya bulundu¤u soru art›k fludur: ‹nsanl›¤›n ortak gelece¤ini
kurtarmak, evrensel de¤erler üzerinde dünyay›  yeniden infla etmek nas›l mümkün
olacakt›r?

Art›k biliyoruz ki, eski cevaplar yeni sorular karfl›s›nda yetersiz kalmaktad›r.

Ancak yaflad›¤›m›z dinamik de¤iflimler dünyas›nda yeni sorular›n cevab›n› nerede
bulaca¤›m›z da bellidir.

Bu cevaplar› arayaca¤›m›z yer, yine medeniyet köklerimizdir, asli kaynaklar›m›zd›r.
Arad›¤›m›z cevaplar, tarihimizde, kendi tarihimizde, Balkanlar›n, Asya'n›n, Küçük Asya'n›n,
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Ortado¤u'nun, Afrika'n›n tarihi tecrübesinde mevcuttur .

‹htiyaç duyaca¤›m›z tek fley, köklerimize ve kaynaklar›m›za bu kez yeni bir gözle bakmakt›r.

Bunu yapacak olanlar da herkesten önce sizlersiniz.

Atalar›m›z›n geçtikleri her yere serpifltirdi¤i köprüler, imarethaneler, camiler, vak›flar,
medreseler, bize b›rakt›klar› gelenekler, görenekler bunun en güzel kan›tlar›d›r.

Camiyi, havray›, kiliseyi bir arada, bar›fl içinde tutan bir medeniyetten geliyoruz.

Azg›nca tüketmeyen, zalimce bir rekabete yanaflmayan,
sömürmeyen, ezmeyen, ezdirtmeyen bir medeniyetten
geliyoruz.
Yaflad›¤› ortamla dost, kendisine ve kendisinin d›fl›ndaki her fleye ‹lahi kudretin niflaneleri
olarak bak›p sayg› duyan ve bunun gere¤ini yerine getiren bir medeniyetten geliyoruz.

Çal›flan, üreten, adil flekilde da¤›tan, koruyan, kollayan bir medeniyetten geliyoruz.

Bütün bunlar sanki eski güzel günlerde kalm›fl gibi gösteriliyor olabilir.

Birileri ç›k›p, bütün bu de¤erleri gölgeleyecek, bütün bu güzel tarihe leke sürecek, bizi
yaralayacak, kalbimizi karartacak eylemlerin, hareketlerin içinde olabilir.

Olmufltur da.

Ne yaz›k ki, insan›n oldu¤u her yerde sorunlar olmufltur ve olacakt›r.

Ama biz hepsinden ders al›p, iyili¤i, güzelli¤i, kardeflli¤i nas›l daha fazla pekifltiririz,
medeniyet de¤erlerimizi nas›l daha fazla yayg›nlaflt›r›r›z; bunun peflinde olmal›y›z.

Zira, Medeniyet tarihimiz ayn› zamanda bu de¤erler u¤runa verdi¤imiz mücadelenin de
tarihidir.

‹flte Türkiye Cumhuriyeti, iflte Bosna-Hersek, iflte Azerbaycan, iflte Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti...

Lütfen bir düflününüz!

Tac Mahal'den Topkap› Saray›'na kadar genifl bir co¤rafya üzerinde bir an için düflünelim.

‹sfahan'a Cuma Mescidi'ni yapan,

Semerkand'a Ulu¤bey Medresesi'ni yapan,

Merv flehrini, Rey flehrini, Ba¤dat'›, Kahire'yi, fiam'›, ‹stanbul'u bafltan sona imar eden,
Drina Köprüsü’nü yapan, G›rnata'da El Hamra Saray›’n›, Kurtuba'da El Mescid'i kuran,

Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Selimiye'yi infla ve imar eden, Yolda kalm›fllara han,
yetimlere, düflkünlere imarethaneler, aflhaneler kuran, Orta Asya'dan Balkanlara,
Hindistan'dan Anadolu'ya uçsuz bucaks›z bir co¤rafyada Mevlana'y›, ‹bni Sina'y›, ‹bni
Arabi'yi, Haf›z'›, Baki'yi, Kanuni Sultan Süleyman'›, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Aliya ‹zzet
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Begoviç'i yetifltiren,

Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Budist ya da bir baflka dinden, bir baflka mezhepten olsun
ayr›m yapmaks›z›n hak ve hukuku yücelten bir medeniyetten, bir medeniyetin çocuklar›ndan
daha baflka ne beklenebilirdi ki?

Sayg›de¤er Konuklar,

E¤er bugün dünyan›n manzaras›, dünyan›n foto¤raf› benim bu söylediklerimle tezat bir
görünüm arzediyorsa;

• E¤er islam co¤rafyas›nda zulüm kol geziyorsa,

• E¤er dünyan›n bir yerlerinde, müslüman kelimesiyle terörist kelimesi ayn› cümlede
kullanl›l›yorsa,

• E¤er herhangi birimizin ülkesinde, flehrinde, mahallesinde bir yetim aç ve aç›kta kal›yor,
bir insan fakirlikten ölüyorsa,

Kusura bakmay›n›z, önce dönüp kendimize bakmam›z, muhasebemizi yapmam›z gerekiyor.

Demek ki biz, bu medeniyetin izini takip etme, bu kimli¤i, bu birikimi ve tecrübeyi yeni
nesillere aktarma konusunda bizden öncekilerin yapt›klar›n› yapmam›fl›z.

Demek ki, her fleyden önce, ilmi, e¤itimi, terbiyeyi ihmal etmifliz.

Demek ki, kitaplarda yaz›lan› kitaplarda, kitaplar› da raflarda b›rakm›fl, sayfalar› açmam›fl›z.

De¤erli Konuklar,

Medeniyetimizle, onun ihtiflam›yla, de¤erleriyle övünmek tabii ki, en tabii hakk›m›z.

Ancak medeniyetimizin kadim de¤erlerine modern dünyan›n flartlar› içinde yeniden
canl›l›k, hayatiyet kazand›rmak yükümlülü¤ünden de kaçamayaca¤›m›z› bilmeliyiz.

Bugün ‹slam Dünyas›n›n karfl› karfl›ya bulundu¤u
problemler, ancak gelene¤in, akl›n rehberli¤inde ve
demokratik, özgürlükçü bir zeminde yeniden ihyas› ile
çözülebilir.
Daha demokratik, daha özgürlükçü, daha müreffeh, daha adil bir toplum aray›fl›nda
medeniyetimizin kadim de¤erleri mutlaka yol gösterici olacakt›r.

Bu dirilifl hamlesi sadece ‹slam ülkeleri için de¤il, bütün insanl›¤›n ihtiyaç duydu¤u bir
hamledir.

Bu duygu ve düflüncelerle ‹stanbul'u flereflendiren siz sayg›de¤er konuklara en derin
sayg›lar›m› sunuyorum.

Bu vesileyle Türk Cumhuriyetleri’nden Balkan ülkelerine bütün kardefllerimizi sevgiyle,
muhabbetle selaml›yor, Diyanet iflleri Baflkanl›¤›m›z› bu anlaml› toplant›y› düzenledi¤i
için tebrik ediyorum.

fiURANIZ HAYIRLI OLSUN...
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN DIfi ‹L‹fiK‹LER KONSEY‹
(COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS) TARAFINDAN
DÜZENLENEN TOPLANTIDA YAPTIKLARI KONUfiMA

"21. YÜZYILDA TÜRK DIfi POL‹T‹KASI: KÜRESEL KATKI
AMAÇLAYAN ‹ST‹KRAR YARATICI GÜÇ"

(13 EYLÜL 2005)
Say›n Baflkan, De¤erli Konuklar,

Amerika Birleflik Devletleri'nin bu seçkin kuruluflunun düzenledi¤i toplant›da sizlere hitap
ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

D›fl ‹liflkiler Konseyi (CFR), 1921 y›l›ndan bu yana, uluslararas› iliflkiler alan›ndaki yap›c›
ve yarat›c› rolüyle ön plana ç›kan önemli bir entelektüel merkezdir.

Davetleri için CFR'ye ve Say›n Baflkan Richard Haass'a çok teflekkür ederim.

Kurumunuzun bir yay›n› olan D›fl ‹liflkiler (Foreign Affairs) dergisinin  Temmuz/A¤ustos
say›s›n›n ana tema olarak küresel bir salg›n ihtimalini ve gerçekleflti¤i takdirde bu durumun
dünya üzerindeki olas› etkilerini seçmifl olmas›, güncel geliflmeleri ne derece hassasiyetle
ve yak›ndan takip etti¤inizin en güzel kan›t›d›r.

Çal›flmalar›n›z›n önümüzdeki y›llarda da tüm dünyada uluslararas› iliflkiler alan›nda faaliyet
gösteren profesyonellere ve sorular›na cevap arayan insanlara ›fl›k tutaca¤›na inan›yorum.

Sizlerle biraraya geldi¤imiz bu zaman dilimi, Katrina Kas›rgas›'n›n yaratt›¤› can kayb› ve
y›k›m sebebiyle, yaln›zca ülkeniz için de¤il tüm dünya için hüzünlü bir döneme tesadüf
ediyor.

Türk milletinin Amerikan halk›n›n ac›s›n› yürekten paylaflt›¤›n› bu vesileyle dile getirmek
istiyorum.

Yaflanan felakette hayatlar›n› kaybedenler için baflsa¤l›¤› dileklerimi sunuyorum.

Türkiye, felaket bölgesine yard›mda bulunmay› kararlaflt›ran ülkeler aras›nda yeralmaktad›r.

Bu zor dönemde, maddi, manevi deste¤imizle yan›n›zday›z.

D›fl ‹liflkiler Konseyi (CFR), 1921 y›l›ndan bu yana,
uluslararas› iliflkiler alan›ndaki yap›c› ve yarat›c› rolüyle
ön plana ç›kan önemli bir entelektüel merkezdir.
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De¤erli Konuklar,

Türkiye, Amerika Birleflik Devletleri'nin dostu ve müttefikidir.

‹liflkimiz çok uzun bir geçmifle sahiptir ve sa¤lam temellere dayanmaktad›r.

Geçen zaman bizi yeni tecrübelerle s›nasa da, sonuçta sa¤duyunun ve gerçekçili¤in
gösterdi¤i yön, gelecekte de varolacak güçlü bir dayan›flmaya iflaret etmektedir.

Terörle mücadeleden Genifl Orta Do¤u'daki reform çabalar›na, ‹srail-Arap ihtilaf›n›n
çözümünden Irak'taki durumun normalleflmesine, Kafkaslar ve Orta Asya'da istikrar›n
sa¤lanmas›ndan K›br›s sorununun halline kadar bir çok konuda kuvvetli ortak ç›karlar›m›z
bulunmaktad›r.

Günümüzde Türk-Amerikan iliflkilerinin iyiye gitmedi¤ini düflünenlere, ülkemin yak›n
tarihini dikkatle incelemelerini tavsiye ederim.

Belirli dönemlerde iliflkilerimizde anlaflmazl›klarla karfl› karfl›ya kald›¤›m›z olmufltur.

Ancak, her defas›nda bunlar› aflt›¤›m›z› ve iflbirli¤imizi güçlendirecek ad›mlar att›¤›m›z›
görüyoruz.

1970'lerdeki ambargo krizinden sonra 1980'lerde Savunma Ekonomik ‹flbirli¤i Anlaflmas›
(SE‹A) gibi kapsaml› bir ortakl›k belgesi imzalad›¤›m›z› hat›rlatmak isterim.

Ülkelerimiz aras›nda kimi zamanlar, hedef ayn› olmakla birlikte yaklafl›m farkl›l›¤›n›n
yaratt›¤›, kimi zamanlarsa Türkiye'nin s›cak çat›flma noktalar›na yak›nl›¤› dolay›s›yla daha
temkinli olma zorunlulu¤undan kaynaklanan görüfl ayr›l›klar›  yaflanabildi¤i yads›namaz.

Ancak Türkiye ve ABD, güçlü bir ittifak iliflkisi ve bunun temelinde yatan de¤erler bütünü
ötesinde, küresel düzeyde istikrar yönünde amaç birli¤ine sahip iki ülkedir.

Biz, iliflkilerimizi daha da ileriye götürmek için kararl›l›kla çal›flmaktay›z.

Bu noktada, dünya gündeminde önemli bir yer tutan ve ABD'yle üzerinde s›kça görüfl
al›fl veriflinde bulundu¤umuz Irak meselesine iliflkin tutumumuz hakk›nda k›saca bilgi
vermek isterim.

Türkiye, komflusu Irak'taki geliflmeleri yak›ndan izlemekte ve yap›c› katk›da bulunmay›
amaçlamaktad›r.

Demokratik, toprak bütünlü¤ü ve ulusal birli¤i korunmufl, komflular›yla bar›fl içinde
yaflayan, müreffeh bir Irak hedefi do¤rultusunda hareket etmektedir.

Baflta Komflu Ülkeler Giriflimi olmak üzere, Irak'›n istikrar›n›, ülke bütünlü¤ünü temel
alan aktif politikalar›n› devam  ettirmektedir.

Zira, s›n›rlar›m›z›n hemen ötesindeki geliflmelere kay›ts›z kalma lüksümüz bulunmamaktad›r.

Kerkük'ün statüsü konusunun ise Irak'›n gelece¤i aç›s›ndan hassasiyet tafl›d›¤›n›
düflünüyoruz.
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Karmafl›k etnik yap›s› bak›m›ndan Irak'›n küçük ölçekli bir
modeli olan Kerkük'ü münhas›ran bir kesimin
sahiplenmeye çal›flmas›n›n, Türkmenler de dahil olmak
üzere bu bölgedeki di¤er gruplar taraf›ndan hofl
karfl›lanmayaca¤› görülebilmektedir.
Ortaya ç›kabilecek huzursuzluk sadece bu bölgeyle s›n›rl› kalmay›p, tüm Irak'› atefle
atacak bir karmaflay› tetikleme riski tafl›maktad›r.

Dolay›s›yla, Kerkük'ün gelece¤inin  Türkiye'nin ilgisiz kalamayaca¤› kadar önemli bir
konu oldu¤unu herhalde takdir edersiniz.

Ayr›ca, terör örgütü PKK/KONGRA-GEL'in kuzey Irak'ta devam eden varl›¤›, Türkiye'nin
güvenli¤i bak›m›ndan ciddi bir tehdit oluflturmaktad›r.

‹çeride gerekli güvenlik önlemlerimizi al›yoruz.

Ancak, kuzey Irak'ta da PKK'ya karfl› gerekli önlemlerin al›nmas› flüphesiz terörle mücadele
konusundaki çabalar›m›za sonuç al›c› boyutta yard›mc› olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Konuflmam›n bu bölümünde, küresel ortama iliflkin gözlem ve düflüncelerimi paylaflmak
istiyorum.

Dünyam›z, 21. yüzy›l›n henüz bafl›nda oldukça de¤iflmifl bulunmaktad›r.

Bu de¤iflim hem psikolojik hem de fiziki koflullarda kendini göstermektedir.

11 Eylül sonras›nda terörizm ve kitle imha silahlar›n›n yay›lmas› gibi asimetrik tehditler
ciddi bir aflamaya ulaflm›flt›r.

Çevresel afl›nma ve iklim de¤iflikli¤i yerkürenin dengesini bozmufltur.

Açl›k ve salg›n hastal›klar gibi öteden beri varolan sorunlar ise, art›k kabul edilemez
boyutlardad›r.

Sahra-alt› Afrika'da AIDS hastal›¤› yüzünden maalesef günde 6300 kiflinin öldü¤ü bir
dönemde yafl›yoruz.

Bu sorunlara çözüm bulma gayretleri baz› olumlu sonuçlar vermekle birlikte, yap›lmas›
gereken daha çok fley oldu¤u aç›kt›r.

Yoksulluktan kaynaklanan sosyal sorunlar›n uluslar›n güvenli¤ine nas›l zarar verebildi¤i
ortadad›r.

Azgeliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalk›nma çabalar›na sa¤lanacak
destek için küresel ölçekte istikrarl› bir sisteme gereksinim duyulmaktad›r.
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Kanun tan›mazl›k ve fliddetle mücadelede kal›c› sonuç al›nabilmesi için dünya genelinde
e¤itime daha fazla kaynak ayr›lmas› gerekmektedir.

Bilgiye ve teknolojiye eriflimde  geliflmifl ülkelerle dünyan›n geri kalan› aras›ndaki fark
makul ölçülere çekilmelidir.

Aç›kça görülmektedir ki, insanl›¤›n refah zincirinde kopuk halkalar vard›r.

Bu durumun devam etmesi halinde, küresel bar›fl ve istikrar›n sa¤lanmas› mümkün
olamayacakt›r.

Türkiye, küresel kayg›lara çözüm üretme yönündeki çal›flmalara katk› yapmay› ulusal
politikas›n›n önemli bir parças› olarak görmektedir.

Bu amaçla, do¤al veya insan kaynakl› felaketlerden etkilenen dünyadaki tüm ülkelere
imkanlar› ölçüsünde insani yard›mda bulunma çabalar›na h›z vermifl durumdad›r.

Son olarak, açl›¤›n ciddi boyutlara ulaflt›¤› alt› Afrika
ülkesine yönelik g›da yard›m›n›n finansman› için, 1.8
milyon dolarl›k bir katk›y› Birleflmifl Milletler Dünya G›da
Program› yönetimine teslim etmifl bulunuyoruz.
Afrika, küresel yaralar›n sar›lmas› bak›m›ndan öncelikle üzerinde durulmas› gereken bir
bölgedir.

Biz, bir süredir yürütmekte oldu¤umuz "Afrika'ya Aç›l›m" politikam›z›, 2005'i Afrika Y›l›
ilan ederek daha ileri bir aflamaya tafl›d›k.

Karfl›l›kl› ikili ziyaretler artmakta; bölgeyle siyasi ve ekonomik iliflkilerimiz kaydade¤er
bir ilerleme göstermektedir.

Afrika'daki geliflmeleri dikkatle takip etmeye ve yapabilece¤imiz katk›y› yapmaya devam
edece¤iz.

De¤erli Konuklar,

Türkiye 21. yüzy›la kendine güvenen ve küresel katk› yapmaya haz›r istikrar yarat›c› bir
uluslararas› aktör olarak girmifltir.

Bölgesinde ve küresel ölçekte bar›fl›n ve istikrar›n hakim olmas›  Türkiye'nin öncelikli
d›fl politika hedefidir.

Bu amac›m›za, di¤er hususlar meyan›nda, ABD ile yak›n iliflkiler, NATO ‹ttifak›'na üyelik,
AB'yle bütünleflme, iyi komfluluk iliflkilerinin teflviki, bölgesel iflbirli¤i süreçlerinde
öncülük, zor flartlar alt›nda bulunanlara insani yard›m, bar›fl› koruma operasyonlar›na
kat›l›m, uyuflmazl›klar›n çözümü ile çat›flma sonras› uzlaflma ve yeniden yap›land›rma
gayretlerine katk› gibi genifl bir yelpazede, bar›flç›l, ilkeli ve etkin bir d›fl politika izlemek
suretiyle ulaflmaya çal›flmaktay›z.
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AB ile tam bütünleflme Türk D›fl Politikas› gündeminin öncelikli konular›ndan biri olmakla
beraber, özellikle vurgulamak isterim ki, ABD ile sahip oldu¤umuz özel iliflkinin bir
alternatifini teflkil etmemektedir.

ABD ve AB ile iliflkilerimizi birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmek gerekmektedir.

Esasen, ABD'nin de bu düflünceyle AB üyelik sürecimize destek vermekte oldu¤unu
biliyor ve bu destek için müteflekkir oldu¤umuzu ifade etmek istiyorum.

Balkanlarda istikrar›n sa¤lanmas›, Orta Do¤u Bar›fl Süreci'nin yeniden canland›r›lmas›,
Irak'›n toprak bütünlü¤ünün korunmas›, Azeri-Ermeni uyuflmazl›¤›n›n çözüme kavuflmas›
ve Afganistan'daki siyasi sürecin desteklenmesi gibi alanlarda al›nan inisiyatiflerle,
bölgesel ölçekte oynayabilece¤imiz yap›c› rolü aç›kça ortaya koymufl bulunmaktay›z.

Ayr›ca, son y›llarda Yunanistan'la geliflen iliflkilerimizin en güzel biçimde gösterdi¤i üzere,
komflular›m›zla mevcut gerginlikleri gidermeyi, daha sa¤lam ve yarat›c› bir iliflkiler bütünü
oluflturmay› amaçl›yoruz.

Genel olarak komflular›m›zla ticaret hacmimizdeki art›fl, bu alanda yaratt›¤›m›z ivmeyi
kan›tlamaktad›r.

Karadeniz ve Akdeniz'in, çevremizdeki istikrar kufla¤›n›n önemli parçalar› oldu¤unu
düflünmekteyiz.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› ve Karadeniz Acil Müdahale Gücü (BLACKSEAFOR)
giriflimlerinin ard›nda bu mant›k yatmaktad›r.

Kuzey komflumuz Rusya Federasyonu'yla iliflkilerimizde kaydedilen geliflmeleri, ikili
veçhesinin yan›s›ra, bu bak›mdan da de¤erlendirmek gerekmektedir.

Yunanistan'la geliflen iliflkilerimizin Akdeniz'de bar›fl ve istikrar aç›s›ndan tafl›d›¤› önemin
bilincindeyiz.

Esasen, K›br›s konusundaki son inisiyatiflerimizin, BM Genel Sekreteri'nin plan›na verilen
deste¤in ve somut çözüm aray›fllar›n›n arkas›nda yatan düflüncelerden biri de, Akdeniz
bölgesinde istikrara katk›da bulunmakt›r.

Ancak, K›br›s dramatik bir hikayedir.

K›br›s Rum Yönetimi, çözüme katk›da bulunmak yerine, halk›n› sözkonusu plan›n oyland›¤›
referandumda "hay›r" karar› vermesi için yönlendirmifltir. Y›llard›r çözümsüzlü¤ün sebebi
olan Rum Yönetimi, AB üyeli¤iyle ödüllendirildi¤i için, art›k daha da uzlaflmaz hale
gelmifltir.

Öte yandan, K›br›s'ta pürüzsüz bir tafl kadar yal›n ve aç›k bir gerçekle karfl› karfl›ya
bulunmaktay›z.

K›br›s Türk halk›, Türkiye ve bütün dünya art›k adil bir çözüme ulafl›ld›¤›n› görmek
istemektedir.
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K›br›sl› Rumlar›n izledi¤i uzlaflmaz siyasetin eninde sonunda bu kuvvetli arzu ve gerçeklerle
karfl› karfl›ya kalaca¤›na inan›yoruz.

Ülkemin Asya ve Avrupa aras›nda bir enerji terminali haline gelmifl olmas›, son y›llar›n
bir baflka olumlu geliflmesidir.

Bu noktaya ulaflmam›zda ABD ile ortak anlay›fl›m›z›n ve çal›flmalar›m›z›n önemli pay›
bulunmaktad›r.

Bakü-Tiflis Ceyhan ham petrol boru hatt›, ayn› zamanda, ABD ile Avrasya bölgesindeki
yak›n iflbirli¤imizin bir sembolüdür.

Ceyhan da, art›k dünya petrol piyasas› aç›s›ndan bir referans isim olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

11 Eylül sonras›nda meydana gelen geliflmeler, günümüz tehditleriyle etkin biçimde
mücadelede askeri imkanlar kadar "yumuflak güç" unsurlar›n›n da önem tafl›d›¤›n› ortaya
koymufl bulunmaktad›r.

Böyle bir ortamda Türkiye, özel co¤rafi konumu, kendine özgü tarihi- kültürel birikimi
ve farkl› geleneklerin sentezini oluflturan kimli¤iyle, medeniyetleraras› diyalog konusunda
kritik bir rol oynayabilecek durumdad›r.

Temel soru fludur: Uyumun esas oldu¤u bir gelecek hayal edebilir miyiz?

Ben, hayallerimize ulaflmay› baflaracak güce sahip oldu¤umuza inan›yorum.

Bunun yolu, savafl› azaltmaktan ve umudu ço¤altmaktan geçmektedir.

‹ki büyük savafla ve milyonlarca can kayb›na tan›kl›k eden dünyam›z, gelece¤i daha iyi
k›lmak için yeterince kötü an›ya sahiptir.

40 y›ll›k bir bar›fl ve refah döneminin sonunda, ‹ngiltere
ve Almanya 1914'te savafla girerken, ‹ngiltere D›fliflleri
Bakan› Sör Edward Grey, "Ifl›klar Avrupa'n›n her yerinde
karar›yor. Yaflam›m›z boyunca bir daha onlar›n yand›¤›n›
göremeyece¤iz" demiflti.
Ifl›klar›n yeniden yanmas› için çok ac› çekildi.

Ancak o ›fl›klar, dünyan›n heryerini ayd›nlatacak hale getirilemedi.

fiimdi, karanl›ktakiler yüzlerini ayd›nl›¤a dönmüfl bekliyorlar.

Kendilerini sonsuza dek karanl›kta b›rakmay›, dünyay› ›fl›ks›z k›lmay› amaçlayanlar›n
insaf›na terk edilmek istemiyorlar.

Ve insanlar, yerkürenin bir çok yerinde özgürlük u¤runa savafl›yorlar.
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Ancak eksik bir parça var. Küreselleflmenin nimetlerinden uzak kalan, sefalet ve öfke
sarmal›nda kapana k›s›lm›fl kalpleri kazanmak için daha çok çaba sarfetmek gerekiyor.

Tedavisi anlay›fl ve flefkat gerektiren büyük bir yaradan bahsediyoruz. Çabalar›m›z bu
yönde yo¤unlaflmal›, hoflgörüden beslenmelidir.

Bat› dünyas›, farkl› kültürleri "öteki" olarak alg›layan bir Sarazen politikas›n›n esiri olmamal›d›r.

Örtüflmeyen özellikler giderek çare bulunmaz karfl›tl›klara dönüfltürülmemelidir.

Kendi kafam›zdaki hayaletleri baflkalar›na yükleyerek yaratt›¤›m›z imajlar, sonunda alevleri
her yan› saracak bir kültürel k›r›lma ve çat›flma ortam›n›n sebebi olabilir.

Bu tuza¤a düflmemeliyiz. Önyarg›lar›n gölgesinden s›yr›lmal›; insanl›k medeniyetini tek
bir resim olarak kucaklamal›y›z.

‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero ile birlikte efl-sponsor oldu¤um "Medeniyetler
‹ttifak›" projesinin mesaj› bence budur.

Türkiye'nin bu anlay›fl›, öncülü¤ünü yapt›¤› AB-‹KÖ Forumu'nda ve demokratik ortak
s›fat›yla aktif rol oynad›¤› Genifl Orta Do¤u ve Kuzey Afrika giriflimi çerçevesindeki
çabalar›nda da kendini göstermektedir.

Bu alanlardaki faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.

Umutsuzlu¤un, açl›¤›n, sefaletin ve haks›zl›klar›n olmad›¤› bir dünyan›n özlemini hepimiz
duyuyoruz.

E¤er bu bir ütopyaysa, o zaman belki de bu ütopyan›n peflinden koflmal›y›z.

Küresel adaletin sa¤lanmas› olmazsa olmaz bir flartt›r.

ABD ile birlikte mücadele verdi¤imiz sadece terörizmin de¤il, yeryüzünde fliddet
yöntemlerinin kullan›ld›¤› tüm durumlar›n ortadan kalkmas›, ancak bu amaca ulafl›lmas›yla
mümkün olabilir.

Ne düflünürsek düflünelim, neye inan›rsak inanal›m,  ancak fliddet ve yoketme felsefesini
benimsemedi¤imiz sürece huzurlu yaflayabiliriz.

Ümitlerin oldu¤u, güneflin oldu¤u yöne do¤ru yürümeliyiz.

‹nsan sevgisini merkez alan bir anlay›fl, küresel ölçekte ayd›nl›k bir gelece¤i mümkün
k›lacakt›r.

Gelecek güzel günlere duydu¤um inançla hepinizi selaml›yor, ilginiz için teflekkür
ediyorum.
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BAfiBAKAN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN BM Z‹RVES‹
KONUfiMASI

"UMUTLAR VE ‹DEALLER: HEP‹M‹Z ‹Ç‹N DAHA ‹Y‹ B‹R
DÜNYA"

(15 EYLÜL 2005)
Say›n Baflkan,

Say›n Genel Sekreter,

De¤erli Temsilciler,

'Bar›fl içinde bir dünya' umutlar›m›z› temsil eden bu çat›n›n alt›nda sizlere seslenmeyi
büyük bir bahtiyarl›k addediyorum.

Yeni bir yüzy›l›n bafl›nda toplanan milenyum zirvesinde 5 y›l önce ortaya konan irade,
BM'in kurulufl ideallerini 21. yüzy›la tafl›may› esas almaktad›r.

BM, o günlerdeki tan›m›yla büyük bir savafl›n enkaz› alt›nda ezilen insanl›¤›n 'bar›fl evi'
olarak infla edilmifltir.

Aradan geçen süreçte ne yaz›k ki insanl›k, büyük ac›lar çekmeye, büyük y›k›mlar görmeye
devam etmifltir.

Savafl, yoksulluk ve gözyafl›n›n yan›nda bar›fl dönemleri, tarihimizin çok az bir bölümünü
teflkil etmektedir.

BM, yeryüzünde iflte bu dengeyi bar›fl ve refah lehine de¤ifltirme temeli üzerinde
yükselmektedir.

Yine bu sebeple, BM'i güçlendirmeye, bugün karfl› karfl›ya bulundu¤umuz insani ac›lar›n
çözümünü bu zeminde aramaya mecburuz.

Kuzey ile Güney aras›nda gittikçe büyüyen gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik ile silahlanma
yar›fl›n›, halklar›n refah ve mutlulu¤u önündeki en büyük engeller olarak görüyorum.

Tarihin her döneminde insanl›k için ortak bir tehdit ve kayg› konusu olan yoksulluk, salg›n
hastal›klar, çevresel tahribat ve terör, bugün her zamankinden daha korkutucu bir hal
alm›flt›r. Zira, dünyan›n neresinde ya da kimin olursa olsun bu sorunlar›n her biri, art›k
küresel boyutta tezahür etmektedir; ve art›k tek tek her birimizin sorunudur.
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'Bar›fl içinde bir dünya' umutlar›m›z› temsil eden bu çat›n›n
alt›nda sizlere seslenmeyi büyük bir bahtiyarl›k
addediyorum.

BM, o günlerdeki tan›m›yla büyük bir savafl›n enkaz›
alt›nda ezilen insanl›¤›n 'bar›fl evi' olarak infla edilmifltir.



Bunun en önemli nedeni, yaflad›¤›m›z küreselleflme gerçe¤idir.

Fiziksel olarak bizden uzakta olduklar› için, bu sorunlara karfl› art›k ne gözlerimizi kapatabilir,
ne de kulaklar›m›z› t›kayabiliriz.

Öyleyse vakit kaybetmeksizin savafl yerine bar›fl›, yoksulluk yerine refah›, ihtiras yerine
vicdan›, bask› ve fliddet yerine, hak ve özgürlükleri küresellefltirmenin imkânlar›n› hep
birlikte aramal›y›z.

BM baflta olmak üzere uluslararas› kurumlar›m›z›, buna göre yeniden yap›land›rmal›y›z.

Hiç flüphe etmeyelim ki, insanl›k olarak ortak gelece¤imiz buna ba¤l› olacakt›r.

De¤erli Temsilciler,

Bugün küresel bir salg›n halini alan çat›flma kültürü, kanaatimce en öncelikli meselelerimizin
bafl›nda gelmektedir.

New York'u, ‹stanbul'u, Madrit'i, Londra'y›, fiarm el fieyhi, Beslan'›, Ba¤dat'› vuran
terörü bir kez daha hat›rlayal›m.

Zira, nihayet bize terörün, insanl›¤›n ortak düflman› oldu¤unu bu ac› tecrübeler bir kez
daha ö¤retmifltir.

· yoksulluk içinde yaflayan,

· küreselleflmenin nimetlerinden yeterince pay alamayan,

· demokrasi ve özgürlüklerden yararlanamayan,

· dünyam›zdaki büyük de¤iflime ayak uyduramayan,

· çat›flmaya, yok etmeye kilitlenen insanlara nas›l yard›m edebilece¤imiz üzerinde
ciddiyetle durmal›y›z.

Düflenlerin yan›nda olmad›¤›m›z sürece, ayakta kalman›n
giderek güçleflece¤i aflikârd›r.
Yaflad›¤›m›z bunca tecrübeden, geçmiflte milyonlarca insan›n hayat›na malolan y›k›c›
çat›flmalardan sonra, bugün hala farkl› geleneklerin ve kültürlerin çat›flma unsuru olarak
sunulmas› vahim bir hatad›r.

Biz, ‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero ile birlikte "Medeniyetler ‹ttifak›" giriflimini bu
inançla bafllatt›k.

Ayn› inanc› paylaflan Say›n Genel Sekreter, büyük bir duyarl›l›kla bu çabam›za kat›larak
himaye etmifltir.

Say›n Baflkan, De¤erli Temsilciler,

Say›n Genel Sekreter'in Zirve'ye sundu¤u rapordaki taahhüt ve önerileri de benimseyen
Sonuç Belgesi, uluslararas› toplumun Biny›l Kalk›nma Hedeflerine ulaflmas› yolunda
at›lm›fl önemli bir ad›m olacakt›r.
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Sonuç Belgesi'nde yer alan yap›sal reformun 60. Genel Kurul döneminde gerçekleflmesi
en içten dile¤imizdir.

Türkiye olarak, 2009-2010 y›l› Güvenlik Konseyi adayl›¤›m›z›n temel amac›, küresel bar›fl
ve refah›n sa¤lanmas› yolundaki çabalara katk›da bulunmakt›r.

Her fleyden önce kendini yenileyen,

Daha demokratik ve fleffaf,

Tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip,

Uluslararas› ihtilaflar›n çözüm zemini olan,

Dünya bar›fl›n›n teminat› olarak görülen,

Sayg›nl›¤›, tüm üyeleri taraf›ndan yüceltilen,

Daha aktif ve daha dirayetli

bir BM teflkilat›, insanl›¤›n ortak yarar›nad›r.

Genel Sekreter Say›n Kofi Annan'›, bu yöndeki çabalar› için huzurlar›n›zda kutluyorum.

Türkiye, daha iyi bir dünya için umutlar›n› ve ideallerini muhafaza etmektedir.

Bu inançla, tüm kat›l›mc›lara en içten teflekkürlerimi sunuyorum.
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UBS YATIRIM BANKASI TOPLANTISI KONUfiMASI

(15 EYLÜL 2005)
De¤erli Konuklar,

Dünya sermaye piyasas› ve uluslararas› yat›r›mlar konusunda tan›nan uzman bir kurulufl
olan UBS Yat›r›m Bankas› taraf›ndan düzenlenen bu toplant›da sizlere hitap etmekten
memnuniyet duyuyorum.

Ülkeler aras›ndaki ekonomik iliflkiler, siyasi iliflkileri de yak›ndan etkilemekte, yönlendirici
bir rol oynamaktad›r.

Türk ve Amerikan ifl çevreleri, günümüze kadar olan dönemde ülkelerimiz aras›ndaki
ekonomik ve ticari ba¤lar›n daha da güçlenmesi için büyük çaba göstermifllerdir.

Bu süreç içerisinde önemli rol oynamakta olan ifl dünyas›n›n siz de¤erli temsilcilerinin
katk›lar›n› takdirle karfl›l›yor ve destekliyoruz.

ABD ile ekonomik ve ticari iliflkilerimizin gelifltirilmesi ve ülkelerimiz aras›ndaki stratejik
iflbirli¤inin kapsam›na al›nmas› her zaman öncelikli hedeflerimizden biri olmufltur.

Ortak d›fl politika hedeflerimiz ve önceliklerimiz bu iliflkilerin iyilefltirilmesi için güç
vermektedir.

De¤erli Konuklar,

‹çinde bulundu¤umuz dönemde Türkiye, yak›n tarihinin en kapsaml› dönüflüm
programlar›ndan birini gerçeklefltirmektedir.

Özel sektörü ve yabanc› yat›r›mc›lar› da yak›ndan ilgilendirece¤ini düflündü¤üm, k›sa
süre içinde gerçeklefltirdi¤imiz reformlar hakk›nda bilgi vermek istiyorum.

Sizler, ülkelerin ekonomik altyap›lar›n›n oluflmas›na büyük katk› sa¤lamaktas›n›z.

Bizlerin sorumlulu¤u yabanc› yat›r›mc›lar›n, ifladamlar›n›n serbestçe ve güven içinde
yat›r›m yapmas›na imkân tan›yacak temel flartlar› oluflturmak ve yat›r›mlar›n›z›n karfl›l›¤›n›
alman›z› sa¤lamakt›r

Ülkemizin kuruldu¤undan bu yana çarp›c› bir ilerleme kaydetmifltir. 400 milyar dolar›
aflk›n ekonomik hacmiyle bugün dünyan›n en büyük 20 ekonomisi aras›nda yer alan
Türkiye, her türlü eflyay› kendisi üretmekte ve 140'›n üzerinde ülkeye ihracat yapmaktad›r.

Gelinen aflama, Türkiye'nin rekabetçi bir ekonomi yaratma ve küresel trendlere uyum

Son 15 y›lda çevremizde meydana gelen dramatik
dönüflüm sonucunda Türkiye kendisini bugün Avrasya
olarak adland›r›lan jeo-politik olgunun tam ortas›nda
bulmaktad›r.
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sa¤lama yetene¤inin aç›k bir göstergesidir.

Son 15 y›lda çevremizde meydana gelen dramatik dönüflüm sonucunda Türkiye kendisini
bugün Avrasya olarak adland›r›lan jeo-politik olgunun tam ortas›nda bulmaktad›r.

Avrasya, zengin enerji kaynaklar›, yeni iletiflim, ulafl›m ve enerji koridorlar›, mevcut
ekonomik kalk›nma ve ticaret potansiyeli ile önümüzdeki dönemin en dinamik ve stratejik
alanlar›ndan biridir.

Bölgedeki birçok ülkeyle olan tarihi, kültürel ve dilsel yak›nl›¤›m›z, ayr›ca modern,
demokratik ve d›fla aç›k bir sanayi toplumu yaratmadaki baflar›m›z sayesinde Türkiye,
bu jeo-politik olgunun evriminde en önemli rolü oynayacak ülkelerin bafl›nda gelmektedir.

Türkiye'nin Hazar bölgesi petrol ve do¤al gaz kaynaklar›n›n Bat› pazarlar›na tafl›naca¤›
boru hatlar› için en ideal güzergâh› sunmas› bu ba¤lamda dikkate al›nmal›d›r.

Geçti¤imiz aylarda ilk petrolün ak›t›ld›¤› Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›, Türkiye üzerinde
Do¤u ile Bat›'y› enerji alan›nda birbirine ba¤layacak projenin ilk aya¤›n› teflkil etmektedir.

Bu proje Bat›'n›n Orta Do¤u enerji kaynaklar›na olan ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak, Avrupa ile
Asya aras›ndaki ba¤lar› daha da güçlendirecektir.

De¤erli Konuklar,

Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ortaya koyan birçok gösterge bulunmakla beraber,
bunlardan en çarp›c› olan› Türkiye'nin uzun y›llard›r sürdürdü¤ü ekonomik büyüme
trendidir.

Nitekim, Türkiye ekonomisi, 2004 y›l›nda yüzde 9.9 büyüme
h›z›n› yakalayarak dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomisi
olmufltur.
Türkiye'nin ihracat hacmi son yirmi y›lda on kat artm›fl ve bugün 150 milyar dolar çizgisini
geçmifltir.

Önümüzdeki dönemde de bu art›fl›n devam etmesi beklenmektedir.

Dinamik özel sektörü, genç iflgücü, geliflmifl ulaflt›rma ve iletiflim altyap›s›, serbest
ticaret bölgeleri ve teknoloji üretme ve ö¤renme kapasitesi ile Türkiye önümüzdeki
y›llarda bölgesindeki en önemli ekonomik güç olmaya adayd›r.

Ancak, bu olumlu tablo mevcut sorunlar› görmemizi engellememektedir. Uzun y›llard›r
devam eden yap›sal baz› sorunlar›n geçmiflte ekonomik geliflimimizi nas›l yavafllatt›¤›n›
çok iyi gördük ve bundan gerekli dersleri ç›kartt›k.

Bu veriler ›fl›¤›nda iki y›l önce bafllatt›¤›m›z ekonomik istikrar program› flimdiden çok
olumlu sonuçlar vermifltir.

Ancak, daha yapmam›z gereken ifller bulundu¤unu biliyor ve potansiyelimizi tam anlam›yla
hayata geçirmek için gerekli tüm ad›mlar› atmak konusunda kararl› bir tutum içinde
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bulunuyoruz.

De¤erli Konuklar,

Ekonominin yeniden yap›land›r›lmas› çal›flmalar›n›n yan›s›ra, demokratik kurumlar›m›z›n
daha etkin ve h›zl› ifllemesi için gerekli önlemlerin al›nmas› bafl›ndan beri Hükümetimizin
bafll›ca önceliklerinden biri olmufltur.

Bu amaçla, fleffaf bir devlet yap›s› ortaya koymak için her türlü ad›m› kararl› flekilde
atmaktay›z.

Bu çerçevede, gerçeklefltirdi¤imiz ekonomik ve siyasi içerikli reformlardan baz›lar›n›
biraz daha ayr›nt›lar›yla incelemek istiyorum.

Mali düzenlemeler ekonomik program›m›z›n özünü oluflturmaktad›r. Nitekim sa¤lanan
mali disiplin, ülkenin gelece¤ine olan inanc› kuvvetlendirmifltir.

Uzun y›llar Türk ekonomisinin karfl›laflt›¤› bir çok sorunun temelinde yatan kronik enflasyon
2001'deki yüzde 70 seviyesinden geçen y›l itibariyle yüzde 9.3'e düflürülmüfl olup, bu
oran›n 2006 y›l› sonunda ise yüzde 5 düzeyine çekilmesi planlanmaktad›r.

Enflasyonla mücadelede kaydedilen bu mesafe bafll› bafl›na büyük bir baflar› olmakla
birlikte, bunun biraz önce de¤indi¤im gibi, kuvvetli bir ekonomik büyüme performans›yla
beraber gerçekleflti¤i düflünüldü¤ünde, baflar›m›z›n anlam› bir kat daha artmaktad›r.

Mali sektörde k›sa sürede çok uzun yol ald›¤›m›z› söyleyebilirim.

Bugün, çal›flmalar halen devam etmekle birlikte, baflta bankac›l›k sektörü olmak üzere
temel reformlar›n önemli bir bölümü tamamlanm›flt›r.

Özel sektörün ekonomideki belirleyici güç olmas› yolunda çok önemli mesafe
kaydedilmifltir.

Bu do¤rultuda, iletiflim, sivil havac›l›k, enerji, petrol ve do¤al gaz gibi stratejik önemdeki
birçok sektörde liberalleflme yolunda önemli ad›mlar at›lm›fl ve ba¤›ms›z denetleme ve
düzenleme kurullar› oluflturulmufltur.

Sektörel liberalizasyon ayr›ca iddial› bir özellefltirme program›yla desteklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde, aralar›nda TÜPRAfi, PETK‹M, THY, Türk Telekom ve TEKEL'in
de bulundu¤u birçok önemli kamu iktisadi teflekkülü özellefltirilecektir.

Ekonomik alanda de¤inmek istedi¤im son konu d›fl yat›r›mlara yönelik yaklafl›m›m›zd›r.

Türkiye esasen 1980'den bu yana serbest bir d›fl sermaye rejimi izlemifl olmakla birlikte,
ülkemize gelen do¤udan d›fl yat›r›m oran› potansiyelimizin çok alt›nda kalm›flt›r.

2003 y›l›nda kabul edilen yeni yasal düzenlemeyle d›fl yat›r›mlar›n önündeki tüm idari
engeller kald›r› lm›fl ve yat›r›mc›y› teflvik eden bir ortam yarat› lm›flt›r.

Esasen, Dünya Bankas› taraf›ndan yap›lan ve tüm ülkeleri kapsayan bir çal›flmada Türkiye
d›fl yat›r›mc›lar›n önündeki bürokratik engelleri kald›rma konusunda en baflar›l› ülke
seçilmifltir.
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Hükümetimiz ayr›ca yat›r›mc›larla aram›zdaki diyalo¤u ve etkileflimi art›rmak için ad›mlar
atmaktad›r.

Bu amaçla, 2004 Mart ay›nda Yat›r›m Dan›flma Konseyi (YDK) oluflturulmufl olup, yat›r›mc›
ile resmi Türk makamlar› aras›nda bir temas ve dan›flma forumu olarak ifllev görecek
olan bu Konsey bize ilave reforma ihtiyaç duyulan alanlar› belirleme ve gerekli önlemleri
zamanl›ca alma imkân› verecektir.

Size bugünkü mesaj›m Türkiye'ye yat›r›m yapmak için fazla gecikmemeniz yönündedir.

Tabiat›yla, bu mesaj› ABD'deki tüm meslektafllar›n›za iletmeniz ve böylece güçlü bir
dinami¤i harekete geçirmeniz konusunda size güveniyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hükümetimizin di¤er alanlarda gerçeklefltirdi¤i reformlar da ayn› oranda etkili ve çarp›c›
bir nitelik tafl›maktad›r.

Gerçekten de, son iki y›lda yasalaflan düzenlemeler, cezaevlerinin ›slah›ndan ölüm
cezas›n›n kald›r›lmas›na, ifade özgürlü¤ünden yarg› reformuna kadar çok genifl bir alan›
kapsamaktad›r.

Bu noktada, AB üyeli¤i yolunda atmam›z gereken ve atmakta oldu¤umuz ad›mlar›n bu
süreci h›zland›ran bir etki yapt›¤›n› da ifade etmeliyim. Halihaz›rda üyelik sürecimizin en
kritik aflamas› olan kat›l›m müzakerelerinin bafllang›ç safhas›na gelmifl bulunmaktay›z.

Objektif kriterleri yerine getirmek suretiyle müzakereleri makul bir süre içinde tamamlamak
ve bu yönde üzerimize düflen sorumlulu¤u en etkin flekilde yerine getirmek önemli
önceliklerimizden biridir.

Bununla beraber, reform sürecimiz, AB üyeli¤inden ba¤›ms›z olarak, hedefe ulafl›lana
kadar kararl›l›kla sürdürülecektir.

Zira, herkesten önce bizzat Türk halk› bunu istemektedir.

Devam eden reform süreci, Türkiye'nin küreselleflmeden daha fazla faydalanmas›n› ve
bölgesinde öncü bir ekonomik ve siyasi rol oynamas›n› sa¤layacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Türkiye ile ABD aras›ndaki ekonomik iflbirli¤inin geliflmesinin çabalar›m›za önemli katk›
yapaca¤›na inanmaktay›z.

Son y›llarda Türk-Amerikan iliflkilerinin tabiat›ndaki olumlu de¤iflimle birlikte bu daha da
geçerli bir olgu haline gelmifltir.

Ancak, bugün itibariyle Türkiye ile ABD aras›ndaki toplam ticaret hacmi sadece 9.5
milyar dolar civar›ndad›r.

Bu miktar gerçek potansiyelin çok alt›ndad›r.

Keza, Türkiye'nin toplam d›fl ticaret hacmi içinde ABD'nin pay› %6, Türkiye'nin ABD'nin
ticaret hacmi toplam›ndaki pay› ise sadece %0.5 düzeyindedir.
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Yapmam›z gereken, serbest ticaret ilkeleri do¤rultusunda bu oranlar› art›rman›n yollar›n›
bulmakt›r.

Bu do¤rultuda at›labilecek önemli bir ad›m, ABD'nin Türk ürünlerine karfl› uygulad›¤›
tarife ve tarife d›fl› engelleri ortadan kald›rmas› olacakt›r.

Tekstil ve demir çelik ürünleri bu kapsamda ilk akla gelen alanlard›r.

Bu yönde ilerleme sa¤lanmas›, ikili ticaretimizde daha olumlu bir denge sa¤lanmas›
sonucunu verecektir.

Öte yandan, ABD'nin Türkiye'deki d›fl yat›r›mlar içindeki pay› da art›r›lmal›d›r.

Nitekim, Türkiye'ye bugüne kadar gelen toplam ABD yat›r›m› 4 milyar dolar civar›nda
olup, bu Türkiye'deki toplam d›fl yat›r›mlar içinde yüzde 10 gibi çok düflük bir orana
tekabül etmektedir.

Bu oran›n en k›sa sürede art›r›lmas› kan›mca önemli bir ihtiyaç olarak belirmektedir.

Türkiye'de haberleflme, turizm, tar›m, sivil havac›l›k, enerji ve sa¤l›k sektörleri karl›
yat›r›mlar ve ortak projeler için uygun alanlar olarak karfl›m›zda durmaktad›r.

F›rsatlar›n en belirgin oldu¤u alanlardan biri enerji sektörüdür.

Bu çerçevede sadece Türkiye'nin kendi enerji yat›r›mlar› de¤il, ayn› zamanda, Do¤u-Bat›
Enerji koridoru projesi bünyesinde de ümit vaad eden iflbirli¤i imkanlar› bulunmaktad›r.

Bakü-T i f l i s -Ceyhan boru  hatt ›n ›n  baflar ›y la
tamamlanmas›yla birlikte, flimdi fiahdeniz ve Trans-Hazar
do¤al gaz boru hatt› projelerine yönelmemiz ve Azerbaycan
ile Türkmenistan'›n do¤al gaz›n› Türkiye üzerinden
Avrupa'ya tafl›yacak olan bu projelerin gerçekleflmesi için
iflbirli¤i yapmam›z gerekmektedir.
Türkiye ayn› zamanda stratejik konumu sayesinde güney ve do¤umuzdaki pazarlara
girmek isteyen yat›r›mc›lar için ideal bir ortakt›r.

Orta Asya'dan Orta Do¤u'ya ve Balkanlar'a kadar uzanan genifl co¤rafyadaki birçok
ülkeyle tarihi ve kültürel yak›nl›klar›m›z Türk ifladamlar›n›n bu pazarlara girmesini
kolaylaflt›ran bir faktör oluflturmakta ve bu anlamda Türk-Amerikan ortak projeleri için
de olumlu bir zemin yaratmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Türkiye ve ABD bu ortamda ayn› amaçlar›, idealleri ve ç›karlar› paylaflmaktad›r.

Özgürlüklerin ve demokrasinin hâkim oldu¤u, çat›flmalar›n, fakirli¤in ve hoflgörüsüzlü¤ün
sona erdi¤i, istikrarl› ve bar›fl›n hüküm sürdü¤ü yeni bir dünya yaratmak yönündeki
amac›m›z ortakt›r.
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Türkiye-ABD iflbirli¤i bu kapsaml› amac›n gerçekleflmesi için zorunlu flartlardan birini
teflkil etmektedir.

Biz Türkiye olarak demokrasiye olan sars›lmaz ba¤l›l›¤›m›z›, ekonomideki yap›sal reformlar›
kararl›l›kla sürdürecek, uluslararas› istikrar ve bar›fla katk›lar›m›z› art›rarak devam ettirece¤iz.

Bu özellikleri ve gelece¤e yönelik sa¤lam potansiyeliyle Türkiye, ABD için güvenilir bir
dost, sad›k bir müttefik ve sa¤l›kl› bir ekonomik ortakt›r.

Bugün burada bulunan siz de¤erli konuklar›n bu vizyonu paylaflt›¤›na inanc›m tamd›r.

Teflekkür ederim.



HATAY - ANTAKYA MEDEN‹YETLER BULUfiMASI TÖREN‹
(25 EYLÜL 2005)
De¤erli Konuklar,

Farkl› ‹nanç ve Kültürlerin De¤erli Temsilcileri,

Bugün burada yüksek bir ideal etraf›nda toplanm›fl bulunuyoruz.

Bu ideal, Babil Kulesi felaketinden beri insanl›¤›n en büyük özlemlerinden birini temsil
etmektedir.

O da, yeniden büyük bir aile olmak, yeniden ayn› dili konuflmaya bafllamakt›r.

Babil Kulesi efsanesi, esasen insanl›k ailesinin trajik bir biçimde parçalanarak yeryüzüne
da¤›l›fl›n›  anlatmaktad›r.

Eski Ahit'in Tekvin bölümünde yer alan bu k›ssa, bizler için ibret verici derslerle doludur.

‹nsanl›k, bafllang›çta ayn› dili konuflan tek bir ailedir. Büyük Tufan'dan kurtulan Nuh'un
çocuklar›, yeryüzüne da¤›lmalar› fleklindeki ilahi buyru¤a karfl› geldikleri için cezaland›r›lm›flt›r.
Birbirleriyle anlaflamamalar› için dilleri kar›flt›r›lm›flt›r.

Böylece Babil Kulesi'nde diller ve yollar ayr›lm›fl; insanl›k bir daha birleflmemek üzere
buradan yeryüzüne da¤›lm›flt›r.

Asl›nda Tevrat, Babil Kulesi olay›n›, yol açt›¤› ac›lar nedeniyle   insanl›k için bir ceza olarak
gösterirken ayn› zamanda, yeryüzüne da¤›lmay› ilahi bir murat olarak sunmaktad›r.

‹lahi kelam olan Kur'an'da da insanl›¤›n niçin kavimlere bölündü¤ü bizlere aç›klanmaktad›r.

"Sizleri kavimler halinde yaratt›k ki birbirinizi tan›yas›n›z" denmektedir.

Yani Kur'an'a göre milletlere ayr›lmam›z bir çat›flma sebebi de¤il, tam aksine aram›zda
tan›flma ve diyalo¤u mümkün k›lmak içindir.

Bana göre kutsal kaynaklardaki mesaj aç›kt›r. Bizi birbirimizden ay›ran kimlik farkl›l›klar›m›z,
ilâhî rahmetin eseridir. Ancak e¤er biz gere¤ini yerine getirmezsek bir cezaya
dönüflmektedir.

De¤erli Misafirler,

O halde kendi kendimize hep birlikte sormal›y›z.

Neden Victor Hugo'nun m›sralara döktü¤ü As›rlar›n Destan›, insanl›k tarihine yak›lm›fl
bir a¤›t gibidir?

Neden dünya bir gözyafl› vadisi olmufltur?

Ve neden, efsaneler hep insani ac›lar› anlatmakta, gelecek hep sisler içinde
resmedilmektedir?

Bana göre kutsal kaynaklardaki mesaj aç›kt›r. Bizi
birbirimizden ay›ran kimlik farkl›l›klar›m›z, ilâhî rahmetin
eseridir. Ancak e¤er biz gere¤ini yerine getirmezsek bir
cezaya dönüflmektedir.
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Benim bu sorulara cevab›m fludur.

Tarih boyunca çekti¤imizin ac›lar›n, yaflad›¤›m›z savafl ve y›k›mlar›n sebebi özünde,
farkl›l›klar›m›z de¤ildir.

Evet do¤rudur.

Farkl› din, dil ve milletler olarak yeryüzünün ayr›
co¤rafyalar›nda her birimiz kendi tarihsel tecrübemizi
yaflad›k. Bunun sonucunda farkl› kültür ve medeniyetler
gelifltirdik.
Farkl› dinlere mensubuz. ‹nançlar›m›z giderilemeyecek farkl›l›klara sahip. Ve her birimiz
için bunlar vaz geçilmezdir.

Bütün bunlar do¤ru.

Ancak farkl›l›klar›m›z, kaç›n›lmaz bir biçimde bizi çat›flmaya zorlamamaktad›r, zorlamamal›d›r.

Bunu özellikle vurgulamak, tekrar tekrar ifade etmek istiyorum.

Tan›k oldu¤umuz çat›flmalar, farkl›l›klar›m›z›n do¤as›ndan kaynaklanmaktad›r. Bunlar,
yanl›fl yorum ve inan›fllar›n eseridir.

Zira kutsal kaynaklar›m›zda yarat›l›fltan gelen farkl›l›klar›m›z, bir zenginlik olarak takdim
edilmektedir.

Aslolan budur.

‹nsanl›¤›n tabiat›na ve ‹lahi maksada uygun olan budur.

Yoksa, felaket tellalar›n›n senaryolar›nda yaz›ld›¤› gibi tarih önceden belirlenmifl bir
medeniyetler savafl›na do¤ru ilerlemek zorunda de¤ildir.

Geliflmelere bakt›¤›m›zda  tarihin, bunun tam tersi bir istikamete do¤ru akt›¤›n› görmekteyiz.

Bunun üzerinde hep birlikte büyük bir ciddiyetle düflünmeliyiz.

Küreselleflmenin bizi nereye sürükledi¤ini iyi okumal›y›z.

‹nkar ça¤›nda de¤iliz. Kategorik reddedifl ça¤r›lar› karfl›l›ks›z kalmaya mahkum. Zira
hepimiz bir di¤erimizi kuflatm›fl durumday›z. Ayn› nehirde yüzüyoruz, globalleflmenin
sürati hepimizi ayn› yöne sürüklüyor.

Tarih, çevrimsel bir hat üzerinde sanki bafla dönüyor. ‹nsanl›k binlerce y›l aradan sonra
yeniden ayn› dili konuflan tek bir aileye, yeryüzü tek bir co¤rafyaya dönüflüyor.

Dünya küçük bir köy haline geliyor.

Bunu hep birlikte görüyor, yafl›yoruz.

Kanaatimce bütün olumsuz yan etkilerine ra¤men küreselleflme insanl›¤a tarihi bir f›rsat
sunmaktad›r.

Bu, üçüncü bir seçenek f›rsat›d›r.

Farkl›l›klar›n ne çat›flmaya dönüflmesi, ne de ortadan kalkarak ayn›laflmayla sonuçlanmas›
kaç›n›lmaz de¤ildir.
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Küreselleflmenin sundu¤u üçüncü seçenek, 'ÇOKLUK
‹Ç‹NDE B‹RL‹KT‹R'.
FARKLILIKLAR ‹Ç‹NDE ORTAK PAYDALARIN
BULUNMASIDIR.
D‹L, D‹N, M‹LL‹YET, KÜLTÜR VE MEDEN‹YET G‹B‹ B‹Z‹
B‹Z YAPAN A‹D‹YET BA⁄LARIMIZI, K‹ML‹K DE⁄ERLER‹M‹Z‹
KORUYARAK ‹NSANLIK TEMEL‹NDE BULUfiMAKTIR.
Bizim 'çokluk içinde birlik' ve 'birlik içinde çokluk' dedi¤imiz fley iflte budur.

Herbirimiz kendi  inanç ve medeniyet köklerimizde bunun referanslar›n› bulabiliriz.

Art›k baz› fleyleri aç›k aç›k konuflman›n vakti geldi.

Art›k birbirimizi anlamaya, ayn› dili konuflmaya bafllaman›n vakti geldi.

Art›k Babil Kulesi sendromunu aflman›n vakti de geldi.

Son olarak diyorum ki, art›k çat›flmac› saflaflmalarla eski kavgalar› gelece¤e tafl›mak
yerine daha bar›flç›l bir dünya infla etme sorumlulu¤u bizleri beklemektedir.

Biz de¤erli dostum ‹spanya Baflbakan› Say›n Zapatero'yla birlikte iflte bu inançla
'Medeniyetler ‹ttifak› Giriflimini' bafllatt›k.

Bu giriflimde baflar›l› olmak zorunday›z.

Buna mecburuz.

Zira önümüzde ne yaz›k ki dördüncü bir seçenek bulunmamaktad›r.

Çat›flma ve fliddet kültürüne teslim olmamal›y›z, olamay›z.

Bu yüksek amaç için hepimize büyük sorumluluklar düflmektedir.

Unutmayal›m ki; insanl›¤›n ortak kaderi, bu çabalar›n sonucuna ba¤l› olacakt›r.

Zaman, bar›fl ve refah› küresellefltirme,

Zaman, tan›flma ve diyalog zaman›d›r.

Zama,n farkl›l›klar yerine ortak paydalar› vurgulama,

Zaman, insanl›k de¤erlerini yüceltme zaman›d›r.

Buna bütün kalbimle inan›yorum.

De¤erli konuklar,

Hatay, çok say›da medeniyeti buluflturan bir bar›fl kentidir.

Hatay’›n sesini tekrar yükseltelim, mesaj›n› dünyaya yayal›m, diyorum.

Bu tarihi buluflman›n hayata geçirilmesinde eme¤i olan baflta Hatay Evrensel De¤erleri
Koruma Derne¤i'nin yöneticileri ve üyeleri olmak üzere herkese teflekkürlerimi sunuyorum.

Nihayet art›k zaman sizlerin konuflma zaman›d›r.

Toplant›n›z hay›rl› olsun diyor, selam ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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8. DIfi T‹CARET HAFTASI

(26 EYLÜL 2005)
De¤erli ‹hracatç›lar, Sevgili Konuklar,

Medyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

8'nci D›fl Ticaret Haftas›'n›n aç›l›fl›nda sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet
duydu¤umu ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Türkiye, son y›llarda ekonomik alandaki baflar›lar›n› istikrarl› bir flekilde devam ettirirken,
gerçeklefltirdi¤i ihracat hamlesiyle de dikkatleri üstüne çekmifltir.

Türk ihracat›n›n tarihi gelifliminde, d›fla aç›lman›n gerçekleflti¤i ilk y›llar hariç, art arda
bu kadar yüksek oranl› ihracat art›fllar› yaflanmam›flt›r.

2002-2005 y›llar› aras›nda 12 ayl›k ihracat›m›z y›lda ortalama yüzde 28 oran›nda bir art›fl
kaydederek, bu y›l›n Temmuz sonu itibariyle yaklafl›k 70 milyar dolar seviyesine
yükselmifltir.

Bu son derece etkileyici bir büyüme tablosudur ve ülkemiz aç›s›ndan son derece
sevindiricidir.

Türk ihracat›nda farkl› sektörlerin etkin hale geliyor olmas› ve Türk ihracat›n›n pazarlar›n›n
giderek çeflitlenmesi de bize ayr›ca mutluluk ve umut vermektedir.

Art›k Türkiye farkl› ülkelere farkl› ürünler baz›nda ihracat yapabilen önemli bir ihracat
ülkesidir.

Bilindi¤i üzere, bu y›l Türkiye için dönüm noktas› olacak tarihi geliflmelere gebe bir y›ld›r.

Türkiye demokrasisiyle, yönetimiyle, birlik ve beraberli¤iyle, güven ve istikrar›yla bölgesi
için bir huzur kayna¤›d›r.

Ancak, bizim hedefimiz daima daha mükemmeli yakalamak olmal›d›r.

Bugün, Cumhuriyetimizin banisi Atatürk'ün gösterdi¤i ça¤dafl uygarl›k hedefinin çok
önemli bir merhalesinde bulunmaktay›z.

Bilindi¤i üzere art›k Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik yolunda son dönemeçlere giriyoruz.

17 Aral›k'tan bu yana sürdürülen ve gelifltirilen ikili iliflkilerle bu sürecin daha da
h›zland›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.

2002-2005 y›llar› aras›nda 12 ayl›k ihracat›m›z y›lda
ortalama yüzde 28 oran›nda bir art›fl kaydederek, bu y›l›n
Temmuz sonu itibariyle yaklafl›k 70 milyar dolar seviyesine
yükselmifltir.
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Art›k tek hedefimiz ve beklentimiz var; o da, tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim tarihinde
bafllamas› ve bir an önce tamamlanmas›d›r.

Türkiye'nin gücüne ve gelece¤ine inanm›fl kadrolar›n gece gündüz demeden fedakârca
çal›flmalar›yla bu noktaya ulafl›lm›flt›r.

Daha yapacak çok iflimiz oldu¤unun da fluurunday›z.

Asla ayaklar›m›z yerden kesilmifl de¤il; ama fluna samimiyetle inan›yoruz: Bu millet
inand›¤› zaman, azmetti¤i zaman, bu gayretli, bu zeki, bu velût insan›yla birçok baflar›lara
imzas›n› atacak güçtedir.

Geçmifli büyük olan milletlerin gelece¤inin de büyük olaca¤›na inan›yoruz.

Bu ayd›nl›k gelece¤i hep beraber infla edece¤iz.

De¤erli ‹hracatç›lar,

Sizlerin de yak›ndan bildi¤iniz üzere ihracat gelirleri ülkemizin kalk›nmas›nda önemli rol
oynamaktad›r.

Bu hususta sizlere özellikle teflekkür etmek istiyorum.

D›fl pazarlardaki rekabet flartlar›n›n ne derece zor oldu¤unu biliyorum.

Gitti¤imiz her yerde gündemimizin de¤iflmez maddesi
ekonomidir, ekonomik iliflkilerdir, biliyoruz ki geliflen
ekonomik iliflkiler azalan siyasi sorunlar› beraberinde
getirecektir.
Bunu bütün devlet baflkanlar›yla, baflbakanlarla, ilgili bakanlarla sürekli görüflüyor,
vurguluyoruz.

Gerekti¤inde ifl adamlar›m›z›n ifl birli¤i yapaca¤› ortamlar› haz›rl›yor, destek oluyoruz.

‹nflallah bu çabalar›m›z›n meyvelerini de hep beraber toplayaca¤›z.

‹hracatç›lar›m›z›n rekabet gücünü art›rma yönündeki temel yaklafl›m›m›z, flüphesiz ki
maliyetlerin düflürülmesidir.

Bu konuda da gayretlerimiz, çal›flmalar›m›z var.

Baflta iflçilik, enerji olmak üzere üretimde kullan›lan girdi maliyetlerinin düflürülmesi
konusu üzerinde önemle duruyoruz.

Bu hususta esasen belirli iyilefltirmeler de yap›lm›flt›r.

Ekonomideki dengeler yerine oturdukça, ihracatç›lar›m›z›n rekabet gücünün art›r›lmas›na
yönelik iyilefltirmeler de devam edecektir.

Bürokratik ifllemlerin basitlefltirilerek bürokrasinin azalt›lmas› konusunda gayret gösteriyoruz.
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Kamunun yeniden yap›land›r›lmas› çal›flmalar› bürokrasinin azalt›lmas›nda önemli rol
oynayacakt›r.

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, esas olan o sistemin düzgün, do¤ru, verimli
ifllemesidir.

Buradaki temel faktör, temel belirleyici ise insand›r.

Biz sistemi t›kayan de¤il, ifli kolaylaflt›ran olaca¤›z.

Kamu hizmeti yapan herkesin de bu sorumluluktan ayr›lmas›na müsaade etmeyiz.

Ekonomideki dengeler mutlaka korunmal›d›r.

Bunun oturmas› için ifl adam›, iflveren, müteflebbis gayret gösteriyor da önü kesiliyorsa,
aç›kça ifade edeyim bunun önünü açmak bizim görevimizdir.

Bu konuda en ufak bir mazeret aray›fl›na girmez, s›k›nt› neyse acilen çözmenin aray›fl›
içinde oluruz.

fiunu buradan aç›k ve net söyleyeyim; ihracatç›lar›m›z›n rekabet gücünün art›r›lmas›na
yönelik iyilefltirmelere kesinlikle devam edilecektir.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, bölgesinde dostlu¤u aranan, düflmanl›¤›ndan da korkulan ülke olmak
durumundad›r, olacakt›r.

Bu ba¤lamda komflular›m›zla olan iliflkilerimize büyük bir önem atfediyoruz.

Komflular›m›zla iliflkilerimizde, ekonomik münasebetlere de derinlik kazand›r›lmas›
politikalar›m›z›n temelini oluflturmaktad›r.

Onlar›n da elbette bizden elde edecekleri imkânlar var.

Bu imkânlar›n yerinde kullan›lmas› ancak bizlerin ve sizlerin gayretleriyle olacakt›r.

Bölgemizde ciddî pazarlar var.

Bizim bu pazarlar› en iyi flekilde de¤erlendirmemiz lâz›m.

Gerek do¤uda, gerek bat›da, gerek kuzeyde, gerek güneyde bütün komflular›m›zla çok
iyi ekonomik, ticarî iliflkiler gelifltirmeye mecburuz; bunu yapaca¤›z.

Ve eminim ki bu yaklafl›m siyasî iliflkilerde de yeni ifl birli¤i imkânlar› ortaya ç›karacakt›r.

Ben bu düflüncelerle bütün ihracatç›lar›m›z› kutluyor, baflar›lar›n›n artarak devam›n›
diliyorum.

Allah'tan bol bereketli kazançlar temenni ediyorum.

Bu temennilerle sözlerime son veriyor, hepinizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN TÜRK-OMAN ‹fiADAMLARI
ORTAK TOPLANTISINDA YAPTIKLARI KONUfiMA

(27 EYLÜL 2005)
‹fl Dünyas›n›n De¤erli Mensuplar›, K›ymetli Misafirler,

Oman'a yapmakta oldu¤um resmi ziyaret vesilesiyle, Türk ve Oman ifladamlar›na hitap
etmekten büyük bir memnuniyet duymaktay›m.

‹ki ülke aras›nda dostluk ve kardefllik ilkesine dayal› olarak sürdürülen ve herhangi bir
sorun bulunmayan siyasi iliflkilerimize paralel olarak, bu ziyaretimin  ekonomik ve ticari
iliflkilerimizin de gelifltirilmesine katk›da bulunaca¤›n› ümit ve temenni ediyorum.

Esasen çok say›da Türk ifl adam›n›n bana refakat etmesi bu yönde bir iradenin
mevcudiyetinin ve mevcut durumun de¤ifltirilmesi arzusunun bir göstergesidir.

Ancak, Türkiye ile Oman aras›ndaki ticaret hacminin  y›lda 30 milyon Dolar civar›nda
gerçekleflti¤ini burada üzülerek ifade etmek isterim.

Bu rakam, sorunsuz siyasi iliflkilerimizin düzeyine yak›flmamaktad›r.

Ayr›ca, ülkelerimizin sahip olduklar› kaynaklar›n yeterince kullan›lmad›¤›n› ve ifl
dünyalar›m›z›n yekdi¤erini yeterince tan›mad›¤›n› düflünmekteyim.

Bu durumun olumlu yöne çekilmesi ve ticaretimizin gelifltirilmesinde sizlerin ataca¤›
ad›mlar kadar biz siyasetçilerin de gerekli yasal zeminin oluflturulmas› için yapmam›z
gereken hususlar bulundu¤unun bilincindeyim.

Karfl›l›kl› Yat›r›mlar›n Teflviki ve Korunmas› Anlaflmas›’nda mevcut pürüzlerin giderilmesi,
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaflmas›n›n ise biran önce uygulamaya konulmas›n›
arzu etmekteyim..

‹kili ticaretimizin geliflmesinin önündeki engellerden biri, ülkelerimiz aras›nda do¤rudan
uçak ve deniz seferlerinin bulunmamas›d›r.

Önümüzdeki dönemde bafllataca¤›m›z olan do¤rudan uçak seferlerinin yan›s›ra,
imzalayaca¤›m›z denizcilik anlaflmas›, bu sorunun çözümüne olumlu katk›da bulunacakt›r.

De¤erli ‹fl Adamlar›, K›ymetli Misafirler,

Ülkemizde son y›llarda ekonomik alanda birçok baflar›lar kaydedilmifltir. Enflasyon, uzun
y›llar›n ard›ndan ilk kez tek haneli rakamlara düflmüfltür.

Ayr›ca, ülkelerimizin sahip olduklar› kaynaklar›n yeterince
kullan›lmad›¤›n› ve ifl dünyalar›m›z›n yekdi¤erini yeterince
tan›mad›¤›n› düflünmekteyim.
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Yüzde 9'un üzerinde, yüksek büyüme oranlar›na ulafl›lm›flt›r.

Yerli ve yabanc› yat›r›mlar artm›flt›r.

Özellefltirme konusuna gerek ulusal, gerek uluslararas› firmalar yo¤un ilgi göstermektedirler.

Bütün bunlar, titizlikle uygulad›¤›m›z reform program› ve s›k› maliye politikalar›n›n bir
sonucudur.

Avrupa Birli¤i ile önümüzdeki günlerde bafllayacak olan
tam üyelik müzakerelerinin, bu olumlu tabloya ivme
kazand›raca¤› aflikârd›r.
Türkiye'de yat›r›m yapan yabanc› firma say›s› son 2 y›lda yüzde 50 oran›nda artm›flt›r.
Önümüzdeki dönemde bu oran daha da artacakt›r.

Henüz Türkiye'de yat›r›m› olmayan ifl dünyas›n›n de¤erli temsilcileri, Avrupa Birli¤i ile
üyelik müzakerelerinin sonuçlanmas›ndan önce ülkemizde yat›r›m yaparlarsa çok  daha
kazançl› ç›kacaklard›r.

Türkiye, ekonomik alanda oldu¤u karar, siyasi alanda da son dönemde önemli reformlar
gerçeklefltirmifltir.

Temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlü¤ü gibi konularda yap›lan
düzenlemeleri etkin bir flekilde uygulamaya koyduk ve tavizsiz bir flekilde sürdürmekteyiz.

Bu kapsaml› reformlar sayesinde ülkemizin öncelikli hedefi olan Avrupa Birli¤i'ne tam
üyelik için gerekli olan kriterler eksiksiz yerine getirilmifltir.

Di¤er taraftan, Türk halk›n›n ça¤›n gerektirdi¤i modern bir toplum olmas› yolunda önemli
mesafe katedilmifltir.
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Say›n Konuklar,

Türkiye'nin, bölge ülkeleriyle karfl›l›kl› güven, dostluk ve iflbirli¤ine dayanan ikili siyasi
iliflkilerinin, ekonomik iliflkilerimiz aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde tatmin edici olmaktan
uzak oldu¤unu görüyoruz.

Bu eksikli¤in giderilmesi Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir.

Bunun sonucunda, ticaret hacmimiz yüzde 40 oran›nda artm›flt›r.

Bu sene rakam›n daha da ileri götürülmesi için gösterilen çabalar›n olumlu sonuç
verece¤ini ümit etmekteyiz.

Türkiye, Oman ile iliflkilerini her alanda ileri götürmeyi arzulamaktad›r.

Karfl›l›kl› resmi ziyaretlerin yan›s›ra, her iki ülke özel sektör temsilcilerinin birbirlerini
yak›ndan tan›malar› ve sahip olduklar› imkânlar› yerinde görmeleri bu hedefin elde
edilmesine önemli katk› sa¤layacakt›r.

Oman ifl dünyas›n›n de¤erli mensuplar›na, ülkemize gelmelerini ve baflta turizm, enerji,
özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar olmak üzere, çeflitli sahalarda ortak yat›r›m
imkânlar›n› araflt›rmalar›n› tavsiye ederim.

‹ki ülke  müteahhitlik firmalar›n›n iflbirli¤i tesisi için yapacaklar› çal›flmalar›n olumlu
sonuçlar verece¤ine inan›yorum.

Ticari ve ekonomik iliflkilerimizi  içinde yaflad›¤›m›z bölgenin özelliklerini ve çevre ülkelerin
ihtiyaçlar›n› dikkate alarak, üçüncü ülkelere yönelik ortak projeler üretilmek suretiyle
çeflitlendirmemizin üzerinde durulmas› gereken bir husus oldu¤unu de¤erlendiriyorum.

‹liflkilerimizin iki taraf›n menfaatine, dengeli bir flekilde geliflmesi amac›yla bu ziyaretimiz
s›ras›nda bana efllik eden ifl adamlar›m›z›n Omanl› karfl›tlar›yla verimli görüflmelerde
bulunmalar› ve ifl ba¤lant›lar› yapmalar› en samimi arzumdur.

‹fl adamlar›m›z›n buradaki temaslar›n›n Türk-Oman ‹fl Konseyi'nin kurulmas› için uygun
bir vesile teflkil etmesini diliyorum.

Çal›flmalar›n›z›n bu yönde verimli geçmesini diler hepinizi en kalbi duygularla selamlar›m.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN TÜRK-BAE ‹fi FORUMU
TOPLANTISINDA YAPTIKLARI KONUfiMA

(28 EYLÜL 2005)
Türk ve Birleflik Arap Emirlikleri Özel Sektörünün De¤erli Temsilcileri,

K›ymetli Misafirler,

Sözlerime, dost ve kardefl Birleflik Arap Emirlikleri'ne yapmakta oldu¤um resmi ziyaret
vesilesiyle siz de¤erli ifl adamlar› toplulu¤una hitap etmekten duydu¤um memnuniyeti
dile getirerek bafllamak istiyorum.

Gerek Arap, gerek ‹slam dünyas› aç›s›ndan önemli bir ülke olarak gördü¤ümüz Birleflik
Arap Emirlikleri ile siyasi iliflkilerimizi dostluk ve kardefllik esas›na dayal› olarak
sürdürmekteyiz. fiu ana kadar sorunsuz devam eden iliflkilerimizin, daha da geliflmesi
temennimizdir.

Türkiye ve Birleflik Arap Emirlikleri, küreselleflmenin h›zla sürdü¤ü günümüzde, dünya
piyasalar›yla bütünleflmenin, ekonomik rekabet gücünü artt›rman›n ve bu süreçte önemli
rol oynayan serbest giriflime ve özel sektöre gereken deste¤i vermenin bilincindedir.

Ça¤›m›zda, ülkeler giderek a¤›rl›kl› bir flekilde bölgesel iflbirli¤ine yönelik ekonomik
entegrasyonu ön planda tutmakta, uluslararas› sermaye hareketleriyle hizmetlerin serbest
dolafl›m› konusunda liberal bir tutum izlemektedirler.

Türkiye de, küresel planda gerçekleflen bu de¤iflim sürecinin dinamik bir unsuru olarak
ekonomik yap›s›nda gerekli de¤ifliklikleri gerçeklefltirmifltir.

Türkiye, ekonomik alanda son üç y›lda küçümsenemeyecek ölçüde önemli geliflmeler
kaydetmifltir.

Ekonomimiz, yaklafl›k olarak toplam yüzde 26 oran›nda büyüme göstermifltir.

Böylece, Türkiye, dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomileri aras›nda ilk s›ralarda yer alm›flt›r.

Ayr›ca, Gayri Safi Milli Has›la 2004 y›l›nda yüzde 9 oran›nda büyüyerek, Türkiye'yi
Avrupa'n›n en h›zl› büyüyen ülkesi yapm›flt›r.

Burada önemli gördü¤üm ve sizlerle paylaflmak istedi¤im bir nokta da, ekonomimiz
kayda de¤er bir büyüme gösterirken, enflasyonun da afla¤›ya çekilebilmifl olmas›d›r.

Geçti¤imiz y›llarda iki ve üç haneli rakamlarla telaffuz edilen enflasyon,  ald›¤›m›z tedbirler
sonucu tek haneli rakamlara inmifltir.

Türkiye, ekonomik alanda son üç y›lda küçümsenemeyecek
ölçüde önemli geliflmeler kaydetmifltir.
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Enflasyon, art›k Türk ve yabanc› ifl dünyas›  için cayd›r›c› bir unsur olmaktan ç›km›flt›r.

Dünya piyasalar›nda artan petrol fiyatlar›na ra¤men, hedefimiz, 2006 y›l› sonu itibariyle,
bu rakam›n yüzde 5 seviyesine inmesidir.

Sa¤lanan güven ortam›, enflasyonun azalmas›, gerçekleflen büyüme oranlar› ve ekonominin
dinamiklerindeki köklü de¤iflimler, Türk ekonomisine iliflkin verilerde aç›kça görülmektedir.

Ekonomi politikalar›n›n oluflturulmas› ve kamu maliyesi yönetiminde sa¤lanan ilerleme
sayesinde, halk›m›z›n ve yat›r›mc›lar›n güveni yeniden tesis edilmifltir.

Bu güven, risk primini de azaltarak, faiz oranlar›n›n uzun y›llard›r görülmeyen en düflük
seviyelere gerilemesini sa¤lam›flt›r.

Bu dönemde, maliye politikas› hedeflerimizi de kararl›l›kla gerçeklefltirmifl bulunmaktay›z.

Borçlar›n Gayri Safi Milli Has›la'ya oran› son üç y›lda azalma kaydetmifltir.

Bu konuda hedefimiz, Avrupa Birli¤i'nin Maastricht Kriterleri’nde belirtilen yüzde 60
seviyesine bir an önce ulaflmakt›r.

Toplam d›fl ticaret hacmimiz, 2004 y›l› sonu itibariyle 160
milyar Dolar olarak gerçekleflmifltir.
‹hracat›m›z ise, son üç y›lda ikiye katlanm›flt›r.

Ülkemiz, varolan pazarlardaki pay›n› artt›rman›n yan›nda, izledi¤i aktif d›fl ticaret politikas›
sayesinde yeni pazarlar yaratmay› da baflarm›flt›r.

Hükümetimiz, baflta komflu ve bölge ülkeleri olmak üzere ticaretimizin gelifltirilmesini
hedeflemektedir.

Bu çerçevede geçen y›l komflu ülkelere yönelik ithalat ve ihracat›m›zda yüzde 40 oran›nda
bir art›fl gerçekleflmifltir. Bu sene bu rakam›n daha da artmas› için çaba harcamaktay›z.

Birleflik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmimiz de son dört y›lda yüzde 25 civar›nda artm›fl
ve 2004 sonu itibariyle 1.1 milyar Dolar seviyesine ulaflm›flt›r.

Ancak, ülkelerimizin dostane iliflkileri ve sahip oldu¤u potansiyel dikkate al›nd›¤›nda, bu
rakam› yeterli görmedi¤imi belirtmek istiyorum.

Özel sektörlerin yeni iflbirli¤i alanlar›n›n oluflturulmas› yönünde daha aktif bir rol üstlenmesi
durumunda, ticaret hacmimizin ve yat›r›mlar›n çok daha ileri noktalara ulaflmamas› için
herhangi bir engel görmüyorum.

Hükümet olarak, Türkiye'deki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine özel önem atfetmekte
ve yat›r›m›n önündeki engelleri kald›rmak konusunda tam bir kararl›l›k göstermekteyiz.

Kamu hizmetlerinin verimlili¤ini ve fleffafl›¤›n› art›rmak, ayr›ca, gerekli izin ve onaylar›n
al›nmas›na iliflkin baflvurular ile di¤er bürokratik ifllemleri rasyonellefltirmek amac›yla,
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temel alanlarda gerekli mevzuat de¤ifliklikleri gerçeklefltirilmektedir.

Bu konudaki temel geliflme, flirket kurmak için gerekli olan sürenin bir haftan›n alt›na
düflürülmesi, hatta bir güne s›¤d›r›labilecek hale gelmesidir.

Ülkemizde, yerli ve yabanc› yat›r›mc› aras›nda hiçbir ay›r›m yapm›yoruz. Bütün flartlar
ve f›rsatlar, yerli yat›r›mc› için de, yabanc› yat›r›mc› için de eflittir.

Nitekim, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi amac›yla yapt›¤›m›z bu çal›flmalar etkisini hemen
göstermeye bafllam›fl, gerek ulusal, gerek uluslararas› yat›r›mlarda kayda de¤er art›fllar
elde edilmifltir.

Ekonomimiz, özel sektör yat›r›mlar›nda oldu¤u kadar, do¤rudan yabanc› yat›r›m girifllerinde
de en yüksek düzeyine ulaflm›flt›r.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2004 y›l›nda do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, 2002 y›l›ndaki
seviyesinin iki kat›n› aflarak 2,8 milyar Dolara yükselmifltir.

Do¤rudan yabanc› yat›r›m›n ilgisi özellikle bankac›l›k ve iletiflim sektörlerine yönelik olarak
artmaktad›r.

2005 - 2007 y›llar› aras›nda ülkemize gelecek yabanc› sermayenin 15 milyar Dolar
seviyesinde gerçekleflmesini bekliyoruz.

Son dönemde ülkemizdeki siyasi istikrar›n güçlenmesi, ayr›ca, güven ortam›n›n sa¤lanmas›
bu rakamlar› artt›rd›¤› gibi, bunlar›n gelecekte daha da yüksek seviyelere ç›kaca¤›ndan
flüphemiz yoktur.

Bu noktada, Birleflik Arap Emirlikleri'ndeki yat›r›m ve finans sektörünün temsilcileriyle
birlikte çal›flmay› arzu etti¤imizi ifade etmek istiyorum.

Önümüzdeki günlerde Avrupa Birli¤i ile bafllayacak kat›l›m müzakerelerinin, Türkiye'ye
yönelik do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n artmas› aç›s›ndan önemli bir rol oynayaca¤›na
inan›yoruz.

Hükümetimiz, özel sektörün ekonomideki rolünün art›r›lmas›na büyük önem vermektedir.

Bu amaçla, iyi iflleyen bir piyasa mekanizmas›n› ve özel sektörü, büyümenin önkoflulu
olarak görmekteyiz.

Öte yandan, tam iflleyen bir pazar ekonomisi için ise, özellefltirmenin flart oldu¤unu
düflünmekteyiz.

Türkiye, özellikle geçti¤imiz y›l özellefltirme konusunda büyük ad›mlar atm›flt›r. ‹leriye
dönük olarak amac›m›z, di¤er birkaç büyük kamu teflebbüsünün de özellefltirme
program›m›z kapsam›nda sat›fl›n› gerçeklefltirmektir. Türk Telekom, TÜPRAfi, Mersin
liman› gibi büyük özellefltirme ihaleleri sonuçlanm›flt›r.

Türk Hava Yollar›, Petkim, Erdemir, ‹zmir liman› ve baz› befl y›ld›zl› oteller ile ilgili ihalelerin
ise, yak›nda sonuçland›r›lmas› beklenmektedir.
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Türkiye'de yat›r›m yapmak isteyen müteflebbislerin ilgilerinin, sadece özellefltirme
kapsam›nda bulunan kurulufllarla s›n›rl› kalmamas› gerekmektedir.

Ülkemizde yat›r›m için birçok verimli alan›n bulundu¤unu hat›rlatmak isterim.

Petrol, petrokimya, iletiflim, biliflim, gemi infla sektörü, ulaflt›rma, silah sanayii gibi
sahalara duyulan ilginin somut projelere dönüfltürülmesini de arzu ediyoruz.

De¤iflik alanlardaki yeni yasalar ve düzenlemeler, Türk ekonomisindeki faaliyetleri yeniden
flekillendirmifltir.

Türkiye'de art›k, istikrar, sorunlar ülkesi olmaktan ç›km›flt›r, f›rsatlar ülkesi haline gelmifltir.

Bundan sonraki çabalar›m›z, bu koflullar›n daha da iyilefltirilerek, çok daha iyi sonuçlar
al›nmas›n› sa¤lamak yönünde olacakt›r.

Türkiye, sahip oldu¤u güçlü ekonomisi ve Avrupa, Asya ve Orta Do¤u'nun kesiflme
noktas›ndaki köprü konumu ile Birleflik Arap Emirlikleri için güvenilir bir ifl orta¤› olacakt›r.

Sizleri, Türkiye'deki yat›r›m f›rsatlar›n› takip etmeye ve de¤erlendirmeye davet ediyorum.

Bu toplant›y› organize eden kurulufl ve yetkililere bir kez daha teflekkürlerimi sunuyor,
hepinizi içtenlikle selaml›yorum.



DUBA‹ T‹CARET ODASI VE TÜRK ‹fiADAMLARININ

KATILIMIYLA DÜZENLENEN AKfiAM YEME⁄‹

(28 EYLÜL 2005)
Say›n Baflkan, Türk ‹fl Konseyi'nin De¤erli Üyeleri, K›ymetli ‹fladamlar› ve Misafirler,

Dost ve kardefl Birleflik Arap Emirlikleri'ne yapmakta oldu¤um ziyaret vesilesiyle Dubai'de
bulunmaktan ve Dubai Ticaret Odas› üyeler ile Türk ‹fl dünyas› temsilcilerine hitap
etmekten duydu¤um memnuniyeti ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

‹ki ülke aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesinde özel sektörün pay›
flüphesiz çok büyüktür.

Türk-Birleflik Arap Emirlikleri ‹fl Konseyi bu aç›dan önemli rol üstlenebilecek konumdad›r.

Birleflik Arap Emirlikleri'nde yerleflik Türk ifladamlar› ve meslek sahiplerinin ç›karlar›n›
gözetmek ve Birleflik Arap Emirlikleri'nde ifl yapmak isteyecek yeni Türk firmalar›na
dan›flmanl›k yapmak amac›yla bir "Türk ‹fl Konseyi" kurmufl olmas›n› da takdirle karfl›l›yorum.

Bu vesileyle, geçici yönetimin ard›ndan geçti¤imiz fiubat ay›nda göreve bafllayan Yürütme
Kurulu'nu tebrik ediyor ve çal›flmalar›nda baflar›lar diliyorum.

De¤erli Konuklar,

Küreselleflme olgusunun yaratt›¤› koflullar ve bunun uluslararas› sermaye hareketlerine
kazand›rd›¤› ivme hepimizin malumu bulunmaktad›r.

Di¤er taraftan, petrol fiyatlar›nda son dönemde yaflanan art›fl ve bunun yaratt›¤› gelir
fazlas› ile oluflan konjonktürün, Türkiye'nin sundu¤u yat›r›m olanaklar›yla  örtüflmekte
olmas›n›n, Birleflik Arap Emirlikleri ile iliflkilerimizde üzerinde durulmas› gereken ciddi
bir potansiyel oluflturdu¤una dikkat çekmek isterim.

Bu vesileyle, Türkiye'deki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi konusuna atfetmekte oldu¤umuz
önemi ve yat›r›mlar›n önündeki engelleri kald›rmak konusunda gösterdi¤imiz kararl›l›¤›
vurgulamakta yarar görmekteyim.

Nitekim, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi amac›yla yapt›¤›m›z çal›flmalar etkisini göstermeye
bafllam›fl, gerek ulusal, gerek uluslararas› yat›r›mlarda kayda de¤er art›fllar elde edilmifltir.

Hükümetimizin özellefltirme konusuna verdi¤i önem çerçevesinde, son y›llarda TÜPRAfi,
Türk Telekom, Mersin liman›, Hilton oteli gibi önemli kurulufllar›n sat›fl› gerçeklefltirilmifltir.

256

2 8  E Y L Ü L  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Ülkemiz ekonomisi son üç y›ll›k dönemde yaklafl›k %26
oran›nda kümülatif büyüme göstermifl ve enflasyon, 2004
y›l› sonunda tek haneli rakamlara inmifltir.
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ERDEM‹R, Türk Hava Yollar›, PETK‹M, baz› befl y›ld›zl› oteller ve limanlar ise önümüzdeki
dönemde aç›lacak ihalelerle sat›fla sunulacakt›r.

Dubai'de faaliyet gösteren de¤erli ifl adamlar›n›, yat›r›mc›lar›  ve finans kurulufllar›n›n
temsilcilerini,  sadece özellefltirme kapsam›ndaki kurulufllar için de¤il, çok büyük bir
yat›r›m potansiyeline sahip olan turizm ve gayrimenkul alanlar›nda ortak yat›r›mlarda
bulunmaya davet ediyorum.

Geçti¤imiz Temmuz ay› içerisinde bu konularda sizleri bilgilendirmek amac›yla bir
heyetimiz Dubai ve Abu Dabi'de temaslarda bulunmufltu.

Bu ziyaret sonras›  Dubai Liman ‹daresi,  Mersin liman› ihalesine kat›lm›flt›. Ümid ederim
ki, Dubai ifl dünyas›n›n ilgisi bununla s›n›rl› kalmayacakt›r.

Ekonomimiz, özel sektör yat›r›mlar›nda oldu¤u kadar, do¤rudan yabanc› yat›r›m girifllerinde
de bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaflm›fl bulunmaktad›r.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2004 y›l›nda do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, 2002 y›l›ndaki
seviyesinin iki kat›n› aflarak 2,8 milyar Dolar olarak gerçekleflmifltir.

2005 - 2007 y›llar› aras›nda ülkemize gelecek yabanc› sermayenin 15 milyar Dolar
seviyesinde gerçekleflmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki günlerde Avrupa Birli¤i'yle bafllayacak kat›l›m müzakerelerinin, Türkiye'ye
yönelik do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n artmas› aç›s›ndan önemli bir rol oynayaca¤›na
inan›yoruz.

Öte yandan, Hükümetimiz, Türkiye'nin ekonomik yap›s›n›n güçlendirmesi için büyük
çaba harcamaktad›r.

Çal›flmalar›m›z›n olumlu sonuçlar›n› ekonominin her alan›nda görmekle birlikte bunun
yeterli olmad›¤›n› ve daha fazla gayret sarf etmemiz gerekti¤ini düflünmekteyiz.

Bununla birlikte, son y›llarda küçümsenmeyecek geliflmeleri bu vesileyle k›saca
hat›rlatmakta yarar görüyorum.

Ülkemiz ekonomisi son üç y›ll›k dönemde yaklafl›k %26 oran›nda kümülatif büyüme
göstermifl ve enflasyon, 2004 y›l› sonunda tek haneli rakamlara inmifltir.

Toplam d›fl ticaret hacmimiz, 2004 y›l› sonu itibariyle 160 milyar Dolar olarak gerçekleflirken,
bu rakam 2005'in ilk 7 ay›nda 105 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

‹hracat›m›z ise, sadece son üç y›lda ikiye katlanm›flt›r.
Ülkemiz, varolan pazarlardaki pay›n› artt›rman›n yan›nda,
izledi¤i aktif d›fl ticaret politikas› sayesinde yeni pazarlar
yaratmay› da baflarm›flt›r.
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Birçok alandaki yeni yasa ve düzenlemeler, Türk ekonomisindeki faaliyetleri yeniden
flekillendirmifltir.

Türkiye'de art›k, her alanda f›rsatlar ülkesidir.  ‹stikrar ülkesidir.

Sizlerin de gerçeklefltirece¤iniz çal›flmalarla, iki ülke aras›ndaki ticaret hacminin art›r›lmas›
hedefi do¤rultusunda ilerleyece¤inize, ayr›ca, yeni iflbirli¤i alanlar› yaratarak, her iki
ülkedeki karfl›l›kl› yat›r›mlar› ço¤altaca¤›n›za, hatta ortak giriflimlerle üçüncü ülkelerde
iç hacmi oluflturabilece¤inize inan›yorum.

Geçen y›l 1 milyar Dolar›n üzerine ç›kan Birleflik Arap Emirlikleri ile d›fl ticaret hacmimizin,
bu y›l›n sadece ilk yedi ay›nda 1 milyar 48 milyon Dolar seviyesine ulaflt›¤›n› memnuniyetle
müflahede etmekteyiz.

Bu rakam›n daha da artt›r›lmas›nda kurmufl oldu¤unuz Türk ‹fl Konseyi'nin de flüphesiz
rolü büyük olacakt›r. Bu noktada sizlere önemli görevler düflmektedir.

Bu do¤rultuda sarfedece¤inize inand›¤›m çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, hepinizi
içtenlikle selaml›yorum.



EK‹M

R. Tayyip ERDO⁄AN

2005ULUSLARARASI KONFERANS VE
KATILIM KONUfiMALARI

15 PAK‹STAN DEPREM‹ YARARINA ‹FTAR

28 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS VE TÜRK DEMOKRAS‹
VAKFI "KÜLTÜREL ÇEfi‹TL‹L‹KTE KADININ ‹NSAN HAKLARI"
 KONFERANSI KONUfiMASI
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PAK‹STAN DEPREM‹ YARARINA ‹FTAR
(15 EK‹M 2005)
De¤erli Davetliler,

Hepinizi en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Maalesef üzücü bir vesile ile, geçti¤imiz hafta Pakistan, Keflmir ve Hindistan'da meydana
gelen elim deprem felaketinin yaralar›n› sarmak ad›na üstümüze düfleni bir nebze yerine
getirebilmek üzere bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Ayn› ac›lar›, ayn› s›k›nt›lar› yaflam›fl, yüre¤i ayn› yaralarla kanam›fl bir ülkenin insanlar›
olarak bizim bu ac› olayla ilgili hassasiyetimiz elbette daha farkl›, daha fazla olacakt›r.

Ayr›ca tarih boyunca en güçlü dostluk ve kardefllik ba¤lar›yla ba¤l› oldu¤umuz, en zor
günlerimizde yard›m›m›za koflan baflta Pakistanl›lar olmak üzere bölge halk›n›n ac›lar›n›
paylaflmak, yaralar›n› sarmak, dertlerine derman yetifltirmek de en çok bize düfler.

Pakistan, Keflmir ve Hindistan'›n bir bölümünde gerçekten çok büyük bir felaket
yaflanm›flt›r, bu felaketin bilançosu da her geçen gün büyümektedir.

Üzülerek ifade ediyorum ki, ölü say›s›n›n 50 binleri bulmas› muhtemel görünüyor, 60
bini aflk›n insan da yaralanm›fl durumda...

2.5 milyonu aflk›n insan evsiz, maddi zarar henüz tam olarak ortaya ç›km›fl olmamakla
birlikte çok büyük boyutlarda...

‹nsanl›k böyle felaketlerle büyük bir imtihandan geçiyor.

Böyle zamanlarda bütün ihtilaflar›, bütün çat›flmalar›, bütün kamplaflmalar› aflarak bir
araya gelmek, güçlerimizi birlefltirmek, ac›yla kavrulan co¤rafyalar›n yard›m›na koflmak
bütün insanl›k için bir görev...

Bu ac›lar, unutulmaya yüz tutan insani de¤erleri, hassasiyetleri yeniden canland›r›yor.

Bu bak›mdan da dünya için büyük ibret dersleri ortaya ç›k›yor.

Bütün insanlar›n yaflanan bu dramatik olaylardan dersini almas›, dünyan›n dostlu¤u ve
kardeflli¤i kaybetmekle neleri kaybetmekte oldu¤unu da görmesi, anlamas› gerekiyor.

De¤erli Konuklar,

Bizim tarih ve medeniyetimiz, hay›rseverli¤i ve paylafl›m› toplumsal hayat›n merkezine
alm›fl, kurumsallaflt›rm›flt›r.

Bizim inanç de¤erlerimiz, yard›ma muhtaç olan›n yard›m›na koflmay› bir ibadet sayar.

Bizim geleneksel kültürümüz, dertlinin derdine derman olmay›, kanayan yaralar› sarmay›,
mahzun gönülleri ayd›nlatmay› insan olman›n temeli sayar.

Pakistan, Keflmir ve Hindistan'›n bir bölümünde gerçekten
çok büyük bir felaket yaflanm›flt›r, bu felaketin bilançosu
da her geçen gün büyümektedir.
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Mübarek bir ayda, rahmet ve bereket ay› olan Ramazan ay›nda, aç kalarak aç›n halinden,
mahrum kalarak mahrumiyet çekenin derdinden haberdar olmay› ö¤reniyoruz.

Bugün Pakistan insan›, bize olan dostluklar›n› defalarca ispat etmifl kardefl Pakistan halk›,
Keflmir halk› derin ac›lar, a¤›r mahrumiyetler içinde yard›m bekliyor.

Devlet olarak, hükümet olarak bütün imkânlar›m›z› seferber ettik, elimizden gelenin en
fazlas›yla bölgeye yard›ma kofltuk.

Pek çok sivil yard›m kuruluflumuz da büyük gayret gösteriyorlar.

Sizlerden ve sizlerin arac›l›¤›n›zla hay›rseverli¤iyle tarihte izler b›rakm›fl yüce milletimizden
de bu konuda duyarl› ve cömert katk›lar bekliyoruz.

‹nan›yorum ki bugüne kadar oldu¤u gibi bugünden sonra da bize yak›flan, milletimize
yak›flan, medeniyetimize yak›flan sonuçlar› alacak ve oradaki kardefllerimizin ac›s›n›
dindirmek için azami katk›y› sa¤layaca¤›z.

Nas›l onlar 17 A¤ustos'ta ve sonras›nda bizim yard›m›m›za
koflmufllarsa, bu defa görev bizde, flimdi biz de onlar›n
yard›m›na koflaca¤›z.
‹nsanl›¤›m›z›n, kardeflli¤imizin, dostlu¤umuzun ve sahip oldu¤umuz medeni de¤erlerin
gere¤i budur.

Hassasiyet göstererek bu davete kat›l›m›n›z için, deste¤iniz ve katk›lar›n›z için hepinize
flükranlar›m› sunuyorum.

Yaflanan bu büyük felaket nedeniyle Pakistan'da, Keflmir'de, Hindistan'da hayatlar›n›
kaybedenlere rahmet, yaral›lara flifa diliyorum.

Allah böyle ac›lar› bir daha yaflatmas›n.

Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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LONDON SCHOOL OF ECONOMICS VE TÜRK DEMOKRAS‹
VAKFI" KÜLTÜREL ÇEfi‹TL‹L‹KTE KADININ ‹NSAN
HAKLARI"  KONFERANSI KONUfiMASI

(28 EK‹M 2005, Londra)
De¤erli Konuklar,

Dünyan›n say›l› üniversiteleri aras›nda yer alan London School of Economics'de sizlere
hitap etmekten mutluluk duyuyorum.

Bu seçkin e¤itim kurumunun bünyesinde art›k "Ça¤dafl Türkiye Çal›flmalar› Kürsüsü"nün
de bulunmas› mutlulu¤umu artt›rmaktad›r.

Bugün bizi biraraya getiren ve "Kültürel Çeflitlilikte Kad›n›n ‹nsan Haklar›" konusunu
iflleyecek olan konferans›n ortak düzenleyicisi olan LSE'ye teflekkürlerimi sunuyorum.

Ayn› flekilde, ülkemin önde gelen sivil toplum kurulufllar›ndan Türk Demokrasi Vakf›'n›
da bu faaliyetteki rolü için tebrik ediyorum.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i ile müzakerelere bafllad›¤› mevcut dönemde, bu konferans
çerçevesinde sizlere, kad›n›n dünyadaki yeri ve bu genel manzara içinde Türk kad›n›n›n
haklar› konusundaki düflüncelerimi aktarmak istiyorum.

Bu vesileyle, konuflmam›n hemen bafl›nda flu inanc›m› paylaflmak isterim: Kad›n› kamu
yaflam›nda daha güçlü k›lmak, demokrasinin kalitesi ve yaflayabilirli¤i bak›m›ndan do¤rudan
katk› sa¤layacak bir unsurdur.

Biz, Türkiye'de bu inançla çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

De¤erli Konuklar,

Maalesef adaletin hâkim oldu¤u bir dünyada yaflam›yoruz.

Bugün dünya genelinde 1.2 milyar kifli fakirlik içindedir.

Bu rakam›n yaklafl›k %70'i kad›nlardan oluflmaktad›r.

Yine dünya genelinde ilkokul ça¤›ndaki yüzmilyonlarca çocuk okula gitme imkân›
bulamamaktad›r.

Bunlar›n ço¤u k›z çocuklar›d›r.

BM-HABITAT tahmini verilerine göre, dünyada 1 milyardan fazla insan yetersiz bar›nma

Kad›nlar, dünyan›n her yan›nda ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar bak›m›ndan daha dezavantajl›
konumdad›rlar.
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imkânlar›na sahiptir.

Bu durum özellikle kad›nlar bak›m›ndan önemli bir zafiyet teflkil etmektedir.

Geliflmekte olan ülkelerde do¤urganl›k ça¤›ndaki yaklafl›k 450 milyon kad›n çocukluk
ça¤lar›ndaki beslenme yetersizli¤inden kaynaklanan ciddi rahats›zl›klardan muzdariptir.

Tüm dünyada çal›flan kad›nlar›n oran› erkeklerin ancak %50'sine tekabül etmektedir.

Bu rakam, geliflmifllik düzeyinin daha düflük oldu¤u bölgelerde %50'nin oldukça alt›ndad›r.

Öte yandan, kad›n ve erkek aras›ndaki ücret farkl›l›klar›, en geliflmifl ülkelerde dahi aç›kça
gözlenebilmektedir.

Bu veriler, dünya genelinde ciddi bir eflitsizli¤in hüküm sürdü¤ünü ve bu ortamda
kad›nlar›n önemli haks›zl›klara u¤rad›klar›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.

Kad›nlar, dünyan›n her yan›nda ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bak›m›ndan daha
dezavantajl› konumdad›rlar.

Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde yönetici pozisyonlara daha az
gelebilmektedirler.

fiiddete ve istismara maruz kalmaktad›rlar.

Tabiat›yla, kad›n›n yerküre genelindeki eflitsiz konumundan söz ederken, bu durumda
farkl› toplum yap›lar›n›n ve geleneklerin bir dereceye kadar rolü oldu¤unu da kabul etmek
gerekiyor.

Daha ataerkil yap›daki ve gelenekçi toplumlarda kad›nlar daha çok ezilmektedir.

Bu do¤rudur.

Ve bu anlamda mesafe katedilmesi için daha çok çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Ancak unutmamal›y›z ki, tarihte, ‹slam co¤rafyas› da dâhil pek çok bölgede, kad›nlar›n
sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik hayat›n en ön saflar›nda yer ald›klar› dönemler
olmufltur.

Dolay›s›yla, kad›nlar›n eflitsiz durumlar›n› yaln›zca kültür, din ve geleneklerle aç›klayabilmek
mümkün de¤ildir.

Kad›nlar›n eflitsiz durumu belirli kültürlerin ve bölgelerin meselesi de¤ildir.

Bir dünya meselesidir.

Ben, kad›nlara yönelik ayr›mc›l›¤›n esas olarak fakirlik ve e¤itimsizlikle do¤ru orant›l›
oldu¤unu düflünüyorum.

Refah, daha iyi bir yaflam› ve e¤itimi; daha iyi bir yaflam ve e¤itim ise kad›n›n daha özgür
oldu¤u bir anlay›fl› hâkim k›lacakt›r.

Kad›n›n dünya genel indeki  konumu ancak bu fleki lde iy i leflecekt i r .
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K›sacas›, küresel ekonomik eflitsizli¤in giderilmesi ve e¤itim imkânlar›n›n iyilefltirilmesi
büyük önem tafl›maktad›r.

Tabiat›yla, cinsiyet ayr›mc›l›¤› kavram›n›n dünya genelinde
yok edilmesi için bugün hemen her ülkede var olan erkek
egemen zihniyetin zaman içinde de¤iflmesi de önem
tafl›maktad›r.
Esasen, kad›nlar›n sorunlar›na her düzeyde gösterilen ilgi son y›llarda önemli ölçüde
artm›flt›r.

Keza, siyasi söylem bak›m›ndan da, kad›n-erkek eflitli¤ine duyulan ihtiyaç daha fazla dile
getirilmektedir.

De¤erli Konuklar,

Sizlere, böyle bir dünyada ülkemde kad›n haklar› konusunda at›lmakta olan ad›mlar
hakk›nda baz› bilgiler vermek isterim.

Türk kad›n›n›n öteden beri bölgemizdeki pek çok ülkeden daha ileri haklara sahip oldu¤unu
belirtmeliyim.

Seçme ve seçilme hakk›, e¤itim imkânlar› ve boflanma hakk› gibi konularda uzun y›llar
önce yap›lm›fl düzenlemelere sahibiz.

Örnek vermek gerekirse, Türkiye'de kad›nlar seçme ve seçilme hakk›na 1934 y›l›nda
kavuflmufllard›r.

Geçen zaman içinde ise, eksiklerimizi gidermek için önemli ad›mlar atm›fl bulunuyoruz.

Sadece bir kaç örnek verece¤im:

-1 Ocak 2002 tarihinde yürürlü¤e giren Yeni Medeni Kanun, kad›n›n hem aile içinde hem
toplumsal yaflamdaki konumunu güçlendirmifltir.

Örne¤in, evli kad›n›n çal›flmas› hususuna aç›kl›k getirerek, "Efllerden hiçbiri ifl veya
meslek seçimi konusunda di¤erinin iznini almak zorunda de¤ildir" ibaresine yer vermifltir.

-22 May›s 2004 tarihinde yürürlü¤e giren Anayasa de¤ifliklikleri çerçevesinde de, "Kad›n
ve erkek eflit haklara sahiptir.

Devlet, bu eflitli¤in yaflama geçirilmesini sa¤lamakla yükümlüdür" hükmü getirilerek
kad›n-erkek eflitli¤i güçlendirilmifl ve bu yönde kurumsal düzenlemelerin yaflama
geçirilmesi karara ba¤lanm›flt›r.

-Öte yandan, sivil toplum örgütlerinin beklentileri do¤rultusunda kad›n›n toplumsal ve
sosyal statüsünü daha da güçlendiren düzenlemelere yer veren yeni Türk Ceza Kanunu
2005 y›l›nda yürürlü¤e girmifltir.
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Türkiye, Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi Uluslararas› Sözleflmesi'ne
(CEDAW) 1985 y›l›nda taraf olmufltur.

Daha sonra imzalad›¤›m›z bu sözleflmeye ek ihtiyari protokol de 2002 y›l›nda yürürlü¤e
girmifltir.

Böylece Türkiye, sözleflmede yer alan haklar›n ihlali konusunda bireysel baflvuru hakk›n›
tan›m›flt›r.

Ayr›ca, 2004 y›l›nda Anayasa'n›n 90. maddesinde yap›lan de¤ifliklik çerçevesinde, CEDAW
Sözleflmesi de, normlar hiyerarflisi bak›m›ndan kendisine ayk›r› düflebilecek ulusal
düzenlemeler karfl›s›nda üstün konuma gelmifltir.

Türkiye, kad›n haklar› ve kad›na karfl› fliddetin önlenmesi konusuna verdi¤i önemi
uluslararas› forumlardaki faaliyetleriyle de ortaya koymaktad›r.

Bu çerçevede, "Namus ad›na kad›nlara yönelik ifllenen suçlar›n önlenmesi do¤rultusunda
çal›flmak" (Working towards the Elimination of Crimes Committed in the Name of Honor)
bafll›kl› BM karar tasar›s›n›n sunuculu¤unu ‹ngiltere ile birlikte üstlenmifltir.

Sözkonusu karar tasar›s›, Aral›k 2004'te BM Genel Kurulu'nda onaylanm›flt›r.

Öte yandan, BM ‹nsan Haklar› Komisyonu Kad›nlara Karfl› fiiddet Özel Raportörlü¤ü
görevini de, 2003 y›l›ndan bu yana bir Türk uzman (Prof. Dr. Yak›n Ertürk) yürütmektedir.

Burada bel i r t t ik ler im, yapt ›¤ ›m›z çal ›flmalar ›n yaln ›zca bi r  k ›sm›d›r .

Ancak flunu da söylemeliyim.

Daha çok mesafe kat etmemiz gerekti¤ini biliyoruz.

Örne¤in, kad›nlar›m›z›n parlamentodaki temsil oran› olan %4.4 dünya genelinde oldukça
düflük ve demokrasimizin ulaflt›¤›  düzeyi yans›tmayan bir rakamd›r.

Çal›flan kad›nlar›m›z›n oran› da dünya geneline bak›ld›¤›nda
yüksek de¤ildir. Kad›nlar›m›z aras›nda e¤itim oran›n›n da
iyilefltirilmesi gerekmektedir.
Biz, bu konularda hükümet olarak mesafe kaydetmeye kararl›y›z.

Öte yandan, sivil toplum kurulufllar›m›z›n ve halk›m›z›n katk›lar› da sevindiricidir.

fiu anda ülkemin daha az geliflmifl yörelerinde çeflitli sebeplerle okula gidemeyen k›z
çocuklar›n›n e¤itimi için yürütülen ve büyük destek bulan kampanyalar vard›r.

‹fl dünyam›z ve sivil toplum kurulufllar›m›z›n inisiyatifiyle gelifltirilen ve sanatç›lar›m›z›n
gönülden çal›flmalar›yla desteklenen bu projeler, olumlu katk›lar›yla göz doldurmaktad›r.

Türkiye, her alanda bir at›l›m içindedir.

Çok yak›n bir gelecekte, kad›n haklar›n›n gelifltirilmesi konusunda kat etti¤imiz mesafeyi



267

2 8  E K ‹ M  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

de gururla takdim edebilece¤iz.

De¤erli Konuklar,

Medeniyet bir yaflam biçimidir.

Ayn› zamanda, tüm insanlara eflit biçimde sayg› duymay› gerektir ir .

Türkiye, insanl›k medeniyetinin bir ve bütün resmi içinde, dostlu¤a, bar›fla ve eflitli¤e
katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r.

Medeniyetler ‹ttifak›, Genifl Orta Do¤u ve Kuzey Afrika Projesi  (GODKA) gibi giriflimlerde
ald›¤›m›z rol bu amaca hizmet etmektedir.

Bu çal›flmalar› yürütürken, kad›n›n toplum içindeki rolü ve demokratik geliflime katk›s›
konular› üzerinde özellikle duruyoruz.

Nitekim, GODKA giriflimi çerçevesinde efl baflkanl›¤›n› üstlendi¤imiz Demokrasi Yard›m
Diyalo¤u kapsam›nda bu y›l›n Haziran ay›nda ‹stanbul'da düzenledi¤imiz toplant›, "Kad›n›n
Toplum ‹çindeki Yerinin Güçlendirilmesi ve Demokrasiye Katk›s›" bafll›¤›n› tafl›yordu.

Kad›n›n rolü ve haklar› konusunda benzer forumlardaki çal›flmalar›m›z› devam ettirece¤iz.

De¤erli Dostlar›m,

Eflitsizlik bir seçim de¤ildir.

Bir al›nyaz›s› da de¤ildir.

Eflitsiz l ik,  gücün insaf ›na b›rak› lm›fl yaflamlar ›  bo¤an bir  garabett ir .

Ve kad›nlar, yerkürede mevcut eflitsizlik denkleminin en çarp›c› parçalar›ndan birini
oluflturmaktad›rlar.

Sa¤duyular›, iç güçleri ve zekâlar›yla dünyay› ayd›nlatmak için yapacaklar› büyük katk›n›n
zaman›n›n gelmesini beklemektedirler.

Art›k, gelecek için omuz omuza çal›flma zaman› gelmifltir.

Cinsiyetleri yüzünden ayr›mc›l›¤a u¤rayan,

Okuyamayan,

fiiddete maruz kalan her kad›n insanl›¤› eksiltmektedir.

Bu yanl›fl sona ermelidir.

Yerküre genelinde eflitsizlikten kaynaklanan flartlar›n olumlu yönde de¤iflebilmesi için,
insan› merkeze alan de¤erlerin hâkim oldu¤u bir dünya ve bu yolda da farkl›l›klar› de¤il,
ortak noktalar› vurgulayan bir anlay›fl gerekmektedir.

‹nsana de¤er verilen bir dünyada kötülükler azalacakt›r.

Bunu farketti¤imiz ölçüde eflitsizliklerin kayna¤›na inebilecek, dünyay› daha yaflan›r bir
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yer haline getirmek için yap›c› ad›mlar atabilece¤iz.

Bu vesileyle flunu aç›kça ifade etmek isterim ki, bizim Türkiye'de ileriye do¤ru ataca¤›m›z
her ad›m, kad›nlar›m›z›n toplum içindeki yerini daha da güçlendiren ad›mlarla
desteklenecektir.

Hepinize teflekkürlerimi sunuyorum.
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AVRUPALI TÜRK DEMOKRATLAR B‹RL‹⁄‹

(6 KASIM 2005)
De¤erli Dostum fiansölyeleri Schröder,

Sevgili Avrupal› Türkler,

De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Bugün tarihi bir olay için bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Yaklafl›k 40 y›ld›r yerleflik olarak Avrupa'da yaflayan Türk toplumu, kendisi için yeni bir
var olma tarz›, yeni bir gelecek istikameti tayin etmifl bulunmaktad›r. Bu dönüflüm
iradesinin somut tezahürü de bugün burada genel merkezini açaca¤›m›z sivil inisiyatiftir.

Sözlerimin en bafl›nda bu giriflimin sahiplerini, Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i'nin
kurucular›n› vizyon ve cesaretleri sebebiyle kutluyor, sizleri sevgiyle selaml›yorum.

Ünlü düflünür Göthe'nin çok etkilendi¤im bir sözü vard›r. Der ki:

“Mal›n› kayebeden birfley kaybetmifltir,

  Onurunu kaybeden bir çok fley kaybetmifltir,

  Fakat cesaretini kaybeden her fleyini kaybetmifltir.”

Sizlere hat›rlatmak isterim ki,  en zor al›nan kararlar yenilik ve de¤iflimle ilgilidir. En çok
cesaret isteyen kararlar da bunlard›r.

Avrupa ülkelerinde yaflayan türk toplumu, yeni bir anlay›fl etraf›nda örgütlenirken asl›nda

yeni bir bafllang›ç yapma iradesini ortaya koymufltur.

Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i, iflte bu cesur iradenin somut bir tezahürüdür.

Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i'nin ilan edilen temel misyonu, kurulufl felsefesi bizim
de hükümet olarak çok önem verdi¤imiz bir fikri esas almaktad›r.

O da fludur:

ULTRAMONTAN‹ST anlay›fllar›n devri art›k geçmifltir. Çareyi, çözümü baflka merkezlerde
arama, en küçük meselenin hallini bile da¤›n öbür taraf›ndan bekleme, sürekli olarak
oradan gelecek haberlere dikkat kesilme felsefesi ifle yaramam›flt›r. ‹çinde yaflad›¤›n›z
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Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i'nin ilan edilen temel
misyonu, kurulufl felsefesi bizim de hükümet olarak çok
önem verdi¤imiz bir fikri esas almaktad›r.
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ülkelerde 'geçici' olma duygusu, gelece¤inize katk›da bulunmad›¤› gibi tüm gayretlerinize
ra¤men baz› önemli yerel hak ve imkanlardan da mahrum kalman›za yol açm›flt›r.

Belki asimilasyon tehlikesine karfl› korunma mekanizmalar›n›z› bir süre için takviye
etmifltir. Ancak zamanla sizleri fark›nda olmadan içiçe yaflad›¤›n›z toplumlara, genç
kuflaklar›n›z›  kendi kültürlerine karfl› yabanc›laflma sorunuyla  karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.
Burada geçirdi¤iniz onlarca y›la ra¤men ikinci, hatta üçüncü nesilde bile kimlik ve aidiyet
meselelerinizin afl›lmas›n› yavafllatm›flt›r. Sizleri kaç›n›lmaz olarak 'öteki' haline getirmifl,
meselelerinizi zaman içinde daha da a¤›rlaflt›rm›flt›r.

Bugün art›k  hepinizin kabul etti¤i bir gerçekten söz ediyorum.

Art›k bu sorunlar› özgüvenle geride b›rakman›n zaman› gelmifltir.

Bu özgüveni, büyük bir memnuniyetle sizlerde görüyorum.

Avrupa memleketlerinde art›k ne istedi¤ini bilen, önünü gayet iyi gören, yar›nlar›n› bilinçli
bir flekilde planlayan bir Türk toplumu ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r.

‹çinde yaflad›¤› toplumla bar›fl›k, bir arada yaflama kültürüne sahip, Avrupa'da kal›c› olarak
yerleflik bir Türk toplumunun do¤ufludur bu.

Benim Türk Demokratlar Birli¤i'ne tavsiyem fludur:

BUNDAN SONRA DA⁄IN ÖTE TARAFINDAN ÇOK KEND‹
YAfiADI⁄INIZ TARAFIN SORUNLARINA ODAKLANARAK,
KATLANMAK YER‹NE EKONOM‹K, SOSYAL, S‹YASAL
HAYATA KATILARAK MESELELER‹N‹ZE ÇÖZÜM ARAMALI,
STANDARTLARTINIZI YÜKSELTMEYE ÇALIfiMALISINIZ.
Ben, o eski günlere 'ULTRAMONTAN‹ST' dönem diyorum. Bununla kast etti¤im fludur:

Sizler iyi bilirisiniz; bir zamanlar Türkiye'yle yat›p kalk›l›r, gözler, kulaklar hep Türkiye'de
olur, orada yaflanan en küçük dedikodular bile büyük haber gibi yak›ndan  takip edilirdi.
Ama hemen burada yan›bafl›n›zda olup biten çok önemli hadiselerden bile kimsenin
haberi olmazd›.

Oysa önemsenmeyen o hadiseler, sizlerin, sizlerin çocuklar›n›n gelece¤inde çok etkili
olmufltur.

Bunun neticesidir ki, bugün bile aradan geçen 40 y›la, burada okuyup ifl güç sahibi olan,
evlenip yuva kuran  çocuklar›n›za ra¤men bir çok meseleniz hala çözüm beklemektedir.

‹hmal edilmifl baz› sorunlar›n›z dün ne idiyse bugün de hala öylece önünüzde durmaktad›r.

Evet, 'ULTRAMONTAN‹ST' dönem art›k Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i ve onun temsil
etti¤i anlay›flla sona ermifltir.

Bu sizler için yepyeni bir bafllang›ç olacakt›r.
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Ben bu ad›m› çok önemsiyor,  anlaml› buluyorum.

Bu ad›mla birlikte, yaflad›¤›n›z Avrupa ülkeleriyle 40 y›la yak›n bir süredir devam eden
entegrasyon süreciniz en önemli aflamaya girmifl bulunmaktad›r.

Kafa kar›fl›kl›klar›ndan kurtulmufl, art›k 'öteki' olarak görülmek istemeyen, hak ve imkanlar
bak›m›ndan yerli komflular›ndan geri kalmaya raz› olmayan, ancak bununla birlikte kültürel
kimli¤inden de, medeniyet de¤erlerinden de taviz vermeyen bir Türk toplumu ortaya
ç›kmaya bafllam›flt›r.

Bu ad›m›n, Türkiye'nin 42 y›ll›k AB yürüyüflünde geldi¤i noktayla efl zamanl› olarak ortaya
ç›kmas› da ayr›ca bizim için çok anlaml› olmufltur.

Türkiye, 3 Ekim tarihinde AB ile kat›l›m müzakerelerine bafllam›flt›r.

‹nan›yorum ki, bu iki süreç, birbirini destekleyecek, h›zland›racakt›r.

Sizlerin içinde yaflad›¤›n›z toplumlarla entegrasyonunuz, Türkiye'nin AB ile entegrasyon
sürecine ayr› bir ivme kazand›racakt›r.

Di¤er taraftan, AB ile kat›l›m müzakerelerine bafllam›fl bir Türkiye, sizler için büyük bir
özgüven ve moral kayna¤› olacak, entegrasyon sürecinizi besleyecektir.

Bu sebeple, Avrupa'da yaflayan Türklerin, bulunduklar› ülkenin sosyal ve siyasal hayat›na
do¤rudan kat›l›m›n›, sa¤l›kl› bir flekilde entegre olmalar›n›  hedefleyen Türk Demokratlar
Birli¤i'nin  misyonunu paylafl›yor ve destekliyoruz.

De¤erli Konuklar,

Ben Avrupada yaflayan Türk toplumuna hep flunu demiflimdir:

Bulundu¤unuz ülkenin sosyal ve siyasal hayat›na aktif olarak kat›l›n, kendi de¤erlerinizi
muhafaza ederek yaflad›¤›n›z ülkeyle entegre olun.

Ekonomik hayat›n yan› s›ra, o ülkenin sosyal hayat›na, özellikle siyasal hayat›na katk›da
bulunun. Ve bundan asla çekinmeyin.  Aksi halde asimilasyon, kaç›n›lmaz olacakt›r.

Zira sa¤l›kl› bir flekilde entegre olamayan, asimile olmaktan da kurtulamayacakt›r.

Yeni nesiller, sizlerin de bizzat yaflad›¤›n›z gibi evle sokak aras›nda s›k›fl›p kalm›fl, kuflak
çat›flmas› ve kültürel farkl›l›klar›n da etkisiyle bocalamaya bafllam›flt›r.

Yeni kuflaklar› tümüyle kaybetme korkusu bugün sizlerin ac›yla tecrübe etti¤i bir vak›ad›r.

fiöyle geriye dönüp hep birlikte bakal›m.

1960'l› y›llarda Avrupa'ya ekonomik sebeplerle gelen Türkiye vatandafllar›n›n en büyük
hayali, birkaç y›l çal›flt›ktan sonra ülkelerine geri dönmek olmufltur. Geri dönenler olmakla
birlikte, bugün baflta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaflayan ve nitelikli
bir iflgücüne dönüflen Türkiye kökenli vatandafllar Avrupa'n›n kal›c› bir gerçe¤i haline
gelmifllerdir.
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‹kinci dünya savafl›n›n yol açt›¤› y›k›m›n ard›ndan Avrupa'n›n yeniden infla edilmesinde
onlar›n büyük emek ve katk›lar› vard›r.

Ancak bu uzun süreç içerisinde hem yaflad›klar› ülkeleri hem de anavatanlar›n› ilgilendiren
birçok sorunla karfl›laflm›fllard›r.

Bunda ihmal edilmelerinin, Türkiye'de sadece döviz kap›s›, bulunduklar› ülkelerde de
'katlan›lan yabanc›' olarak görülmelerinin önemli bir rolü olmufltur.

Bu do¤rudur.

Ancak kabul etmemiz gereken baflka bir gerçek daha var.

Kanaatimce en temel sebeplerden biri, kendilerini Avrupa'da 'geçici' olarak görmeleri,
sorunlar›yla yüzleflmek yerine sürekli ertelemifl olmalar›d›r.

E¤er çözemiyorsan›z problemin siz de bir parças›s›n›z, demektir.

Bana göre, Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i'nin kalk›fl noktas› da bu olmal›d›r.

Bugün Avrupa'da mevcut Türk sivil toplum kurulufllar›n›n önemli bir bölümü Avrupa
siyasetindeki h›zl› geliflmelere ayak uyduramam›fl, kendilerini yenileyememifllerdir.

Yüzlerini sürekli olarak Türkiye'ye dönen bu kurulufllar, bulunduklar› ülkelerde etkin
olmak, buralardaki yaflam koflullar›n› iyilefltirmeye çal›flmak yerine, Türkiye'deki iç siyasi
gruplaflmalar›n uzant›s› haline gelmifllerdir.

Sonuçta, Avrupa'da yaflayan Türk toplumu kendi meselelerini çözmek yerine gereksiz
meflguliyetlerle, kendi aralar›ndaki ihtilaflarla büyük bir zaman ve enerji kayb›na u¤ram›flt›r.

‹nan›yorum ki, Türk Demokratlar Birli¤i, ayn› hatalara düflmeyecek, bölücü de¤il, birlefltirici
bütünlefltirici olacak, zaman›n› enerjisini Türk toplumunun bulundu¤u ülkelerde
güçlendirilmesine harcayacakt›r.

Bu çabalarla Avrupal› Türk insan›, bulundu¤u ülkelerin sayg›n, itibar sahibi ve etkin birer
vatandafl› olabilmelidir.

Art›k Türkiye kökenli Avrupa Vatandafllar›ndan söz edebilmeliyiz.

'Avrupa'da yaflayan Türkler' yerine art›k 'Avrupal› Türkler' diyebilmeliyiz.

Avrupal› Türkler'in ekonomide, siyasette, spor ve sanatta
ortaya koyduklar› baflar›lar bireysel olmaktan ç›kmal›;
örnekler h›zla artmal›, yayg›nlaflmal›d›r.
De¤erli Dostlar,

Sözlerimin bafl›nda fikirleriyle insanl›¤a ›fl›k tutan ünlü düflünür Göhte'nin baz› tespitlerine
iflaret etmifltim.

Evet, entegrasyon, zor ve cesaret isteyen fakat, onurlu bir süreçtir.
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‹flte bu nedenle, Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i'ni, cesur ve onurlu bir ad›m olarak
de¤erlendiriyorum.

Dünya kapal› toplumlardan oluflan bir gezegen olmaktan ç›km›flt›r. Küreselleflen dünyada
co¤rafi s›n›rlar bile nerdeyse sembolikleflirken, kültürel gettolar halinde var olma imkan›
ortadan kalkm›flt›r. Hatta düne kadar çat›flmalar› beklenen medeniyetlerin ayn› co¤rafyada
buluflmas›, ortak de¤erleri paylaflmas› ve bu sayede insanl›¤› zenginlefltirmesi gündemdedir.

Türkiye'nin AB'ne üyeli¤i, iflte böyle bir anlam tafl›maktad›r.

Dünyan›n bugün fliddetle ihtiyaç duydu¤u medeniyetler ittifak›n›n gerçekleflmesine
hizmet etmektedir. Bar›fl›n, dostlu¤un, evrensl insanl›k de¤erlerinin küreselleflmesine
katk›da bulunmaktad›r.

Bizim medeniyet köklerimizde, tarihi tecrübemizde bu anlay›fl›n referanslar› güçlü bir
flekilde mevcuttur.

Bunun örneklerinden birini Mevlana hazretleri vermektedir.

Sizlere Mevlana'n›n çok inceliklerle dolu bir sözünü hat›rlatmak isterim. Kültürler aras›ndaki
farkl›l›klar›, farkl› testilerdeki sulara benzeten Mevlana flöyle der:

"Hele flu testileri bir k›r, bak nas›l sular birleflir, bir yol tutar, ummana ulafl›r".

‹nsanl›k için hay›rl› olan, farkl›l›klar› derinlefltirmek de¤il,

farkl›l›klar› muhafaza ederken, insanl›k temelinde buluflup bir arada yaflayabilmektir.

Avrupa ülkelerinde göçmen ya da vatandafl statüsünde yaflayan yaklafl›k 4.5 milyon
Türk  bulunmaktad›r. Bu insanlar›m›z›n, yaflad›klar› ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi
hayat›na katacaklar› de¤er, ayn› zamanda Türkiye'yi de güçlendirecektir. Yani Avrupal›
Türkler, Avrupa'ya ne kadar çok de¤er katabilirse, Türkiye'nin gerek Avrupa ve gerekse
bütün dünya ülkeleri nezdindeki itibar› da o kadar artacakt›r.

Sevgili Avrupal› Türkler,

‹çinden geçerek bugünlere geldi¤iniz süreçleri bizler  de Türkiye'deki kardeflleriniz olarak
yak›ndan izledik, izliyoruz.

Biliyoruz ki, bugünlere hiç te kolay gelmediniz. Çok s›k›nt›lar çektiniz, kimli¤inizi, manevi
de¤erlerinizi koruyabilmek için çok direndiniz; mücadeleler verdiniz.

Bazen bu çabalar›n›zda ya yaln›z b›rak›ld›n›z, ya da yanl›fl istikametlere yönlendirildiniz.

Ama art›k o günler geride kalm›flt›r.

Bunu böyle bilmelisiniz.

Farkl› bir kültür içinde verdi¤iniz var olma mücadelesini takdirle alk›fll›yoruz.

Ne mutlu ki, baflard›n›z.
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Bugün her bir Avrupa memleketinde ifl, sanat, bilim ve siyaset dünyas›nda sizlerin
aras›ndan ç›k›p yükselen temsilcilerimiz bulunmaktad›r.

Göthe der ki, "En iyi hükümetler, bize kendi kendimizi idare etmeyi ö¤retenlerdir."

Ne yaz›k ki, bugüne kadar Türkiye ile iliflkilerinizde sizlere
kendi kendinizi idare etme yolunu gösterenlerle
karfl›laflmad›n›z.
Ancak flimdi böyle bir f›rsat› yakalam›fl bulunuyorsunuz.

Mevlana'n›n her biri alt›n k›ymetinde 7 ö¤üdüyle sözlerime son vermek istiyorum.
‹nan›yorum ki, bu ö¤ütler gerek kendi aran›zdaki dostluk ve dayan›flma ba¤lar›n›
güçlendirecek,  gerekse içinde yaflad›¤›n›z toplumlarla iliflkilerinizde size yol gösterici
olacakt›r.

Mevlana der ki;

Cömertlik ve yard›mseverlikte akarsu gibi ol,

fiefkat ve merhamette günefl gibi ol,

fiiddet ve asabiyette ölü gibi ol,

Baflkalar›n›n kusurunu örtmekte gece gibi ol,

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

Hoflgörülülükte deniz gibi ol,

Ya oldu¤un gibi görün,

Ya da göründü¤ün gibi ol!

Avrupal› Türk Demokratlar Birli¤i'nin Genel merkezi, öncelikle burada yaflayan Türk
kardefllerimize, Avrupal› dostlar›m›za ve Türkiye'ye hay›rl› olsun.

Eme¤i geçen herkesi kutluyor, sizlere baflar›lar diliyorum.

Yolunuz, yolumuz aç›k olsun...
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YASED ULUSLARARASI YATIRIM KONFERANSI
KONUfiMASI

(9 KASIM 2005)
Yabanc› Sermaye Derne¤i'nin De¤erli Yöneticileri,

Sayg›de¤er Konuklar, De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Yabanc› Sermaye Derne¤i'ne bu önemli etkinli¤i düzenledi¤i için teflekkür ederek
sözlerime bafll›yorum.

Türkiye, büyüme, geliflme ve kalk›nma yolunda kararl› ad›mlarla yol al›rken bu hay›rl›
sürece büyük katk›lar sa¤layan sivil organizasyonlar›m›zdan biri de YASED'dir.

Dolay›s›yla ülkem ad›na, hükümetimin ideallerini, hedeflerini paylaflan, ifl alemimize yeni
ufuklar açan YASED'e ve seçkin yöneticilerine özellikle flükranlar›m› sunuyorum.

"Yat›r›mlar›n yeni gözdesi, f›rsatlar ülkesi Türkiye" isimlendirmesi fevkalade yerinde bir
isimlendirme oldu¤unu hassaten belirtmek istiyorum.

Bir ülkeye yabanc› sermayenin gelmesinde en önemli rolü, bir bütün olarak o ülkenin
foto¤raf›n›n yurt d›fl›ndaki yans›mas› oynuyor.

‹çeride öngörülebilir, sürdürülebilir bir ekonomi yönetiminin d›flar›ya çok daha sa¤lam
bir güven vermesi gerekir ki, uluslararas› sermayenin yönünü kendinize, ülkenize
çekebilesiniz.

Bu nedenle güven ve istikrar zemini her fleyden daha önemlidir.

Biz hükümet olarak, ilk günden itibaren ›srarla bu güven zeminini sa¤lamlaflt›rma, istikrarl›
büyümeyi kal›c› hale getirme iddias›nday›z.

Zira, güven ve istikrar, sa¤lam bir hukuk düzenini, sa¤lam bir ekonomik yap›y›, sa¤lam
bir sosyal yap›y› ve siyasi belirsizliklerin afl›lmas›n› gerektiriyor.

Türkiye k›sa zamanda siyasetini ve ekonomisini sa¤lam temellere oturtmufltur.

Bu temel demokrasidir, hukukun üstünlü¤üdür, emniyet ve güven duygusunun
yerleflmesidir.

Ülkenin foto¤raf›, bütün alanlarda emniyet ve güven duygusunu besledi¤i içindir ki,
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Türkiye bir cazibe merkezi, bir yat›r›m ülkesi haline gelmifltir.

Bir hususu özellikle dikkatlerinize sunuyorum: Hükümetimiz, demokrasiye yat›r›m yaparak
ekonominin temelini sa¤lamlaflt›rm›fl, iflleyen bir pazar ekonomisini hayata geçirmifltir.

Demokrasiye yapt›¤›m›z yat›r›m›n meyvesini ekonomide ald›¤›m›z için Türkiye üç y›lda
dünyan›n en büyük 17. ekonomisi haline gelmifltir.

Demokratik ortam güçlendikçe faizler üç y›lda 51 puan düflmüfl, enflasyon yüzde 8'e
gerilemifltir.

Demokrasiyle beraber büyüdü¤ümüz için Türkiye büyük reformlara imza atm›fl ve AB
müzakerelerine bafllayacak noktaya gelmifltir.

AB süreci Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar aç›s›ndan hayati öneme sahip bir süreçtir.

Bu süreci dünyay› iyi okuyabilen, Türkiye'nin potansiyellerini, imkanlar›n› iyi gören herkes
çok iyi de¤erlendirecektir.

Türkiye aç›s›ndan bu süreci do¤ru analiz edemeyenler, Türkiye'nin hâlâ eski yerinde
durdu¤unu sananlar, dünya ekonomisini, sermaye hareketlerini eski ideolojik reflekslerle,
dar kal›plarla yorumlamaya çal›flanlar yar›n çok geç kalm›fl olacaklard›r.

Türkiye geri dönülmez bir yoldad›r.

Türkiye, y›ld›z›n› parlatm›fl, yat›r›m›, üretimi, rekabeti,
kaliteyi esas alan bir büyüme trendine girmifltir.
Bu yoldan geri dönüfl olmayacakt›r.

Bu yol güvenin, istikrar›n, baflar›n›n yoludur.

Bu yoldaki baflar›m›z›n s›rr›n›n ne oldu¤u bize en çok yöneltilen sorulardan biridir.

Burada aç›kça söylüyorum; baflar›m›z›n s›rr› özgüvenimizdir.

Halk›m›za güveniyoruz, halk›m›z bize güveniyor.

Bu güven ortam›, hiçbir ekonomik de¤erle karfl›l›¤› ölçülemeyecek bir de¤erdir.

Sayg›de¤er Konuklar,

Türkiye, büyük bir ülkedir.

Muazzam bir dinamizmi, muazzam bir iflgücü potansiyeli, muazzam ekonomik kaynaklar›
vard›r.

Türkiye'nin imkânlar›n›, kaynaklar›n› Türkiye'ye kazand›rmak için hükümetimiz sa¤lam
bir irade sergilemifltir.

Bu irade her geçen gün güçlenmekte, sa¤lamlaflmaktad›r.

Baz› ilk ad›mlar›m›z› elefltirenler, k›sa zamanda piflman olmaktad›rlar.
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Tabii ki her ülkede oldu¤u gibi bizde de kemikleflmifl yanl›fl anlay›fllar var.

Ekonomide devletçili¤i topluma karfl› kullananlar, ça¤›n gereklerini anlamakta gecikiyorlar.

Biz ise bütünlüklü bir siyaset izliyoruz ve birbirini tamamlayan ad›mlar at›yoruz.

Ülke foto¤raf›n›n bütününden gözümüzü bir an için ay›rm›yoruz.

Türkiye, uluslararas› iliflkilerde dünyaya do¤ru bar›flç› ad›mlar atmakta tereddüt göstermiyor.

Aktif ve dinamik bir d›fl politika yürütürken, bu politikam›z›n ekonomik büyümemize
katk›s›n›, devletleraras› iliflkilerin toplumlar›n huzuruna katk›s›n› hesap ediyoruz.

Ekonomi sadece kendi dinamikleriyle var olan, sadece say›lardan, rakamlardan, grafiklerden
ibaret bir bilim, bir alan de¤ildir.

‹nsan› esas almayan, toplumu esas almayan bir ekonomi yönetimi olamaz.

Bu yüzden yat›r›m ortam›n› güven esas›na göre düzenliyor, teflebbüs hürriyetinin tam
olarak hayata geçmesi için bürokrasiyi en aza indiriyor, cesaretle yabanc› yat›r›mc›lar›
ülkemize davet ediyoruz.

Biz biliyoruz ki, yabanc› sermaye, yabanc› yat›r›m demektir.

Bu yüzden baz›lar›n›n yapt›¤› gibi korkularla, kayg›larla de¤il, özgüvenle ad›mlar›m›z›
at›yoruz.

Siyah beyaz bir ideolojik dünyan›n al›flkanl›klar›yla de¤il, ça¤›m›z›n gerektirdi¤i anlay›flla
ekonomimize yön veriyoruz.

Dünyada her y›l 250 Milyar Dolar sermaye, yat›r›m için uygun ülke, uygun zemin ararken
Türkiye'nin çekebildi¤i yabanc› sermaye miktar›n›n ortalama y›ll›k sadece 1 milyar dolar
civar›nda kalmas› y›llarca çözümü aranan bir sorun teflkil etti..

Türkiye, nihayet bizim dönemimizde aranan çözüme kavuflmufltur.

Çünkü bizim iktidar›m›zda Türkiye, güven ve istikrar› yeniden tesis etti.

Bak›n›z, son 50 y›l baz al›nd›¤›nda bizim hükümetimize kadar olan dönem içinde Türkiye'de
5.584 yabanc› sermayeli flirket varken, son üç y›ldaki at›l›mlarla bugün bu say› 11.622'ye
ulaflm›flt›r.

Son üç y›lda 6 bin yabanc› sermayeli flirket kurulmufltur.

6 bin flirketin 2827'sinin Avrupa Birli¤i ülkelerinden olmas›, Türkiye'nin AB süreciyle
do¤rudan ilgilidir.

‹flte tam bu yüzden YASED, "Yat›r›mlar›n Yeni Gözdesi ve F›rsatlar ülkesi Türkiye" diyor.

‹flte bu yüzden dünyan›n her yerinden sayg›n ve büyük ifl adamlar›, büyük yat›r›mc›lar
Türkiye'ye ak›n ak›n geliyorlar.

E¤er al›flkanl›klara uysayd›k, Türkiye'yi dünyaya açmasayd›k, içe kapansayd›k, sermayenin,
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eme¤in, üretimin rengine, desenine baksayd›k özel sektörümüz bugün dünyan›n her
yerine, her ülkesine ürünlerimizi satabilir, ihracat›m›z Cumhuriyet tarihin rekorlar›n›n
k›rabilir  miydi?

E¤er böyle yapmasayd›k 30 y›l konufltu¤umuz enflasyonu yüzde 8 düzeyine indirebilir
miydik?

Al›flkanl›klar› muhafaza etmek kolayd›r ama de¤ifltirmek cesaret ve irade istiyor.

Bak›n›z, Türk paras›n›n önündeki s›f›rlar› atmak bile ne kadar büyük bir cesaret ve irade
istiyordu.

Bugün piyasadaki param›z›n hemen tamam› Yeni Türk Liras›’na geçti ve s›f›rlar tarih
oldu.

2001 y›l›nda 9.5 oran›nda küçülen Türkiye ekonomisi, bizim dönemimizde önce 7.9,
ard›ndan da 9.9 oran›nda büyüyerek yeni bir rekora imza att›.

Bu y›l hedefledi¤imiz yüzde 5'lik büyüme hedefine do¤ru da kararl› ad›mlarla ilerliyoruz.

3 Kas›m'a yüzde 66 seviyesinde faiz oranlar›yla giren Türkiye ekonomisi, bugün faizlerde
rekor düflüflle yüzde 14 seviyesini görmüfltür.

Üç y›l içinde faizler 52 puan düflürülmüfltür.

Her bir puan›n Türkiye'ye kazanc›n›n 1,5-2 milyar dolar oldu¤unu düflünürseniz, katetti¤imiz
mesafeyi daha iyi anlars›n›z.

Kamu Borç stokunun Gayri Safi Milli Has›la'ya oran›n›, yüzde 91 seviyesinden yüzde
63,5 seviyesine çektik.

Kararl› politikalar›m›z sonucunda borç yükümüzü Avrupa Birli¤i ülkeleri standard›na
yaklaflt›rd›k.

Özellefltirme gelirlerinde, turizm gelirlerinde, d›fl ticaret hacminde Türkiye'nin on y›llard›r
göremedi¤i, ulaflamad›¤› seviyeleri üç y›l içinde yaflatt›k.

Yat›r›mda, üretimde, ihracatta, istihdamda Türkiye'yi dünyan›n sayg›n ülkeleri, geliflmifl
ülkeleri aras›na soktuk.

Ekonomide elde etti¤imiz bu tarihi baflar›lar› kal›c› k›lmak,
kazan›mlar›m›z› korumak amac›yla yap›sal reformlar›m›z›
kararl›l›kla uygulad›k, uygulamaya devam ediyoruz.
‹sraf kap›lar›n› kapatt›k, üretimin, yat›r›m›n önünü açt›k.

Sadece bu y›l›n ilk alt› ay›nda Türkiye'ye özellefltirmelerle giren yabanc› sermaye tutar›
12 milyar dolar olmufltur.

Daha düne kadar özellefltirmek istedi¤imiz tesislerimize ya müflteri ç›kmazd› ya da büyük
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tesislerimize kelepir gözüyle bak›l›rd›.

fiimdi tesislerimiz gerçek de¤erlerine ve do¤ru fiyat önerilerine ulaflm›flt›r.

1995 ile 2003 y›llar› aras›nda 8 y›lda gelen toplam 11.1 milyar dolarl›k Do¤rudan Yabanc›
Sermaye yat›r›m›na karfl›l›k, son iki buçuk y›ldaki rakam 7 milyar dolar› buldu.

Yolsuzluklar devrini, devletten para kazanma devrini, banka boflaltma devrini, para ile
para kazanma devrini kapatt›k ve yat›r›m›n, üretimin, ihracat›n, rekabetin önünü açt›k.

Siyasi kararl›l›¤›m›z özel sektörümüze örnek oldu.

Bütün kararlar›m›za özel sektörü, sivil toplumu ortak k›ld›k.

Bize yol gösteren sivil toplum örgütlerini alk›fllad›k ve arkalar›nda durduk.

Ekonomik ve Sosyal Konseyi ifller hale getirdik.

Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu’nu hayata geçirdik.

Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanununu ç›karmak, hükümetimizin ilk icraatlar›ndan biri
oldu.

fiirket kurulufluyla ilgili kanunu yeniledik ve 2.5 ay süren flirket kurma iflini 1 güne indirdik.

Devlette israf kap›lar›n› ard›na kadar kapatt›k.

Hükümete gelir gelmez bir kalemde 14 bakanl›¤› kald›rd›k.

Demokrasimiz uzun y›llard›r tart›flmal›yd›; insan hak ve özgürlüklerinde evrensel standartlar›
getirerek ülkemizin dünyadaki sayg›nl›¤›n› en üst seviyeye ç›kard›k.

Kopenhag siyasi kriterlerini kararl›l›kla hayata geçirdik, 17 Aral›k ve 3 Ekim barajlar›n›
aflarak AB'ye tam üyelik müzakere sürecini bafllatt›k.

Hukuk düzenimizi sessiz devrimlerle yeniledik ve dünyadaki itibar›m›za itibar katt›k.

Bilgi kanallar›n› açarak vatandafl›m›za modern bir devlette vatandafl olman›n imtiyaz›n›
hissettirdik.

Gelir idaremizi yeniden yap›land›rd›k ve devlet ile vatandafl aras›ndaki ihtilaf alanlar› en
aza indirdik.

Bürokrasinin azalt›lmas› için büyük ad›mlar att›k; yerel yönetim reformunu hayata geçirdik

Mali milad› bir kalemde kald›rd›k ve güven zeminini sa¤lamlaflt›rd›k.

Türkiye'nin dünyadaki kredibilitesini art›rd›k ve ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirdik.

Özellefltirmeyi bir ideal, bir temenni olmaktan ç›kard›k ve üç y›lda 20 y›lda yap›lan iflin
on mislini yapt›k.

Do¤rudan yabanc› sermayenin önündeki engelleri kald›rd›k ve ülkemize do¤rudan yabanc›
sermaye akmaya bafllad›.
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Düne kadar Türkiye'de yat›r›mc›, üretici, esnaf, memur, iflçi, çiftçi, ihracatç› hiç kimse
üç ay sonras›n› göremiyordu.

Sürdürülebilir bir ekonomi tam bir hayal iken flimdi önümüzdeki üç y›l›n bütçesini
bugünden yap›yoruz.

Cumhuriyet tarihimizde bu bir ilktir ve bu gelece¤i öngörmektir.

Türkiye bu kararl› yürüyüflünü sürdürecektir.

YASED'in düzenledi¤i bu önemli toplant›n›n ülkemize hay›rl›, yol gösterici, ufuk aç›c›
olmas›n› diliyorum.

Yabanc› yat›r›mc›lar› güven ve istikrar ülkesi Türkiye'ye davet ediyorum.

Emniyet içinde, güven içinde gelsinler ve hem kendi geleceklerine, hem ülkemizin
gelece¤ine yat›r›m yaps›nlar.

Hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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DAN‹MARKA AVRUPA HAREKET‹ TARAFINDAN
DÜZENLENEN TOPLANTIDA "D‹NLER VE MEDEN‹YETLER
ARASI UYUM: TÜRK‹YE'N‹N ROLÜ"

(15 KASIM 2005, Kopenhag)
De¤erli Konuklar,

Bugün burada, Avrupa'daki en etkin sivil toplum kurulufllar›ndan biri olan ve ülkemde
de faaliyette bulunan Avrupa Hareketi'nin Danimarka flubesi taraf›ndan düzenlenen
toplant›da, sizlerle biraraya gelmekten mutluluk duyuyorum.

Avrupa Hareketi, yapt›¤› çal›flmalarla gelece¤in Avrupas›'n›n infla sürecinde önemli rol
oynamaktad›r.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i ile müzakerelere bafllad›¤› mevcut dönemde, bu toplant› ayr›
bir anlam tafl›maktad›r.

Baflta Say›n Erik Boel olmak üzere, Danimarka Avrupa Hareketi'nin tüm de¤erli
mensuplar›na, bu etkinli¤i tertip ettikleri için teflekkür ediyorum.

Bu vesileyle, ülkemin AB üyelik sürecine verdi¤i destekten ötürü Danimarka'ya
huzurlar›n›zda bir kez daha flükranlar›m› sunuyorum.

Öte yandan, ülkenizde de Türkiye karfl›t› fikir ve görüfllerin ifadesini buldu¤unu biliyorum.

AB üyelik sürecinde ald›¤›m›z mesafe sonras›nda uluslararas› bas›nda yank› bulan
görüntülerden biri de, meflhur denizk›z› heykelinin siyah çarflaf giydirilmifl foto¤raf›yd›.

Hoflnutsuzlu¤u yans›tan, ancak, demokratik bir ülkede rastlanabilecek bir tepkiydi. Öte
yandan, bizim için üzüntü vericiydi.

O görüntü Türkiye'yi anlatm›yordu. Yaln›zca önyarg›yla biçimlenen bir Türkiye alg›lamas›n›
yans›t›yordu.

Bu vesileyle flunu belirtmeme müsaade ediniz.

Paylaflt›¤›m›z asgari de¤er ve ilkeler, insan oluflumuzda yatmaktad›r.

Farkl› inançlar›m›za, dillerimize, kültürlerimize ra¤men, bir noktada hepimiz kardefliz.

Çünkü hepimiz insan›z.
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Bu kardeflli¤i birbirimize sayg› temelinde sürdürmek en do¤al ve güzel olan›d›r.

Son dönemde Danimarka'da, temeli dini motifler olan ve ifade özgürlü¤ü çerçevesinde
Türkiye'yi de hedef alan bir tart›flman›n yafland›¤›n› biliyorum.

Bu üzücüdür ve tamamen bambaflka yönlere çekilmifl bir tart›flmad›r.

Biz Türkiye'de baflkalar›n› elefltirirken onlar›n milli ve dini sembollerini, kutsall›k atfettikleri
konular› onur k›r›c› biçimde kullanmaktan kaç›n›r›z.

Kullananlar› da yad›rgar›z.

Küçük düflürmek amac›n› tafl›yan eylem ve söylemler, demokratik hak kisvesi alt›nda
gerçekleflseler de, asl›nda bu sembollere yönelik bir sald›r› olarak görülebilirler.

Bu tarz bir davran›fla karfl› demokratik yollardan tepki göstermek de normaldir. Danimarka'y›
insan haklar›na ve de¤erlerine sayg›l›, demokratik olgunlu¤a eriflmifl, örnek bir ülke olarak
görüyoruz.

Üzücü tart›flmalarla daha fazla vakit kaybedilmeyece¤ini umuyoruz.

Bugün, bu konferans çerçevesinde sizlerle, dünyam›zda dinler ve medeniyetler aras›
uyum ve ülkemin bu alandaki rolü üzerine düflüncelerimi paylaflmak istiyorum.

Maalesef, konuflmam›n bafll›¤›nda yer bulan dinler ve medeniyetler aras› uyum konusu,
son dönemde gerek Avrupa'da gerek di¤er co¤rafyalarda dinler ve kültürlerin uyumsuzlu¤u
ekseninde tart›fl›lmaktad›r.

11 Eylül sonras› dünyada ‹slam dininin giderek artan biçimde ba¤nazl›k, terör ve demokrasi
karfl›tl›¤›yla özdefllefltirilmesi endifle yarat›c› bir geliflme olarak dikkat çekmektedir.

Bu tart›flmalar, özellikle Avrupa'daki göçmen toplumlar›n "paralel toplumlar" olarak
görülmeleri ve yaflanan entegrasyon s›k›nt›lar› sebebiyle ivme kazanm›flt›r.

Sonuç olarak, uyumdan söz etmenin güç oldu¤u bir dönemden geçiyoruz.

Öte yandan, bu güçlü¤ün bir imkâns›zl›¤a iflaret etmedi¤ine inan›yorum.

Dinler ve medeniyetler aras› uyum konusunda benim temel saptamam  flu olacakt›r:
Dünya insanl›¤›n ortak evidir.

Farkl› inançlara sahip olsak da, tarih boyunca benli¤imizi do¤ruya ve iyili¤e yönlendiren
kutsal bir ortak özden beslenmifl bulunuyoruz.

Farkl› kültürler, da¤arc›klar›nda, insan›n daha yaflanabilir bir dünya yaratma amac›n›
vurgulayan pek çok mükemmel düflünce ve eylem bar›nd›rmaktad›r.

‹nsanl›¤›n yaratt›¤› ortak medeniyet, mozaik benzeri parçalardan oluflan bir büyük resim
ortaya koymaktad›r.

‹yi ve kötü medeniyet yoktur. ‹yi ve kötü insan vard›r.
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Ayakta kalanlar ve düflenler vard›r.

Ezilenler ve ezenler vard›r.

Önümüzdeki denklemin parametreleri bunlard›r.

Dünyay› büyük bir pervas›zl›kla kültürel temelde gruplara ay›ran "Medeniyetler Çat›flmas›"
görüflü, insan›n ortak kimli¤ini ve insani yaklafl›m› d›fllamaktad›r.

Oysa, hangi ülkenin vatandafllar› olurlarsa olsunlar, hangi dine inan›rlarsa inans›nlar,
hangi siyasi görüfle, hangi ›rka mensup olurlarsa olsunlar, dünya üzerinde kazanacaklar›
ekme¤i, sevdiklerini ve hayatlar›n› kaybetmeden bar›fl içinde yaflamay› arzu eden
milyonlarca insan bulunmaktad›r.

K›sacas› mesele, inançlar›m›z ve kültürümüzdeki farkl›l›klarda de¤ildir. Mesele, çözülmesi
gereken baflka sorunlar varken, bunlar› birbirinin karfl›t› olarak sunan zihniyettedir.

Birlik yerine farkl›l›klar› vurgulamak kayg›s›yla al›nan her tav›r, Hristiyan da Müslüman
da olsalar fanatiklerin eline koz verecektir.

Art›k bunun fark›nda oldu¤umuzu düflünmek istiyorum.

De¤erli Konuklar,

Bugün Avrupa Birli¤i içinde kayda de¤er bir Müslüman nüfus bulunmaktad›r.

Baz› istatistiklere göre, AB nüfusu toplam›n›n yüzde 4'ü Müslümand›r. Son haftalarda
ciddi sokak eylemleriyle u¤raflmak durumunda kalan Fransa nüfusunun yaklafl›k yüzde
8'i Müslümand›r.

Hollanda nüfusunun yüzde 6's›, Almanya nüfusunun yüzde 4'ü Müslümand›r.

Yap›lan baz› çal›flmalar, Müslümanlar›n Paris, Londra,
Brüksel, Rotterdam, Kopenhag, Malmö, Marsilya ve
Birmingham gibi büyük Avrupa kentlerinin nüfuslar›n›n
yüzde 10 ila 25'i aras› bir k›sm›n› oluflturduklar›n› ortaya
koymaktad›r.
Hal böyleyken, bugün, özellikle de Türkiye üzerinden, farkl› din ve kültür tart›flmas›
yürütülmesini anlams›z buluyorum.

Avrupa Birli¤i, Türkiye'yi üye olarak kabul etse de etmese de Müslüman bir nüfusa sahip
olacakt›r.

Ve bugüne kadarki uygulamalar göstermektedir ki, bu nüfusun AB geneline entegrasyonu
baflar›l› bir flekilde gerçekleflememifltir.

Öte yandan, Avrupa Birli¤i ülkelerinde yaflayan Türk vatandafllar›na ya da Türk kökenli
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AB vatandafllar›na bakt›¤›n›zda, bu kiflilerin radikal e¤ilimler sergilemediklerini kolayca
görürsünüz.

Zira, Avrupa'daki Türkler entegrasyon istemektedirler ve buna haz›r bulunmaktad›rlar.
Türkiye'nin yönünün AB'yle entegrasyon oldu¤unu bilmektedirler.

Bugün Avrupa'n›n göçmenlerle sorununun bir ‹slam sorunu olmad›¤›n› görmek
gerekmektedir.

Sorun varofllar›n yoksullu¤unda ve d›fllanm›fll›¤›ndad›r.

Varofllar› d›fllayarak gerçekten demokratik bir toplum yarat›lamaz.

Bu soruna nefret ve ayr›mc›l›kla yaklaflmak çözüm de¤ildir.

Ülkeler, gettolarda yaflayan nüfus gruplar›na daha fazla flefkat göstermek ve onlar›
toplumsal yaflama entegre etmek için yeni yollar ve araçlar bulmak zorundad›rlar.

Bu zor bir görevdir.

Yabanc›lar›n topluma entegrasyonu hem göçmenlerin hem de ev sahibi ülkelerin yo¤un
çabas›n› gerektirmektedir.

Önemli olan, bu süreçte duygusal engellere çarpmamak ve önyarg›lardan ar›narak
hareket edebilmektir.

Mevcut sorunlar›n çaresi vard›r.

D›fllay›c› yaklafl›mlara son vermeli, hoflgörü kültürünü yayg›nlaflt›rmal›, zay›f olana yard›m
etmeli, dünyay› hepimizin ortak evi olarak görmeliyiz.

Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n bu derece artt›¤› bir dünya, önyarg›lar üzerine infla edilmifl kalelerde
yaflayabilece¤imiz bir yer olarak görülemez.

De¤erli Konuklar,

Dünyan›n içinden geçmekte oldu¤u hoflgörüsüzlük ortam›nda Türkiye, sahip oldu¤u
de¤erler ve konum sebebiyle özel bir örnek olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Türkiye, nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman olan, 82 y›ld›r Cumhuriyetle yönetilen,
demokratik bir ülkedir.

Türkiye, Avrupa'da ‹kinci Dünya Savafl› sonras› oluflturulan tüm ekonomik, siyasi ve
savunma örgütlerinde yer alm›flt›r.

Avrupa'n›n temsil etti¤i evrensel de¤erleri, kat›l›mc›  demokrasiyi,  ço¤ulculu¤u, hukukun
 üstünlü¤ünü,  insan  haklar›n›, laikli¤i, düflünce, vicdan  ve  teflebbüs  özgürlü¤ünü
benimsemifltir.

Demokratik, laik  ve ça¤dafl de¤erleri benimsemifl bir ülke olarak Türkiye'nin AB üyeli¤i,
tüm dünyaya ‹slam ve ça¤dafll›¤›n beraberce varolabilece¤ini gösterecektir.
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Bu anlamda AB üyelik hedefimiz, ülkemizin küresel birlefltirici ve katk› sa¤lay›c› rolü
bak›m›ndan da önem tafl›yan bir çaban›n sembolü haline gelmifl bulunmaktad›r.

Dünyan›n medeniyetler ekseninde birbirine karfl› kamplara bölünmeye çal›fl›ld›¤›, terörün
giderek y›k›c›, giderek daha ac›mas›z hale geldi¤i, hoflgörüsüzlü¤ün ve afl›r› görüfllerin
canlanma emareleri gösterdi¤i bir dönemde, Türkiye'nin ›l›ml› ve birlefltirici kimli¤i önemli
bir de¤er olarak ortaya ç›km›flt›r.

Bunun somut örneklerinden biri olan ve ‹spanyol meslektafl›m Zapatero'nun 2004 Eylül
ay›nda 59. Birleflmifl Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapt›¤› konuflmada ortaya at›lan
Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi, bilahare benim de efl-baflkanl›¤›mda, 14 Temmuz 2005
tarihinde Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri taraf›ndan yap›lan bir aç›klamayla resmen
hayata geçirilmifltir.

Giriflimin temel amac›, kültürler/medeniyetler aras›ndaki ortak evrensel de¤erleri ön
plana ç›karmak suretiyle, toplumlar aras›nda birlik duygusu, iflbirli¤i ve uyum ortam›n›n
yarat›lmas›na katk›da bulunmakt›r.

Bu çerçevede ülkemizin ‹KÖ-AB Ortak Forumu'ndan sonra uluslararas› alanda ilgi
uyand›ran yeni ve iddial› bir projeye daha önderlik etmesi, Türkiye'nin kültürler/medeniyetler
aras› diyalog alan›ndaki özgün konumunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Türkiye'nin rolü, demokratik ortak s›fat›yla aktif rol oynad›¤› Genifl Orta Do¤u ve Kuzey
Afrika giriflimi çerçevesindeki çabalar›nda da kendini göstermektedir.

Bu gibi giriflimler, benim dünya halklar›na örnek teflkil edebilece¤ini düflündü¤üm cesaret
verici hususlar› teflkil etmektedir.

K›sacas› Türkiye, günümüz tehditleriyle etkin biçimde mücadelede askeri imkânlar kadar
"yumuflak güç" unsurlar›n›n da önem tafl›d›¤›n›n aç›kça ortaya ç›kt›¤› bir ortamda, özel
co¤rafi konumu, kendine özgü tarihi-kültürel birikimi ve farkl› geleneklerin sentezini
oluflturan kimli¤iyle, medeniyetleraras› diyalog konusunda kritik bir rol oynayabilece¤ini
göstermifltir.

Türkiye'nin AB üyeli¤i asl›nda bir Avrupa ülkesinin AB ile
iliflkilerinin seyrinin do¤al bir sonucu olmakla birlikte, bir
di¤er taraftan ‹slam ve Hristiyanl›¤'›n bar›fl içinde birarada
yaflayabilece¤ini (cohabitation) gösteren bir örnek
sunacakt›r.
Mevcut küresel konjonktürde Türkiye'nin d›fllanmas› ise, Avrupa'y› ve genel anlamda
Bat›'y› ‹slam dünyas› ile bir "boflanman›n" (decoupling) efli¤ine getirebilecek ölçüde
tehlikeli bir seçim olabilir.
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De¤erli Konuklar,

Türkiye bir medeniyet grubu içinde yer alan ve baflka bir medeniyet grubuna dâhil olmaya
çal›flan bir ülke de¤ildir.

Medeniyetin gruplara indirgenemeyece¤ini, ortak payda ve ay›r›c› çizgi olamayaca¤›n›
anlatan bir örnektir.

Sorunlar›n› aflmaya ve eksiklerini gidermeye çal›flan, bunda kayda de¤er baflar› sa¤layan
ve kendine özgü de¤erleri dünyan›n istifadesi için aç›k yüreklilikle ortaya koyan bir ülkedir.

Biz Avrupal›y›z. Ve farkl›y›z.

Bununla gurur duyuyoruz.

Zira bu fark y›k›c› de¤il, zenginlefltiricidir.

Türkiye'nin birlefltirici de¤erinin tüm dünya taraf›ndan anlafl›ld›¤› gün; Avrupa Birli¤i
üyeli¤imizin gerçekleflti¤i gün; ayn› zamanda "Medeniyetler Çat›flmas›" tezinin ‹stanbul
Bo¤az›'n›n sular›na gömüldü¤ü gün olacakt›r.

Hepinize teflekkürlerimi sunuyorum.
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51. NATO-PARLAMENTERLER ASAMBLES‹ GENEL KURUL
TOPLANTISI

(15 KASIM 2005, Kopenhag)
Say›n Baflbakan, Say›n Genel Sekreter, De¤erli Milletvekilleri, Bayanlar ve Baylar,

Parlamenter diplomasinin yaklafl›k yar›m yüzy›ll›k baflar›l› bir dönemi geride b›rakt›¤›
günümüzde, transatlantik bölgesinde bar›fl ve istikrar›n korunmas›na yönelik vazgeçilmez
bir güvenlik, siyasi ve ekonomik tart›flma forumu olarak faaliyette bulunan bu Asamble'ye
hitap etmekten mutluluk ve gurur duymaktay›m.

"Aç›k kap›" politikas›n›n bir sonucu olarak geniflleyen Kuzey Atlantik ‹ttifak›'na üye ve
ortak ülkeler halklar›n›n, kendi iradeleriyle seçtikleri temsilcilerden oluflan NATO
Parlamenter Asamblesi, genifl Avrupa-Atlantik bölgesinde kamuoyunun görüfllerini ve
halklar›n vicdan›n› güvenlik ve savunma alanlar›na yans›tabilen önemli bir araçt›r.

Asamble'nin bu ba¤lamdaki katk›lar› ‹ttifak'›n günümüzün de¤iflen koflullar›na ayak
uydurmas› ve modern toplumlar›n karfl› karfl›ya bulunduklar› yeni risk ve tehditlere karfl›
uygun önlemleri almas›na son derece önemli bir katk› oluflturmaktad›r.

Günümüzde d›fl politika alan›nda yeni aktörlerin rolünün de giderek artmakta oldu¤u
aflikârd›r.

Bu geliflmenin sebeplerinin bafl›nda fleffafl›k ve demokrasi ilkelerinin giderek yerleflmesi
gelmektedir.

Bu ba¤lamda, d›fl politikan›n da demokratik kontrolden uzak kalmas› düflünülemez.

De¤iflen dünyam›zda, parlamentolar›n bu konularda daha aktif hale gelmesi kaç›n›lmazd›r.

D›fl politika ile güvenlik ve savunma alan› üzerinde demokratik kontrol sa¤lama ihtiyac›,
bu ilkeyi temel tafllar›ndan biri haline getirmifl olan NATO'da özellikle görünür bir hal
alm›flt›r.

NATO'nun kuruldu¤u y›llarda, büyük ölçüde uluslararas› ortam›n bir gere¤i olarak savunma
ve güvenlik konular›, kamuoylar›n›n ilgisinden nispeten daha uzak birer olgu olarak
kalm›flt›r.

Ancak günümüzde dünyan›n her yerinde, her insan, kiflisel olarak yeni tehdit ve risklerle
karfl› karfl›ya kalabilmektedir.

Bu bak›mdan, NATO'nun üstlendi¤i yeni görevler, yürüttü¤ü ve destekledi¤i harekatlar,
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çok genifl bir co¤rafyada yaflayan herkesi ilgilendirmektedir.

Bu ba¤lamda Parlamenterler, iki yönlü bir süreci yürütmekten sorumludurlar; bir yandan
‹ttifak›n ald›¤› kararlar› kamuoyuna tan›t›rken, di¤er yandan halklar›n tepkilerini ve
endiflelerini hükümetlere yans›tmakla yükümlüdürler.

Bunu, demokratik karar alma sürecinin vazgeçilmez bir parças› olarak yerine
getirmektedirler.

Bu sebeple uluslar›m›z›n bizzat seçmifl olduklar› temsilcilerinin, savunma ve güvenlik
konular›na eriflim ve katk›lar›n›n sa¤lanmas›, demokrasi ve fleffafl›k aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r.

NATO Parlamenter Asamblesini transatlantik iliflkilerin önemli bir unsuru k›lan bir di¤er
görev ise, NATO konusunda üye ve ortak ülkelerde oluflan birtak›m yanl›fl izlenimlerin,
bilgilendirme faaliyetleri arac›l›¤›yla düzeltilmesidir.

NATO'nun sahip oldu¤u imaj her zaman önem arzetmifltir.

Ancak günümüzde, ‹ttifak›n üstlendi¤i yeni görevler ve medyan›n etkisi do¤rultusunda,
do¤ru mesajlar›n verilmesi bafll›ca ilgi alanlar›m›zdan biri haline gelmifltir.

NATO, sahip oldu¤u imaj›n aksine, sadece askeri bir teflkilat de¤ildir.

Siyasi yönü a¤›rl›kl›, ortak de¤erlerimizden güç alan ve bizzat bu de¤erleri savunma
amaçl› bir teflkilatt›r ve bu yönde ilerlemeye devam edecektir.

Bu konuda kamuoylar›n›n ayd›nlat›lmas› gayretlerimizin y›lmadan ve etkin bir flekilde
sürdürülmesi büyük önem tafl›maktad›r.

NATO Parlamenter Asamblesi, ‹ttifak›n yaflad›¤› dönüflümlere ve uluslararas› güvenlik
alan›ndaki geliflmelere her zaman ayak uydurmay› baflarm›flt›r.

So¤uk Savafl'›n sonunda sorumlu oldu¤u alan›n tan›m›n› geniflletmifl, 2001'den bu yana
terörizmle mücadeleyi gündemine dahil etmifltir.

Hatta Asamble, birçok konuda daha da ileri gitmeyi baflarm›fl, ortakl›k mekanizmalar›n›
pekifltirmifltir.

Akdeniz Diyalo¤u'na paralel olarak daha genifl bir üyelikle
faaliyet gösteren Akdeniz Diyalo¤u Özel Grubu'nun
oluflturulmas› son derece zamanl› bir giriflim olarak
görülmelidir.
Bu alandaki çal›flmalar›n gerek NATO gündemindeki çeflitli konular›n bölge ülkeleriyle
etrafl›ca ele al›nabilmesine zemin sa¤layaca¤›, gerek Orta Do¤u Bar›fl Süreci ba¤lam›nda
önemli katk›lar› olaca¤› kanaatindeyim.

Bunun yan›s›ra, ‹stanbul Zirvesi'nde gelifltirilen vizyona uygun biçimde, Türkiye aç›s›ndan
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özel bir önem tafl›yan Orta Asya ve Kafkasya ülkelerine yönelik faaliyetlere a¤›rl›k
verilmesinden de memnuniyet duyuyoruz.

Bu özel ortakl›k mekanizmalar›, NATO Parlamenter Asamblesi'nin, her koflulda sa¤l›kl›
ve ilkeli bir diyalo¤u sürdürmekteki baflar›s›n›n bir di¤er kan›t›d›r.

Bu bak›mdan avantaj sa¤layan bir unsur, parlamenter diplomasinin, geleneksel diplomasiye
göre daha esnek, hatta belki de daha uzlaflmac› olmas›d›r.

Asamblenin sözkonusu avantajdan mümkün olan fayday› sa¤lamak suretiyle, bu alanlardaki
faaliyetlerini derinlefltirerek ve gelifltirerek sürdürmesini arzu ediyoruz.

Bu gibi çal›flmalar›yla NATO Parlamenter Asamblesi ayn› zamanda, NATO'nun bafll›ca
görevlerinden biri olan demokrasi, insan haklar› ve hukukun üstünlü¤ü de¤erlerini ‹ttifak'›n
mevcut s›n›rlar›n›n ötesine tafl›ma konusunda da çok önemli ad›mlar atm›flt›r.

Bu vesileyle, Türkiye'nin s›k› dostluk iliflkileri içinde bulundu¤u bir ülke olan Afganistan'da,
seçimleri gözlemleyerek demokrasinin sa¤lamlaflt›r›lmas› yolunda çaba gösteren bu
Asamble'yi kutluyorum.

NATO Parlamenter Asamblesi'nin gündemindeki di¤er konular da Türkiye'yi yak›ndan
ilgilendirmektedir.

Son otuz y›ll›k dönemde teröre onbinlerce kurban veren bir ülke olan Türkiye,  2001'den
bu yana dünyan›n her yerinde meydana gelen trajik olaylar karfl›s›nda terörizmle mücadele
konusunda dayan›flma ve iflbirli¤inin giderek artmas›ndan ve bu konunun Asamble'nin
gündemine girmifl olmas›ndan memnuniyet duymaktad›r.

Bu alanda tam iflbirli¤i flartt›r ve halen yap›lmas› gereken çok fley bulunmaktad›r. Bu
bak›mdan müttefik ve ortak ülkeler parlamenterlerinin anlay›fl birli¤i içinde olmalar› ve
kamuoylar›n› bu yönde harekete geçirmeleri önem arzetmektedir.

Türkiye, flimdiye kadar oldu¤u üzere bundan sonra da NATO Parlamenter Asamblesi'nin
faaliyetlerine elinden gelen deste¤i sa¤lamaya haz›rd›r.

Asamblenin ortaklar›n›n önemli bir k›sm›yla özel iliflkiler sürdüren ve bölgesindeki birçok
ülkeye demokratik rejimi ve Bat›l› de¤erleriyle örnek teflkil eden Türkiye'nin bu yönde
NATO Parlamenter Asamblesi'yle iflbirli¤i derinleflerek devam edecektir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bugün sizlerle birlikte olma flans›n› edinebilmifl ve sizlere hitap edebilmifl olmaktan
duydu¤um memnuniyeti bir kez daha ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum.

Teflekkür ederim.
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UNCTAD REKABET KONFERANSI

(16 KASIM 2005)
Dünyan›n farkl› ülkelerinden kat›lan de¤erli Bakanlar, Kurum Baflkanlar› ve Say›n
Delegeler,

Hepinizin bildi¤i üzere burada bulunmam›z›n nedeni, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu'nun
5 Aral›k 1980'de kabul etti¤i "K›s›tlay›c› Ticari Uygulamalar›n Kontrolü için Çok Tarafl›
Adil Prensipler ve Kurallar Seti"dir.

Söz konusu Set'in gözden geçirilmesi için, bugüne dek UNCTAD (Birleflmifl Milletler
Ticaret ve Kalk›nma Konferans›) taraf›ndan her befl y›lda bir uluslararas› konferans
düzenlenmektedir. ‹lk dört konferans Cenevre'de düzenlenmifltir.

Türkiye bugün beflincisi düzenlenen konferans vesilesiyle 100'den fazla ülkenin ve çeflitli
uluslararas› kurulufllar›n delegelerine ev sahipli¤i yapma onurunu elde etmifltir.

Ülkeme hofl geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Bu çerçevede, öncelikle, rekabet hukuku ailesinin siz de¤erli üyelerini ülkemizde
a¤›rlamaktan mutluluk duydu¤umu ifade ediyor; bu Konferans'›n Türkiye'de düzenlenmesi
fikrine tereddütsüz destek veren Say›n UNCTAD (Birleflmifl Milletler Ticaret ve kalk›nma
Konferans›) Genel Sekreteri Say›n Dr. Supachai PANICHPAKDI'ye, rekabet birimi baflkan›
Say›n Philippe Brusick'e ve ekibine, tüm BM çal›flanlar›na ve dünyan›n dört bir yan›ndan
kalk›p buraya gelen siz say›n delegelere teflekkür ediyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, 1924 ‹zmir ‹ktisat Kongresi'nden bu yana ilke olarak serbest piyasa ekonomisini
benimsemifltir.

Ancak Cumhuriyetimizin kurulufl y›llar›nda yeterli sermaye birikiminin olmamas› nedeniyle
devlet, ekonominin birçok alan›nda bizzat bir aktör olarak, mal veya hizmet üreterek
önemli yer edinmifltir.

Seksen üç y›l boyunca bir yandan ça¤dafllaflma, modernleflme ve demokratikleflme, bir
yandan da liberal piyasa ekonomisini hayata geçirme aç›s›ndan dev ad›mlar atan Türkiye,
k›sa sürede kendine sayg›n bir yer edinmeyi baflarm›flt›r.

Bu yolculukta bizler, siyasi ba¤›ms›zl›¤›n, ekonomik ba¤›ms›zl›k olmadan bir anlam ifade
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etmedi¤inin; ekonomik hak ve özgürlüklerin, temel hak ve özgürlüklerin en önemli
tamamlay›c› unsurlar›ndan biri oldu¤unun bilinciyle hareket ettik.

Bu perspektifle bugün itibariyle dünya geneline bakt›¤›m›zda, demokrasi ile giriflim ve
yat›r›m özgürlü¤ünü temel piyasa ekonomisinin birbirlerini destekler nitelikte oldu¤unu,
en müreffehleri baflta olmak üzere birçok ülkenin serbest piyasa ekonomisini kabul
ettiklerini görmekteyiz.

Yaflanan tecrübeler, serbest piyasa sistemi içinde iflleyen, demokrasi, hukukun üstünlü¤ü
ve fleffafl›¤›n hâkim oldu¤u ekonomilerde daha s›hhatli bir geliflme ve kalk›nman›n
sa¤land›¤›n› göstermektedir.

Hukuk içinde iflleyen bir demokrasinin, bütün kurum ve kurallar›yla iflleyen bir serbest
Pazar ekonomisinin en büyük güvencesi oldu¤unu 3 y›ll›k hükümetimiz aç›kça göstermifltir.

Türkiye, bugün siyasi hamlelerinde ve ekonomik büyümesinde eflzamanl› ve paralel bir
büyüme trendi içindedir. Türkiye hukuki reformlar›yla ayn› zamanda AB ülkeleriyle rekabet
edebilecek bir yap›ya kavuflmaktad›r.

Türkiye'ye küresel sermayenin h›zla artan ilgisi demokratik güven ortam›n›n
sa¤lamlaflmas›yla do¤rudan ilgilidir.

Piyasa ekonomilerinde, temel hak ve özgürlüklerin esas
unsuru olan giriflim özgürlü¤ünün teminat alt›na al›nmas›,
toplumun giriflimcilerin yeteneklerinden faydalanmas›,
kaynaklar›n etkin bir flekilde kullan›lmas›n›, üretimin
rekabeti koruyarak artmas›n› sa¤lamaktad›r.
Dolay›s›yla piyasa ekonomisi sistemi iktisadi etkinli¤i sa¤layan bir araç olmas›n›n yan›s›ra,
demokratik düzeni bütünleyen bir unsur olarak görülmelidir.

‹ktisadi kaynaklar›n devlet eliyle da¤›t›ld›¤› sistemler ise, sistemi y›k›ma götürebilecek
boyutlarda kaynak israf› sorunlar› ile karfl› karfl›ya kalm›fllard›r.

Bu sistemlerin bireylerin yaln›zca ekonomik ihtiyaçlar›n› de¤il, ayn› zamanda özgürlük,
adalet gibi en temel haklar›n› karfl›lamakta dahi baflar›s›zl›¤a u¤rad›klar› görülmüfltür.

Bugün, yeryüzü sath›nda adaletin yayg›nlaflmas› için dünyadaki kaynaklar›n da adil olarak
paylafl›lmas›, bu do¤rultuda çözüm aray›fllar›na küresel ölçekte h›z verilmesi bütün
insanl›¤›n en acil ihtiyaçlar›ndan biridir.

Zira, yaflad›¤›m›z dünyaya bütün insanl›k aç›s›ndan uçurumlar›yla, adaletsizlikleriyle,
çeliflkileriyle bakt›¤›m›zda,  çok da övünemeyece¤imiz bir tablo ile karfl› karfl›ya oldu¤umuzu
görürüz.

Bu tablodaki pembe tonlar›n eksikli¤i demokrasi, hukuk ve adalet gibi evrensel de¤erlerin
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yüceltilmesiyle telafi edilebilir. ‹nsanl›¤›n gelece¤i, tarihin devam›, fliddet ve terörün
tasfiyesi buna ba¤l›d›r.

Bir yanda kifli bafl›na milli gelirden 20 bin 30 dolar alan refah toplumlar›, öte yanda
milyonlarca çocu¤un açl›ktan, savafllardan öldü¤ü  bir dünya foto¤raf›yla yüz yüzeyiz.

Yüzümüzü sadece refaha, sadece büyümeye, istatistiklere çevirirsek, Etiyopya'da,
Nijer'de ya da bugün deprem felaketi yaflayan Pakistan'daki insanl›k trajedilerini görmezden
gelirsek, evrensel sorumlulu¤umuzu yerine getirmifl olamay›z.

Böyle bir dünyada adaletin ve kalk›nman›n yayg›nlaflmas› için küresel sorumluluk alan
uluslar aras› kurumlar›n daha etkin olmas› inan›yorum ki, insanl›¤a yol gösterecektir.

Türkiye, hükümetiyle, kurumlar›yla, entelektüel birikimiyle medeniyetler ittifak› projesine
destek vermekle çat›flma yerine adaletin egemen oldu¤u bir dünya özlemini
yayg›nlaflt›rmakta ve bu konuda öncü bir rol oynamaktad›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bildi¤iniz üzere, piyasa ekonomisinin dayand›¤› temel dinamiklerden biri, rekabet
olgusudur.

Ancak etkin bir rekabet ortam› sayesinde vatandafllar›n piyasa ekonomisinin imkânlar›ndan
yararlanmas› söz konusu olabilir.

Bir baflka deyiflle, giriflimcilerin yat›r›m özgürlü¤ünü temel alan serbest piyasa ekonomisinde
rekabet, kaynaklar›n en etkin flekilde da¤›lmas›n›, tüketicilerin daha kaliteli ürünlere daha
ucuza ulaflmas›n› ve teknoloji alan›nda ilerleme kaydedilmesini sa¤lar.

Fakat yaflanan tecrübeler, kendilerine piyasalarda özgürce hareket etme güvencesi
tan›nan teflebbüslerin, zaman zaman piyasan›n en temel dinami¤i olan rekabeti
k›s›tlad›klar›n›, karteller ve tekeller oluflturarak, piyasaya yeni giriflleri engellediklerini,
mevcut teflebbüsleri piyasa d›fl›na ç›kard›klar› ya da tüketicilerin aleyhine fiyat art›fl›na
neden olduklar›n› göstermektedir.

Bu nedenle, rekabetin olmad›¤› ya da korunmad›¤› bir piyasa ekonomisinden bahsetmek
mümkün olmayaca¤› gibi, rekabetin olmad›¤› bir ekonomik sistemden medet ummak,
bunun vatandafllara, geliflmeye, kalk›nmaya fayda sa¤lay›c›na inanmak hayalperestlikten
baflka bir fley olmayacakt›r.

Dolay›s›yla, rekabet olgusunun piyasa ekonomisinin olmazsa olmaz koflulu oldu¤unun
ve rekabetin korunmad›¤› bir piyasa ekonomisinden beklenen faydalar›n sa¤lanmayaca¤›n›n
alt› bir kere daha çizilmelidir.

Nitekim rekabet hukuku ve rekabet kurumlar› da bunun için vard›r. En geliflmifl, en
müreffeh ülkelerin en eski rekabet kanunlar›na sahip olmalar› da bu nedenle bir tesadüf
olarak alg›lanmamal›d›r.

Rekabet hukukunun bir di¤er getirisi de, uzun vadede ülkelerin rekabet edebilikleri
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üzerindeki olumlu etkisidir.

Ülke içinde birbirleri ile etkin bir flekilde rekabet ederek maliyetlerini düflürmeyi baflaran
teflebbüsler, küresel alandaki rakipleri ile de rekabet edebilir hale gelmekte, gümrük
duvarlar›n›n y›k›lmas›n›n ard›ndan gelecek rekabetçi bask›ya dayanabilmektedirler.

Türkiye, ekonomik anlamda 1980'li y›llarda d›fla aç›lma sürecini h›zland›rm›fl, bu çerçevede
piyasalarda rekabetin korunmas› anayasal bir yükümlülük olmufltur.

Burada bulunmam›za  vesile olan Rekabet Kurumu ise, 1997 y›l›nda faaliyete geçmifl
ve sekiz y›l gibi k›sa bir süre içinde Türk kamuoyunda hak etti¤i sayg›nl›¤› kazanm›flt›r.
Bunun en temel nedeni de, kararlar›ndaki objektif tutumudur.

Di¤er yandan, rekabet hukukunun yaln›zca teflebbüsler üzerinde uygulanmas›n›n yeterli
olmayaca¤› da gözden kaç›r›lmamal›d›r.

Son dönemlerde ülkemiz gündemini meflgul eden
özellefltirme sürecinde, Rekabet Kurumu'nun katk›s›n›n
da ülkemiz için oldukça önemli sonuçlar do¤urdu¤u,
Rekabet Kurumu'nun özellefltirme ifllemlerinde rekabet
koflullar›n› zedelemeyecek en etkin özellefltirme
stratejisinin seçilmesinde ilgili kamu kurumlar›na rehberlik
etti¤i de burada vurgulanmal›d›r.
Bunun yan› s›ra devletin düzenlemeleri nedeniyle piyasalarda rekabetin k›s›tlanmas›na
mahal vermemek için, Baflbakanl›k olarak yay›nlad›¤›m›z genelgeler ile, piyasalardaki
rekabeti olumsuz yönde etkileyebilecek kamu düzenlemeleri için önceden Rekabet
Kurumu'nun görüflünün al›nmas›n› öngördük.

De¤erli Konuklar, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, büyüyen ekonomisiyle, h›zl› kalk›nmas›yla dünyada y›ld›z› en çok parlayan
ülkelerden biridir.

Bilindi¤i üzere ülkemizin AB'ye üyelik sürecinde ald›¤› mesafe ve müzakere sürecinin
bafllam›fl olmas› ekonomimizin bütün unsurlar›na olumlu katk›larda bulunmaktad›r.

Yabanc› sermayenin, yananc› yat›r›mc›lar›n "Bir f›rsatlar ülkesi" olarak gördü¤ü Türkiye'nin
cazibesi her geçen gün artmaktad›r.

AB sürecindeki otuz befl ana bafll›ktan birisinin de "rekabet" oldu¤unu iyi biliyoruz.

Bu çerçevede, özelikle anti-tröst hükümlerinin uygulanmas› aç›s›ndan Rekabet Kurumu'nun
dünya standartlar›nda bir yaklafl›m sergiledi¤inden bahsetmek gerekir.

Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve Rekabet Kurumu ile bu alanda önemli bir yol
kat edilmifl, rekabetin getirece¤i de¤iflim ve dinamizm için gerekli ön koflullar sa¤lanm›flt›r.
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Ayn› do¤rultuda, rekabet hukukunun tüm bireylerce tan›n›r hale gelmesi, rekabet
kültürünün tesis edilmesi, 59. Hükümet program›nda da belirtildi¤i üzere baflka kanunlarda
yer alan ve rekabet hukukuyla çat›flan hükümlerin ortadan kald›r›lmas› ve rekabet
hukukunun daha da etkin bir flekilde uygulanmas› yolunda at›lacak ad›mlarla giriflim
özgürlü¤ünün ve rekabetin korunmas›, yat›r›m ortam›n›n gelifltirilmesi için gereken
düzenlemeler yap› lmas› konusundaki karar l › l ›¤ ›m›z devam edecektir .

Sözlerimi bitirirken bu toplant›n›n hay›rl› olmas›n› diliyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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BAfiBAKAN SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN MAV‹ AKIM
DO⁄AL GAZ BORU HATTI’NIN RESM‹ AÇILIfi TÖREN‹NDE
YAPTIKLARI KONUfiMA

(17 KASIM 2005)
Say›n Baflkan Putin,

Say›n Baflbakan Berlusconi,

Han›mefendiler, Beyefendiler;

Ülkemizin tarihinde çok özel bir yeri olan Samsun'a hofl geldiniz.

Bu tören vesilesiyle buraya kadar gelip heyecan›m›za ortak olan herkese teflekkür ediyor,
sözlerimin bafl›nda sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Karadeniz'in bu güzel ilinde, iki yak›n dostumu, Say›n Putin'i ve Say›n Berlusconi'yi
a¤›rlamaktan da büyük bir mutluluk duydu¤umu belirtmek istiyorum.

Bugün burada tarihi bir olay için biraraya gelmifl bulunuyoruz.

Türkiye, Rusya Federasyonu ve ‹talya aras›nda öteden beri mevcut olan iyi iliflkilere yeni
bir boyut eklemifl olan Mavi Ak›m do¤al gaz boru hatt›n›n aç›l›fl› için buraday›z.

Bildi¤iniz gibi Mavi Ak›m projesinin ilk ad›m› 1997 Aral›k ay›nda Rusya Federasyonu ile
imzalanan Hükümetleraras› Anlaflma neticesinde at›lm›flt›.

Ancak Mavi Ak›m do¤al gaz boru hatt› fikir olarak ilk kez gündeme getirildi¤inde, kimi
çevrelerce "Mavi Düfl" olarak adland›r›lm›flt›.

Baz› iflleri baflarabilmek için, düflleyebilecek cesarete sahip olmak gerekir.

Hükümetimiz iflbafl›na geldi¤i günden beri bu vizyon ve cesarete sahip oldu¤unu ortaya
koymufltur.

Ne mutlu bize ki, ülkelerimizin kararl› tutumu ve ortak vizyonu sayesinde bu proje hayata
geçirilebilmifltir.

Mavi Ak›m projesi, birlikte çal›flman›n ve güç birli¤inin bir eseridir.

Projenin karfl›s›na ç›kan engelleme çabalar›na ra¤men, üç ülke ayn› hedef do¤rultusunda
azimle ilerlemifller ve nihayetinde bunun meyvelerini elde etmifllerdir.

Teknolojinin son imkânlar›ndan yararlan›larak hayata geçirilmifl olan bu projenin
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gerçeklefltirilmesinde, siyasi iradenin yan›s›ra, BOTAfi'›n, Gazprom'un ve ‹talyan ENI
firmas›n›n üstün gayretlerinin de büyük pay› vard›r.

Kendilerine bu vesileyle bir kez daha tebrik ve teflekkürlerimi sunuyorum.

Mavi Ak›m Projesi Rusya Federasyonu ile Türkiye aras›nda do¤rudan do¤al gaz ikmalini
mümkün k›lm›flt›r.

Ekonomilerimizin birbirini tamamlay›c› özelli¤ini ortaya koyan bu projenin iki ülke aras›ndaki
iflbirli¤ini ve dostluk ba¤lar›n› daha da güçlendirece¤ine inan›yorum.

Türkiye, enerji ihtiyaçlar›n›, ekonomik, güvenilir ve de¤iflik arz kaynaklar›ndan karfl›lamaya
önem vermektedir.

Mavi Ak›m do¤al gaz boru hatt› bu hedefimize önemli katk›larda bulunmaktad›r.

De¤erli Misafirler,

Mavi Ak›m Do¤al Gaz Boru Hatt›, Rusya Federasyonu ve ‹talya ile üç ülke halinde
bafllatt›¤›m›z iflbirli¤i zincirinin ilk halkas›d›r.

Kaydedilen bu ortak baflar›n›n ard›ndan üç ülkenin daha pek çok projeye imza atacaklar›na
inanc›m sonsuzdur. 

Bu çerçevede, 2010'lu y›llarda Karadeniz'e ulaflacak büyük hacimlerdeki Rus ve Kazak
menfleli petrolün Akdeniz üzerinden tüketici pazarlar›na ulaflt›r›lmas›n› sa¤layacak olan
Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt› projesini de ayn› iflbirli¤i ruhu içinde infla
edebilece¤imizi düflünüyorum.

Zira bu, halklar›m›z›n ortak ç›kar›na olacakt›r.

Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt› projesi için bir Türk flirketi ile ‹talyan flirketi
ENI'nin fizibilite çal›flmalar› bafllatmak için anlaflmaya varm›fl olmalar› memnuniyet verici
bir geliflmedir.

Kuzey Hazar bölgesi ve Rusya'da faaliyet gösteren di¤er petrol flirketlerinin de oluflturulacak
konsorsiyumda yer almalar› bizi memnun edecektir.

Samsun-Ceyhan by-pass hatt›, Karadeniz'e ulaflacak
petrolü ekonomik ve güvenli bir flekilde Akdeniz'e
aktaraca¤› gibi, ayn› zamanda Türk Bo¤azlar›’n› ve
‹stanbul'u tehdit eden tanker trafi¤inin de makul düzeye
çekilmesini sa¤layabilecektir.
Bu nedenle, projenin hayata geçirilmesi yolunda Hükümet olarak üzerimize düfleni yerine
getirmeye haz›r oldu¤umuzu ifade etmek isterim.
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Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt›n›n yan› s›ra Mavi Ak›m do¤al gaz boru hatt›n›n
da Ceyhan'a uzat›lmas›yla, Kuzey-Güney ekseninde önemli bir enerji koridoru oluflturmufl
olaca¤›z.

Her anlamda bir enerji ticaret merkezine dönüfltürmeyi öngördü¤ümüz Ceyhan'› bir
petrol rafinerisi ve bir LNG terminali ile donatmay› planl›yoruz.

2010'lu y›llarda Irak, Azeri, Rus ve Kazak menfleli petrolün ulaflaca¤› Ceyhan terminalinin,
Akdeniz'in en büyük rafinerilerinden biri olan ‹talya'n›n Augusta rafinerisine yak›nl›¤›
büyük bir avantaj oluflturmaktad›r.

Bu projelerimizin ‹talya baflta olmak üzere, Avrupa'n›n enerji arz güvenli¤ine katk›s› da
büyük olacakt›r.

De¤erli Dostlar,

Bu aflamada izninizle k›saca enerji stratejimiz üzerine de bir kaç hususu sizlerle paylaflmak
istiyorum.

Enerji stratejimiz, küresel ve bölgesel geliflmeler ile planlad›¤›m›z sosyo-ekonomik
kalk›nma hamlesinin gerekleri göz önünde bulundurularak oluflturulmufltur.

Enerji politikam›z› "karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k" esas›na göre belirlerken bu karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n
bir "güvenlik boyutu" oldu¤unu da unutmuyoruz.

Dolay›s›yla ülkemizin bir "enerji koridoru" olmas›n›n ekonomik ve ticari iliflkileri aflan
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uluslar aras›, toplumlararas› bir derinlikte "bölgesel bar›fla" büyük katk›lar sa¤layaca¤›n
düflünüyoruz.

Bu kapsamda, politikam›z›n temel esaslar›n› flöyle s›ralamak mümkündür:

- Türkiye'nin Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney ekseninde enerji koridoru ve transit ülke olmas›,

- Ceyhan Terminali'nin petrol ve do¤al gaz ticaret merkezi haline dönüfltürülmesi,

- Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) ve Hazar geçiflli do¤al gaz projelerinin gerçeklefltirilmesi ile
do¤al gaz tedariki aç›s›ndan Türkiye'nin AB'nin 4. ana arteri haline gelmesi.

Stratejimizin di¤er önemli bir aya¤›, ulusal enerji arz güvenli¤imizin sa¤lanmas› ve bu
amaçla, bir taraftan enerji kaynaklar›m›z› çeflitlendirirken, di¤er taraftan yerel kaynaklar›m›z›
etkin bir biçimde kullanmakt›r.

Do¤u-Bat› Enerji koridorunun önemli bir di¤er unsuru Türkiye-Yunanistan-‹talya do¤al
gaz interkonnektörü projesidir.

Son olarak ‹talya ile Yunanistan aras›nda da konuya iliflkin anlaflman›n imzalanmas›
üzerine projenin yasal zemini tamamlanm›fl bulunmaktad›r.

Türkiye-Yunanistan-‹talya do¤al gaz interkonnektörü,
Genifl Hazar Havzas› ile Orta Do¤u do¤al gaz›n›n Avrupa'ya
ulaflt›r›lmas›nda önemli bir rol oynayacakt›r.
De¤erli Liderler,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Enerjinin h›zla üretildi¤i ve müthifl bir h›zla tüketildi¤i ça¤›m›zda, bu alandaki verimlilik,
yarat›c›l›k ve iflbirli¤i ihtiyac›n›n giderek artt›¤›n›, yaflanan krizlerin bundan 30 y›l öncesine
k›yasla önemli farkl›l›klar tafl›d›¤›n› görüyoruz.

Günümüzde hepimiz sorunlara küresel düzeyde çözüm aranmas› gerekti¤inin fark›nday›z.

Enerji arz›n›n süreklili¤ini garanti alt›na alacak önlemlerin al›nmas› bak›m›ndan bölgesel
ve küresel ölçekte ortak bir anlay›fl ile iflbirli¤inin büyük bir önem tafl›d›¤›na inan›yorum.

Bu çerçevede Türkiye, Rusya Federasyonu ve ‹talya aras›nda enerji alan›nda tesis edilen
iflbirli¤inin, önümüzdeki dönemde yeni ortak projelere at›lacak imzalarla daha da
gelifltirilmesi gerekti¤ine duydu¤um inanc› bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Bugün Karadeniz'le Akdeniz'i buluflturmak için ellerimizi kenetlerken, tarihin ak›fl›n› yeni
bir sayfaya tafl›yoruz.

Bölgelerimiz, ülkelerimizin dostlu¤uyla flüphesiz çok fley kazanacakt›r.

Halklar›m›z›n umudunu ço¤altan, bölgemizde ve dünyam›zda bar›fl› sürekli k›lacak
ad›mlar›n gelecekte artarak sürmesi dile¤iyle, hepinizi sayg›yla selaml›yorum
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‹SLAM KALKINMA BANKASI AK‹L KADINLAR TOPLANTISI
YEME⁄‹

(25 KASIM 2005)
Sayg›de¤er Han›mefendiler, De¤erli Misafirler,

Sivil toplum Örgütlerinin De¤erli Temsilcileri,

Sizleri sevgiyle selaml›yorum.

Bu giriflimi, bu buluflmay› son derece önemsiyorum.

‹slam Kalk›nma Bankas›'n›n böyle hayati bir konuda ortak akl› esas alan ad›mlar›n› takdirle
karfl›l›yorum.

Ülkelerimiz, ekonomilerimiz h›zla birbirine yaklafl›rken ortak meselelerimizin çok boyutlu
ve derinlikli yaklafl›mlarla ele al›nmas›nda büyük yarar görüyorum.

‹nan›yorum ki, ortak medeniyetimiz, ortak kültürümüz esas meselelerimizin çözümünde
iyi bir zemin sunacakt›r.

‹slam aleminin konuflmas› gereken önemli meseleleri var; bunu hepimiz biliyoruz, bunlarla
hergün karfl›lafl›yoruz.

Yine biliyoruz ki kad›nlar›n hayat›n her alan›nda aktif roller oynad›¤›, sosyo-ekonomik ve
siyasi süreçlere önemli katk›lar sa¤lad›¤› bir ça¤da yafl›yoruz.

Her toplum kendi gerçekli¤i içinde ve tarihinin ak›fl›na uygun olarak, bu alanda, belirli
aflamalardan geçti, belirli mesafeler kat etti.

Ancak yine hemen her toplumda, kad›nlar›n toplumsal rolü konusunda, bir tak›m s›k›nt›lar›n
da yafland›¤›n› kabul etmeliyiz.

Bu çerçevede, kad›nlar›n rolü denince, özellikle iki meselenin alt›n› çizmek istiyorum.

Birincisi, sanki günümüzde baz› toplumlarda kad›n sorunlar›n›n tümüyle çözüldü¤ü;
baz›lar›n›n da bu konuda  hiç bir ilerleme ve geliflme göstermedi¤i, inançlar›n›n buna
engel oluflturdu¤u, kad›nlar› ezdi¤i, sömürdü¤ü anlay›fl›d›r ki, ben bunu çok indirgemeci
bir yaklafl›m olarak görüyorum.

Mesele bu kadar basit de¤ildir.
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Özellikle Bat› ülkelerinde, ‹slam toplumlar›nda kad›nlar›n yeri konusunda ileri sürülen
tezler bu ba¤lamda ele al›nmal›d›r..

Evet, ‹slam toplumlar›nda kad›nlar›n s›k›nt›lar› vard›r, çözüm bekleyen sorunlar› vard›r;
topluma kat›lmalar›n›n önünde engeller vard›r.

Ancak bu s›k›nt›lar›n bir kayna¤›, din zannedilen törelerdir, dinin kendisi de¤il; baflka bir
kayna¤› da sosyal ve ekonomik düzen çarp›kl›¤›d›r.

Kald› ki, kad›n›n kalk›nma sürecine dahil olma, toplumsal hayata kat›lma sorunu sadece
bizim ülkelerimizin bir sorunu de¤il, bütün dünyan›n sorunudur.

Daha geçenlerde Hollanda'da H›ristiyan ö¤retilere s›k›ca ba¤l› oldu¤u de¤erlendirilen,
parlamentoda iki milletvekiliyle  de temsil edilen Siyasi Reform Partisi'ne yap›lan hazine
yard›m›, mahkeme kanal›yla durduruldu. Partinin ad›, Staatkundig Gereformeerde Partij

Sebep, bu partinin, kad›nlar›n seçme ve seçilme haklar›n› kabul etmemesi, kad›nlar› hiçe
saymas›yd›.

Bu parti, kad›nlar›n siyasi hayatta faaliyet gösteren oluflumlara üye olmas›na da, kad›nlar›n
sadece parlamentoya de¤il, daha baflka yetkili oluflumlara seçilmesine de karfl› oldu¤unu
söylemektedir.

Bu marjinal örne¤i ne bir toplumu suçlamak için ne  "bizde böyle fleyler olmaz" demek
için veriyor de¤ilim.

Söylemek istedi¤im fludur;

Demek ki, bir çok alanda oldu¤u gibi günümüzde de kad›nlar›n çekti¤i s›k›nt›lar›, yaflad›klar›
zorluklar› tek bir co¤rafyaya, tek bir inanç ya da medeniyet sistemine ba¤lamak do¤ru
de¤ildir.

Her toplumda farkl› flekillerde tezahür etse de kad›nlar›n yeri konusunda yaflanan s›k›nt›lar
var ve bunlar› toptanc›, kolayc› bir anlay›flla tan›mlayamay›z.

Alt›n› çizmek istedi¤im ikinci husus ise, "kad›nlar›m›z› toplum hayat›na dahil edece¤iz",
"her alanda çal›flan, rekabet eden, faaliyet gösteren kad›nlar görmek istiyoruz" diye
kad›nlar›m›z›n kendi cinslerinden gelen özellikleri göz ard› etmenin yanl›fl olaca¤›d›r.

Kad›nlar›m›z›n, sadece kad›n diye herhangi bir ayr›mc›l›¤a u¤ramalar› elbette ki kabul
edilebilecek bir husus de¤ildir.

Bütün konuflmalar›mda ifade etti¤im bir fley var.

Kad›na karfl› ayr›mc›l›k ›rkç›l›ktan daha yanl›fl, daha tehlikeli
ve daha ilkel bir anlay›flt›r.
Ne var ki,  cinsiyet ayr›mc›l›¤›na yap›lan vurgular, bir çok aç›dan  baflka hatalara da
sürükleyebilmektedir.
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Bir denge bulmak zorunday›z.

Bu denge de, hem onlara toplumun her alan›nda faal olabilecekleri bir ortam haz›rlamak,
hem de onlar›n kad›nl›klar›n›, bir kad›n olarak sayg›nl›klar›n› yaflayabilecekleri bir ortam
sunmakla olur.

Bu aç›dan gelene¤imizden, kültürümüzden, medeniyet tasavvurumuzdan ilham alabiliriz.

Sayg›de¤er Han›mefendiler,

Bir selamlama konuflmas› için huzurlar›n›zday›m.

Çal›flmalar›n›z›n sonuçlar›n› merakla bekliyorum. ‹nan›yorum ki, somut ad›mlar atacak
projeler üreteceksiniz.

Ancak, son olarak izninizle bir iki hususun daha alt›n› çizmek isterim.

Elbette ‹slam toplumlar›nda kad›n›n rolü konusunda Bat›l› çevrelerden gelen
de¤erlendirmeler, elefltiriler, tümüyle teorik ya da eski flark›yatç› yaklafl›mlar›n
önyarg›lar›ndan kaynaklanan bir yanl›fll›klar da de¤ildir.

Somut ad›mlar atmam›z› gerektiren, konuflmam›z,, çözmemiz gereken meseleler vard›r.

Bunu da ortaya koymak durumunday›z.

Bunun en aç›k örne¤i, kamuoyunda "töre cinayeti" olarak an›lan olgudur.

Evet belki bunlar münferit hadiseler olabilir ama yine de bu durum, "töre cinayetleri"
vak›as›n› göz ard› etmemizi gerektirmiyor.

Sadece "töre cinayetleri"ne de¤il, e¤itimde k›z çocuklar›m›z›n çekti¤i s›k›nt›lara, ifl hayat›nda
kad›nlara karfl› negatif ayr›mc›l›¤a, e¤itimli kad›nlar›m›z› toplumsal hayattan d›fllayan
anlay›fllara karfl› somut önerilerle gerçekçi çözümler üretmeliyiz.

Üzerinde durmak istedi¤im baflka bir husus da, ‹slam toplumlar›ndaki çeflitlili¤i ve kültürel
ço¤ulculu¤u referans olarak al›p bir "öz-elefltiri" süreci gelifltirebilmemizdir.

Kapal› toplum modellerinin gelece¤imize ait olmad›klar›n› bilmeliyiz.

Bu bilinçle de, burada sizlerin yapt›¤› gibi ortak akl› devreye sokarak, aç›k ve cesur bir
flekilde meselelerimizi tart›flmal›, tecrübe ve birikimlerimizi paylaflabilmeliyiz.

Bu hususta ataca¤›n›z her ad›m› yürekten destekleyece¤imizi bilmenizi istiyor, bu
vesileyle sizi kutluyor, sayg›lar sunuyorum.

2 5  K A S I M  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



304

MEDEN‹YETLER ‹TT‹FAKI G‹R‹fi‹M‹ ÇERÇEVES‹NDE
OLUfiTURULAN YÜKSEK DÜZEYL‹ GRUBUN ‹LK
TOPLANTISI AÇILIfi KONUfiMASI

(27 KASIM 2005, Palma de Mallorca)
De¤erli Dostum Say›n Zapatero, Say›n Efl-Baflkanlar, Yüksek Düzeyli Gurubun
Sayg›de¤er Üyeleri,

Sözlerime öncelikle bugün burada çok önemli bir sürecin ilk ad›mlar›n› atarken sizlerle
birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek bafllamak istiyorum.

Gerçekten, önümüzdeki iki gün boyunca yapaca¤›n›z çal›flmalar, bar›fl ve istikrar içinde
daha iyi bir dünya hedefine do¤ru ortak yürüyüflümüzün de ilk ad›mlar›n› teflkil edecektir.

Böylesine önemli bir görevi üstlenmek ve engin birikimlerinizi bu ortak hedef do¤rultusunda
insanl›¤›n hizmetine sunmak hususunda gösterdi¤iniz anlay›fl ve özveri için hepinize
flükranlar›m› sunuyorum.

Bu vesileyle, Yüksek Düzeyli Grubun kurulmas›na bizzat öncülük eden ve sizin gibi
müstesna flahsiyetleri bu amaçla bir araya getiren Say›n Kofi Annan'a da en içten
teflekkürlerimi iletmek isterim.

De¤erli Konuklar,

Bugün burada sizlere bafllatt›¤›m›z giriflimin önemini izah eden uzun bir konuflma
yapmayaca¤›m.

Zira hepiniz Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin amaçlar› ve bizi bu noktaya getiren flartlar›n
bilinci içindesiniz.

Ancak, üstlendi¤iniz görevin daha önce bu konuda yap›lan çal›flmalardan farkl› bir boyut
tafl›d›¤›n› göz önünde tutarak, Yüksek Düzeyli Gruptan tam olarak neler beklendi¤ine
dair görüfllerimi k›saca ifade etmek istiyorum.

Gerçekten de, farkl› kültür ve dinler aras› anlay›fl eksikli¤inin günümüzde giderek daha
derinleflen bir hal almas› ve buna ba¤l› fliddet olaylar›n›n insanl›¤› tehdit eden bir nitelik
kazanmas› karfl›s›nda, dinler/kültürler aras› diyalogun gelifltirilmesi amac›yla son dönemde
birçok giriflim bafllat›lm›flt›r.

Bu çal›flmalar›n hepsini destekliyor ve elimizden geldi¤ince katk›da bulunmaya çal›fl›yoruz.
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Ancak, samimi olmak gerekirse, bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun mevcut durumu tarif
etmek suretiyle diyalog ihtiyac›na dikkat çekti¤ini, ancak somut olarak neler yap›lmas›
gerekti¤ine dair stratejik ve pragmatik bir yaklafl›m ortaya koyamad›¤›n› görmekteyiz.

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› projesinin ve sizlerin yapaca¤› çal›flmalar›n tamamlay›c› fark›
da burada yatmaktad›r.

Bizlerden beklenen bugün karfl›laflt›¤›m›z sorunsal› sadece tarif etmek de¤il, ard›nda
yatan temel etkenleri analitik bir flekilde inceleyerek, bunun ›fl›¤›nda toplumlar› ortak bir
gelecek için birlikte çal›flmaya sevkedecek pratik tedbirleri ortaya koymakt›r.

‹nanc›m odur ki, Medeniyetler ‹ttifak› projesinin bu alanda
uluslararas› topluma sa¤layaca¤› en önemli katma de¤er
de, iflte sizlerin bu do¤rultuda haz›rlayaca¤›n›z eylem
plan›yla ortaya ç›kacakt›r.
Bunu yaparken tabiat›yla önce sorunun nereden kaynakland›¤›n› ve insanlar›n birbirlerini
"öteki" veya "karfl›t" olarak görmesine yol açan etkenlerin neler oldu¤unu de¤erlendirmeliyiz.

Keza, kültürel veya dini farkl›l›klar›n gerçekten birbirinden kopuk ve uzlaflt›r›lmas› gereken
farkl› medeniyetlerin varl›¤›na m› hükmetti¤ini, yoksa evrensel oldu¤una inand›¤›m›z
de¤erler temelinde tüm insanl›k için, ›rk, dil, din ayr›m› gözetmeksizin ortak bir medeniyet
ba¤›n›n m› sözkonusu oldu¤unu da ortaya koyabilmeliyiz.

Bizim inanc›m›za göre, tarih boyunca bütün toplumlar kendi kültürleri ve inanç
zenginlikleriyle insanl›¤a ve ortak medeniyetimize özgün katk›lar yapm›fllard›r.

Hangi dine ve kültürel anlay›fla mensup olursa olsun tüm insanlar, en basitinden
karmafl›¤›na kadar benzer dürtü ve ideallerle flekillenen bir medeniyet çizgisi izlemifllerdir.

Bugün yap›lmas› gereken, iflte bu ortak noktalar› görünür k›lmak, günümüzde karfl›laflt›¤›m›z
fliddetin, terörün ve hoflgörüsüzlü¤ün temelinde dini veya kültürel gerekçeler olamayaca¤›n›
anlatmak, aksine hiçbir dinin ve kültürün, özünde insanlar› birbirine düflürmeye yönelik
motifler bar›nd›rmad›¤›n› bütün aç›kl›¤›yla gözler önüne sermektir.

Böylece "Medeniyetler Çat›flmas›" senaryolar›n›n kaç›n›lmazl›¤›na dair k›yamet senaryolar›na
en etkin ve kuvvetli yan›t verilmifl olacak, insanl›¤›n yeni ayr›m çizgileriyle bölümlenmesini
öngören bu teorilere karfl› ittifak içinde hareket edilmesini mümkün ve gerekli k›lan ortak
bir zemin oluflturulacakt›r.

Bu itibarla, Yüksek Düzeyli Grubun haz›rlayaca¤› raporun sadece akademik düzeyde
entelektüel bir çal›flma olmamas› büyük önem tafl›maktad›r.

2006 y›l› içinde Birleflmifl Milletler'e sunaca¤›n›z raporun pratik ve uygulamaya dönük
bir boyut tafl›mas› da gerekmektedir.

Bu do¤rultuda, bugün çeflitli gruplar› ve toplumlar› fliddete veya karfl›tl›k temelindeki
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düflüncelere sevkeden etkenlerin siyasi, ekonomik ve sosyal temellerinin araflt›r›lmas›,
bunun için tarihsel geliflmelerin oldu¤u kadar günümüz flartlar›n›n ve dinamiklerinin de
incelenmesi ve neticede hem Hükümetler hem de sivil toplum düzeyinde al›nmas›
gereken somut tedbirlerin ortaya koyulabilmesi uygun olacakt›r.

Bu ba¤lamda sivil toplumun rolünün önemine özellikle vurgu yapmak istiyorum.

Zira, önyarg›lar, yanl›fl alg›lamalar ve ard niyetli yönlendirmeler neticesinde bugün keskin
bir kamplaflma içine girme e¤ilimi gösteren toplumlar›m›z›n sadece yukar›dan afla¤›ya
yönelik bilgilendirme ve ayd›nlatma kampanyalar›yla harekete geçirilmesi mümkün
de¤ildir.

Subjektif medeniyet yorumlamalar›na dayanan bu ayr›flma riski ve d›fllama refleksine
karfl› mücadele dinami¤inin afla¤›dan yukar› etkin bir sivil toplum hareketiyle desteklenmesi
flartt›r.

Bu itibarla, çal›flmalar›n›zda sivil toplum örgütlerinin bu çabaya olabilecek katk›lar› boyutuna
da özel bir önem gösterece¤inizi ümit ediyorum.

Keza, bu sürecin gelece¤e dönük uzun soluklu bir mücadele oldu¤unu göz önünde
tutarak, gençlerimizin do¤ru yönde ayd›nlat›lmas›na ve Medeniyetler ‹ttifak› projesinin
simgeledi¤i anlay›fl›n öncelikle gelecek nesiller taraf›ndan benimsenmesine verdi¤im
önemi de vurgulamak isterim.

Sayg›de¤er Konuklar, Yüksek Düzeyli Grubun De¤erli Üyeleri,

Dünyam›z zor bir dönemden geçmektedir.

Halklar›m›z gelece¤e güvenle bakabilmek için umuda ve bu umudu hayata geçirecek
sa¤lam vizyon ve stratejilere ihtiyaç duymaktad›r.

Medeniyetler ‹ttifak› da iflte bu amaçla gündeme getirilmifl son derece önemli bir giriflimi
temsil etmektedir.

Geçmiflte AB-‹KÖ Ortak Forumu dâhil bu yöndeki bir çok
projeye öncülük eden ve özel konumunu bu amaç
do¤rultusunda kullanma kararl›l›¤› sergileyen bir ülkenin
Baflbakan› olarak Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin
baflar›s›na da gönülden inand›¤›m›z› ve güvendi¤imizi
belirtmek isterim.
Bu vesileyle projenin fikir babas› olan ve beraberce efl-sunuculu¤unu yapmaktan onur
duydu¤um Say›n Zapatero ile bafllang›çtan bu yana bizlerden deste¤ini esirgemeyen
BM Genel Sekreteri'ne bu konudaki önderlik ve katk›lar› için huzurlar›n›zda bir kez daha
teflekkür ediyorum.
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Ancak giriflimin baflar›s›, öncelikle sizlere ve ortaya koyaca¤›n›z yol gösterici tutuma
ba¤l›d›r.

Sa¤lam bir alt yap› ve güçlü bir ortak zemin, üzerine infla etmeyi hayal etti¤imiz ittifak›n
baflar›s› için hayati önemi haizdir.

Bu görevi en iyi flekilde yerine getirece¤inize inan›yor, bu do¤rultuda Türkiye olarak
ihtiyaç duyabilece¤iniz her türlü deste¤i vermeye haz›r oldu¤umuzu bir defa daha
vurgulamak istiyorum.

Sözlerime son verirken, grubunuzun, haz›rlanacak rapor ve eylem plan›na nihai fleklinin
verilece¤i son toplant›s›na Türkiye'de evsahipli¤i yapacak olmaktan duydu¤um büyük
heyecan ve gururu ifade ediyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN EUROMED Z‹RVES‹’NDE
YAPTIKLARI KONUfiMA

(28 KASIM 2005)
Sayg›de¤er Meslektafllar›m

De¤erli Han›mefendiler ve Beyefendiler,

AB üye ülkeleriyle Akdeniz havzas›nda yer alan ortaklar› bir araya getiren yegâne
platform olan EUROMED, bölgemizde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel iliflkileri
güçlendirmekte ve böylelikle bölgedeki bar›fl ve istikrara hizmet etmektedir.

10. y›ldönümünde Sürecin bafllad›¤› yerde bizi biraraya getiren evsahibi ‹spanya ve
Sürecin Dönem Baflkan› ‹ngiltere'ye içtenlikle teflekkürler etmek istiyorum.

Türkiye, bafl›ndan itibaren EUROMED Sürecine destek vermifl, aktif katk› sa¤lam›flt›r.

Sürecin daha etkin ve verimli olmas›na yönelik destek ve katk›lar›m›z 10. y›lda da,
sonras›nda da devam edecektir.

Geçti¤imiz 10 y›l› de¤erlendirdi¤imizde baz› somut geliflmeler kaydetti¤imizi memnuniyetle
görmekteyim.

Bununla birlikte, bafllang›çta ortaya koydu¤umuz ço¤u hedefi ise hala gerçeklefltirememifl
oldu¤umuzu üzüntüyle gözlemlemekteyim.

Tabii ki, bunun çeflitli nedenleri mevcuttur.

Ancak, bugün, 10. y›lda gelece¤e bak›p, ortakl›¤›m›z› daha da ileriye götürecek imkânlar
üzerinde odaklaflma zaman›d›r.

Süreci AB üyesi olsun Akdenizli ortaklar olsun hepimiz sahiplenelim, gelifltirelim.

Bu aç›k bir gerekliliktir.

Türkiye olarak, bu sürecin daha da ileriye tafl›nmas› için somut öneriler ortaya koyduk.

Bu önerilerimizi sizlerle paylaflt›k, konufltuk.

Ayn› flekilde di¤er ülkeler de önerilerini dile getirdiler, bizlerle paylaflt›lar, konufltular.

Gelecek Avusturya Dönem Baflkanl›¤› s›ras›nda bu önerilerin en iyi flekilde
de¤erlendirilece¤ine ve en az›ndan birkaç›n›n hayata geçirilece¤ine olan inanc›m tamd›r.

Biz, EUROMED sürecinin daha fazla Akdeniz ülkesine geniflletilmesinin istikrarl›, refah
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bir Akdeniz havzas› oluflturulmas›na katk›da bulunaca¤›na inan›yoruz.

Bu nedenle Türkiye olarak, Sürecin Balkan ülkelerine de geniflletilmesi önerisinde
bulunduk.

fiu ana kadar Sürecin Daimi bir Sekretaryas› olmam›fl ve bu görev Dönem Baflkanl›klar›
taraf›ndan yürütülmüfltür.

Tüm Dönem Baflkanl›klar› s›ras›nda sürece ayn› a¤›rl›¤›n verilmesi ve bafllayan projelerin
ayn› ivmeyle devam etmesi aç›s›ndan Daimi bir Sekretarya kurulmas›n› yararl› görüyoruz.

Sürecin siyasi aya¤›nda yaflanan t›kan›kl›k ortadad›r.

Ama bu zorluk, bizi yeni aç›l›mlar yapmaktan ve yeni faaliyetler yürütmekten
al›koymamal›d›r.

Bu nedenle, siyasi ayaktan daha a¤›rl›kl› olarak ortak paydalara ulafl›lmas› daha kolay
olan ekonomik ve kültürel aya¤a önem vermeliyiz.

Sürece pratiklik kazand›r›lmas› amac›yla uygulanma olas›l›¤› daha yüksek ekonomik ve
sosyal faaliyetlere vurgu yap›lmas›n› önerdik.

Sürecin siyasi aya¤›nda da iflbirli¤i alanlar› tabii ki mevcuttur.

Günümüzde en yak›n global tehdit haline gelen terörizm
hiçbir s›n›r tan›mamaktad›r.
Terörizm, Uluslararas› bar›fl ve istikrar›n önündeki aç›k engellerden biridir.

Bu vesileyle, son olarak,  9 Kas›m günü teröre kurban veren Ürdün halk›na Türk halk›n›n
içten baflsa¤l›¤› ve geçmifl olsun dileklerini de iletmek isterim.

Terörizmle mücadelemizde tek bir vücut halinde hareket etmemiz gerekir.

Düflünce ve ifade özgürlü¤ünü gerekçe göstererek terör odaklar›na hoflgörü göstermek
veya savunduklar› baz› de¤erleri kutsal sayarak insan hayat›ndan daha üstün tutmak bu
yolda yapaca¤›m›z en büyük yanl›fllard›r.

Terörle Mücadele konusunda Davran›fl ‹lkelerinin kabul edilmesi halinde:

Bugün, uzun bir süredir gündemde olan terörle mücadele konusunda somut bir ad›m›
atmak üzereyiz.

Bu noktaya gelmemiz yönünde çaba gösteren her ülkeye ve her yetkiliye takdir ve
teflekkürlerimi iletmek isterim.

Terörle Mücadele konusunda Davran›fl ‹lkelerinin kabul edilmemesi halinde:

Terörle mücadele konusunda EUROMED kapsam›nda Davran›fl ‹lkeleri kabul edilmesi
yönünde bafllat›lm›fl bulunan çal›flmay› destekliyoruz.
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Bu çal›flman›n en k›sa zamanda sonuçland›r›larak,

Davran›fl ‹lkelerinin uygulanmaya bafllanmas› samimi dile¤imdir.

Aram›zdan 11 ülkenin kat›l›m›yla gayr› resmi bir platform olarak oluflturulmufl bulunan
Akdeniz Forumu çerçevesinde ülkemizin Forumun baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü 2003 y›l›
sonunda Davran›fl ‹lkeleri benimsemifl ve birkaç k›nama bildirisi yay›nlamak suretiyle
somut baflar›lar elde etmifltik.

Bu baflar›lar›n EUROMED taraf›ndan da örnek al›nmas›n› temenni ederim.

Terörizmi belli bir medeniyet, kültür, din ve inançla özdefllefltirmek, birbirimize daha da
yabanc›laflmam›z› sa¤lamaktan baflka bir amaca hizmet etmeyecektir.

Terörizmle etkin mücadele, tüm medeniyetlerin ittifak› ile kazan›lacak bir davad›r.

Sayg›de¤er Meslektafllar›m,

Barselona'ya dün ‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero ile birlikte Medeniyetler ‹ttifak›
Yüksek Düzeyli Çal›flma Grubu'nun aç›l›fl oturumuna kat›lm›fl oldu¤umuz Palma de
Mallorca'dan do¤rudan geldik.

Medeniyetler ‹ttifak› Projesi’ne bak›fl›m›z› dün yap›lan Gayr-› Resmi Toplant›da dile
getirdi¤im için burada yeniden bu konuyla vaktinizi almak istemiyorum.

Burada sadece yeniden, "Medeniyetler Çat›flmas›"na dayal› teorilerin uyum ve diyalog
yerine, daha fazla gerginlik ve toplumlar aras›nda yeni ayr›m çizgileri yaratabilecek
nitelikte oldu¤unu ve içinde bulundu¤umuz koflullarda, bu tür bölünmelere ihtiyac›m›z
olmad›¤›n› tekrar vurgulamak istiyorum.

Biz, bütün toplumlar›n birbirine ba¤layan unsurun ortak evrensel de¤erler oldu¤una
inan›yoruz.

Bunu gerçeklefltirmek için bugün bu masa etraf›nda toplanan biz siyasetçilere de büyük
görev ve sorumluluk düflmektedir.

EUROMED Süreci kapsam›nda önümüzdeki dönemde yapmam›z gereken, mevcut
sorunlar›n iflbirli¤imizi yavafllatmas›na izin vermeksizin her düzeydeki toplant›lar›m›zda
uyum ve diyalog temalar›n› daha fazla ön plana ç›karmakt›r.

Teflekkür ederim.
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‹fi SEM‹NER‹ - PARLAMENTO B‹NASI, WELLINGTON

(5 ARALIK 2005)
De¤erli ‹fladamlar›,

Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Bugün ülkemizden binlerce kilometre uzakta siz de¤erli ifladamlar›yla biraraya gelmekten
ve Türkiye'de ekonomi alan›nda kaydedilen geliflmeler hakk›ndaki görüfllerimi sizlerle
paylaflmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bana ve beraberimdeki heyete gösterilmekte olan konukseverlik için, baflta Baflbakan
Say›n Halen Clark olmak üzere, Yeni Zelandal› yetkililerin tümüne, flahs›m ve arkadafllar›m
ad›na en kalbi teflekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye ekonomisi Hükümetimiz idaresinde üç y›l›n› doldurmufltur.

Genel olarak bak›ld›¤›nda, ekonomimizin bu üç y›ll›k süre zarf›nda güçlü bir performans
sergiledi¤i, kronikleflen sorunlar›n çözüm yoluna konuldu¤u ve ekonomide tarihi baflar›lar
elde edildi¤i görülmektedir.

Enflasyonda, faizlerde, büyümede, bütçe gerçekleflmelerinde, borç yönetiminde, d›fl
ticaret hacminde, özellefltirme gelirlerinde, uluslararas› do¤rudan yat›r›mlarda, turizm
gelirlerinde ve benzeri birçok göstergede kimi zaman on y›llar›n, kimi zaman da cumhuriyet
tarihimizin rekorlar› k›r›lm›flt›r.

Tüm bu kazan›mlar› kal›c› k›lmak ve iyileflmeleri gelecek nesillere aktarmak amac›yla
Hükümetimiz yap›sal reformlar› da efl zamanl› olarak uygulamaya koymufltur.

Böylece elde etti¤imiz baflar›lar k›sa vadeli çözümler olmaktan ç›km›fl, uzun vadeli ve
uzun soluklu reformlar olmufltur.

Bu ba¤lamda, Hükümetimiz özellefltirme sürecini h›zland›rmaktad›r.

Mali piyasalardan bafllamak üzere, tar›m, sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikasyon
sektörlerinde önemli reformlar› baflar›yla gerçeklefltirmektedir.

1993 ile 2002 y›llar›nda y›ll›k ortalama sadece yüzde 2,8 oran›nda gerçekleflen büyüme,
2003 y›l›nda yüzde 5,9 olarak gerçekleflmifltir. 2004 y›l›nda ise büyüme oran›  yüzde 9,9
düzeyine ç›km›flt›r.

2005-2007 dönemindeki y›ll›k ortalama büyüme oran›n›n ise yaklafl›k  % 5 olarak
gerçeklefltirilmesini planlamaktay›z.

Türk ekonomisi h›zl› büyüme alan›nda OECD ülkeleri aras›nda önde gelen yerini korumaya
devam edecektir.
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Faiz oranlar› da, birçok Avrupa ülkesine k›yasla hala yüksek olmas›na karfl›n, son otuz
y›l›n en düflük seviyesine gerilemifltir.

Geçti¤imiz y›llarda iki ve üç haneli rakamlarla telaffuz edilen, gerek ifl, gerek yat›r›m
çevreleri için cayd›r›c› bir görünüm yaratan enflasyon, 2004 y›l› sonunda tek haneli (%9.3)
rakamlara inmifltir.

2006 y›l› sonu itibariyle, bu rakam›n %5 seviyesine inmesini öngörmekteyiz.

Temel hedefimiz, Türkiye'deki enflasyonun AB ülkelerindeki seviyelerde gerçekleflmesidir.

Hükümetimizin maliye politikas›na da özel önem vermesi, ekonomide yaflanan bu önemli
geliflmelerde önemli paya sahiptir.

Türkiye bütçe disiplinine titizlikle riayet etmekte, IMF ile koordinasyon halinde haz›rlanan
s›k› maliye politikas› izlemektedir.

Önümüzdeki dönemde de ekonomi politikam›z›n önceli¤i, yap›sal reformlar›n öngörülen
plan çerçevesinde gerçeklefltirilmesi olacakt›r.

Bu kapsamda kamu maliyesinde yönelik yap›sal reformlar ve finansal sektöre iliflkin
düzenlemeler program›m›z›n bafll›ca unsurlar› aras›nda yer almaktad›r.

Bu iki alandaki geliflmeler, ülkemizdeki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi ve özellefltirmenin
h›zland›r›lmas›na da katk› sa¤layacakt›r.

De¤erli ifladamlar›,

Ülkemizin d›fl ticareti de h›zl› ve düzenli olarak geliflmeye devam etmektedir.

Türkiye'nin toplam d›fl ticaret hacmi 2003 y›l›nda ilk kez
100 milyar Dolar› aflarak 117 milyar Dolar olarak
gerçekleflmifltir.
2004 y›l›nda ise daha büyük bir at›l›m yaparak 160 milyar dolar› aflm›flt›r.

Son resmi istatistiklere bak›ld›¤›nda, bu e¤ilimin devam etti¤i görülmektedir.

2005 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda Türkiye'nin ihracat› 53 milyar Dolara, ithalat› ise 85 milyar
Dolara yükselmifltir.

Bu art›flla Türkiye, d›fl ticaret hacmi ile dünyan›n en fazla ticaret yapan 18. büyük
ekonomisi haline gelmifltir.

Gayri Safi Milli Has›la ise 301 milyar Dolara yükselmifltir.

Türkiye'nin Yeni Zelanda ile ikili ticaret hacmine bakt›¤›m›zda ise, maalesef bunun çok
cüzi bir miktarda kald›¤›n› görüyoruz.

Türkiye'nin 2004 y›l›ndaki 160 milyar dolarl›k ticaret hacminde Yeni Zelanda'n›n pay› 53
milyon dolarda kalm›flt›r.

Bu rakam iki ülkenin gerçek potansiyelini yans›tmaktan çok uzakt›r.
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Ekonomi alan›ndaki iflbirli¤i potansiyelinin her iki taraf›n da ç›karlar›na hizmet edecek
flekilde gelifltirilmesi ve ticaret hacmimizin artt›r›lmas› imkân›n›n bulundu¤una inan›yorum.

De¤erli ‹fladamlar›,

Türkiye co¤rafi konumu sayesinde yeni ve geliflime aç›k pazarlara aç›lmak isteyen
yat›r›mc›lara genifl bir perspektif sunmaktad›r.

Hükümet olarak, Türkiye'deki yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi konusuna özel önem
atfetmekte ve yat›r›m›n önündeki engelleri kald›rmak konusunda tam bir kararl›l›k
göstermekteyiz.

Bu ba¤lamda, yat›r›m ortam›n› gelifltirmeye ve ülkemizde do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›
art›rmaya yönelik çal›flmalar yapmaktay›z.

Ülkemizde, yerli ve yabanc› yat›r›mc› aras›nda hiçbir ay›r›m gözetilmemektedir.

Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi amac›yla yapt›¤›m›z çal›flmalar etkisini göstermeye
bafllam›fl, gerek ulusal, gerek uluslararas› yat›r›mlarda kayda de¤er art›fllar elde edilmifltir.

Nitekim ekonomimiz, özel sektör yat›r›mlar›nda oldu¤u kadar, do¤rudan yabanc› yat›r›m
girifllerinde de en yüksek düzeyine ulaflm›flt›r.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2004 y›l›nda do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, 2002 y›l›ndaki
seviyesinin iki kat›n› aflarak 2,8 milyar Dolar olarak gerçekleflmifltir.

2005-2007 y›llar› aras›nda ülkemize gelecek yabanc› sermayenin 15 milyar Dolar
seviyesinde olmas›n› bekliyoruz.

Türkiye'deki uluslararas› sermayenin da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, Avrupa Birli¤i ülkelerinin
önemli bir yere sahip oldu¤unu görüyoruz.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne tam üyeli¤ine yönelik müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde
bafllam›flt›r.

3 Ekim sonras›nda Türkiye art›k çok daha öngörülebilir bir ülke haline gelmifltir.

Uluslararas› yat›r›mc›lar art›k Türkiye'yi ayr› bir kategoride, ayr› bir ligde de¤erlendirmektedir.

Türkiye'nin uzun vadede yönünü nereye çevirece¤i art›k bellidir.

Türkiye'nin befl y›l sonra, on y›l sonra, yirmi y›l sonra nas›l bir ülke olaca¤› art›k daha
rahat kestirilebilir bir hale gelmifltir.

Bu itibarla, Avrupa Birli¤i ile bafllayan tam üyeli¤e yönelik kat›l›m müzakerelerinin,
Türkiye'ye yönelik do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n artmas› aç›s›ndan çok önemli bir rol
oynayaca¤›na inan›yoruz.

Biz bu avantajl› yat›r›m ortam› içinde Yeni Zelandal› yat›r›mc›lar› da ülkemizde görmeyi
arzu ediyoruz.

Bu ba¤lamda, tar›m, ormanc›l›k ve hayvanc›l›k alan›nda önemli deneyimi olan Yeni
Zelandal› firmalar için, ülkemizin yürütmekte oldu¤u en büyük altyap› projesi olan
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"Güneydo¤u Anadolu Projesi"nin (GAP) ilgi çekici olaca¤›n› düflünüyorum.

Türkiye'nin tar›m üretimini ikiye katlayacak ve ülkemizin enerji ve endüstri alanlar›ndaki
kapasitesini artt›racak olan GAP, dünyadaki dokuz en büyük çapl› proje aras›nda
say›lmaktad›r.

‹nfla edilmekte olan barajlar›, hidroelektrik santralleri,
enerji nakil hatlar›, sulama sistemleri, ulaflt›rma hatlar›,
iletiflim birimleri, sanayi tesisleri ve tar›msal üretimiyle
GAP projesinin, bölgenin geliflmifllik düzeyini befl kat
artt›rmas› ve 3,5 milyon kifliye ifl olana¤› sa¤lamas›
beklenmektedir.
De¤erli ‹fladamlar›,

Ekonomide elde etti¤imiz baflar›da, Hükümetimizin cesur, kararl› ve disiplinli politikalar›
en önemli faktör olmufltur.

Bunun yan›s›ra siyasi reformlar da ekonomideki yeni süreci destekler nitelikte olmufltur.

Yine, ekonomik göstergelerde elde etti¤imiz sevindirici geliflmeler sosyal politikalar›m›zla
desteklenmifltir.

Türkiye, ekonomide, iç politikada ve d›fl politikada istikrar ve güven ortam›n› yakalam›flt›r.

Önümüzdeki y›llar, elde edilen bu baflar›lar›n meyvelerinin toplanmaya bafllayaca¤› y›llar
olacakt›r.

Özellikle iflsizlik, yoksulluk ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in giderilmesi alanlar›nda,
önümüzdeki dönemde daha da güzel geliflmelere flahit olaca¤›z.

Üç y›l boyunca, siyasette ve d›fl politikada oldu¤u gibi ekonomide de kötü sürprizlere
yol açacak hiçbir giriflime prim vermedik.

Bundan sonra da bu disiplin ve kararl›l›¤›m›z devam edecektir.

Hükümetimiz yönetiminde Türkiye tarihi bir f›rsat yakalam›fl, bu f›rsat› en iyi flekilde
de¤erlendirmifl ve ekonomide rekor düzeyde iyileflmelerin alt›na imza atm›flt›r.

Hükümet olarak tarihi bir sorumluluk yüklendik, 3 y›lda Türkiye'yi belli bir noktaya getirdik.

Ancak daha yapacak çok iflimiz, katedecek uzun bir yolumuz var.

Bu nedenle, bu kazan›mlar› gölgeleyecek, ulusal ve uluslararas› boyutta oluflan güven
ortam›na zarar verecek hiçbir politika hiçbir zaman Hükümetimizin gündeminde yer
almayacakt›r.

Sözlerime burada son verirken, bu ziyaretin Türkiye-Yeni Zelanda iliflkilerinde verimli
sonuçlara vesile olmas›n› diliyor,  sayg›lar›m› sunuyorum.
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BAfiBAKAN SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN CANTERBURY
ÜN‹VERS‹TES‹'NDE YAPTI⁄I KONUfiMA

"Günümüz Dünyas›nda Türkiye'nin Yeri ve AB Üyelik
Sürecimiz"

(6 ARALIK 2005, Christchurch, Yeni Zelanda)
Canterbury Üniversitesi'nin De¤erli Mensuplar›,

Sayg›de¤er Konuklar,

Yeni Zelanda Güney Adas›'n›n en büyük kenti Christchurch'de, "Bahçeler fiehri" (Garden
City) ünvan›na sahip bu güzel beldede bulunmaktan memnuniyet  duyuyorum.

Ülkenizin modern ve seçkin e¤itim kurumlar›ndan Canterbury Üniversitesi'nde sizlere
hitap ediyor olmak benim için ayr›ca bir mutluluk vesilesidir.

Bu toplant›y› düzenledikleri için Üniversite yönetimine ve Avrupa Araflt›rmalar Merkezi
yetkilileri baflta olmak üzere tüm ilgililere teflekkür ediyorum.

Türkiye ve Yeni Zelanda büyük bir savafl›n ard›ndan dostluklar›n› güçlü temellere
oturtabilmifl iki ülkedir.

Atalar›m›z›n Çanakkale Savafl›'ndaki kahramanl›klar›, bugünkü nesilleri güçlü ve duygusal
bir ba¤ ile hem tarihlerine hem de birbirlerine ba¤lamaktad›r.

Türkiye, Çanakkale'den tafl›d›¤› miras› bölgesinde ve dünyada  bar›fl ve istikrar çabalar›na
destek olarak onurland›rmaktad›r.

Bizim amac›m›z, küresel uyumun sa¤land›¤›, savafllar›n, açl›¤›n ve salg›n hastal›klar›n
insanl›¤›n kaderine hükmetmedi¤i bir dünya yarat›lmas›na katk›da bulunmakt›r.

Bu düflüncelerle sizlere, günümüz dünyas›nda Türkiye'nin yeri ve AB üyelik sürecimizin
bu çerçevede tafl›d›¤› önem hakk›ndaki düflüncelerimi aktaraca¤›m.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman olan, 80 y›ld›r Cumhuriyetle yönetilen ve
ça¤dafl de¤erleri temel ilke olarak benimsemifl demokratik bir ülkedir.

Bu aç›dan herhangi bir s›n›flamaya dahil edilemeyecek özel bir örnektir.

6  A R A L I K  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Türkiye, Çanakkale'den tafl›d›¤› miras› bölgesinde ve
dünyada  bar›fl ve istikrar çabalar›na destek olarak
onurland›rmaktad›r.



318

Avrupa'da ‹kinci Dünya Savafl› sonras› oluflturulan tüm ekonomik, siyasi ve  savunma
örgütlerinde yer alm›flt›r.

Avrupa'n›n temsil etti¤i evrensel de¤erleri, kat›l›mc›  demokrasiyi,  ço¤ulculu¤u, hukukun
üstünlü¤ünü,  insan  haklar›n›, laikli¤i, düflünce, vicdan  ve  teflebbüs  özgürlü¤ünü
benimsemifltir.

Baflka bir ifadeyle, Türk halk›n›n  büyük ço¤unlu¤unun Müslüman olmas›, genelde
Bat›’yla ve özelde Avrupa'yla yo¤un etkileflime girmesine, Avrupa'daki kurum ve örgütlere
etkin bir üye olarak kat›lmas›na engel olmam›flt›r.

Türkiye, bir yandan Bat›'yla karfl›l›kl› yarar anlay›fl› temelinde kapsaml› bir entegrasyon
sürecini hayata geçirirken, di¤er yandan baflka co¤rafyalarla sahip oldu¤u tarihi ba¤lar›n›
da korumufltur.

Bar›fla, bölgesel ve küresel istikrara katk›, günümüz Türk d›fl politikas›n›n belirleyici
vurgusunu oluflturmaktad›r.

Bu, sadece de¤erlerimize ba¤l› bir seçenek de¤il, ayn› zamanda, içinde bulundu¤umuz
zor bölgesel ve uluslararas› ortamda, Türkiye'nin geliflimi ve halk›m›z›n en üst siyasi,
ekonomik ve sosyal standartlara eriflebilmesi için flartlar›n gerekli k›ld›¤› bir hedeftir.

Bu ba¤lamda, gerçekçilik, bar›flç›l›k, tutarl›l›k, sa¤duyu ve uluslararas› hukuka sayg›
ilkeleri çerçevesinde uygulanan d›fl politikam›z, muas›r medeniyet yolundaki
yürüyüflümüzde, ülkemizin en önemli de¤erlerinden birini teflkil etmektedir.

Bulundu¤umuz noktada,

- AB'yle ortak de¤erler zemininde gerçeklefltirilmekte olan kat›l›m süreci;

- NATO ittifak› içindeki yerimiz;

- ABD'yle stratejik ç›karlar ve karfl›l›kl› sayg› temelinde gelifltirilen ortakl›k ve müttefiklik
iliflkisi;

- Komflular›m›zla, yak›n ve uzak çevremizdeki ülkelerle gelifltirilmeye çal›fl›lan iflbirli¤i,

Türk d›fl politikas›n›n birbirlerini tamamlay›c› temel eksenlerini oluflturmakta ve Türkiye'nin
çok yönlü potansiyelini ortaya koymaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Günümüzde Türkiye üzerine yo¤unlaflan dikkatin bafll›ca sebeplerinden biri, 11 Eylül
sonras› dünyas›nda medeniyetleraras› diyalo¤un artan öneminden ve bu çerçevede
co¤rafi-kültürel olarak sahip oldu¤umuz özel konumdan kaynaklanmaktad›r.

Gerçekten de Türkiye, son olarak ‹spanya ile birlikte gündeme getirdi¤i ve Birleflmifl
Milletler çat›s› alt›nda destek bulan  "Medeniyetler ‹ttifak›" girifliminde de görüldü¤ü
üzere, küresel bar›fla önemli katk›lar yapan bir ülke konumundad›r.

Tabiat›yla günümüz dünyas›nda Türkiye'nin önemi yaln›zca de¤erler politikas› bak›m›ndan
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oynamakta oldu¤u rolden kaynaklanmamaktad›r. Co¤rafi konumumuzun sa¤lad›¤› somut
bir avantaj, belirgin bir flekilde ortaya ç›km›fl bulunmaktad›r.

Türkiye, 21. yüzy›l›n yeni stratejik bölgesi Avrasya'n›n kalbinde, enerji nakil hatlar›n›n ve
ulafl›m yollar›n›n merkezinde yer almaktad›r.

Enerji/ulaflt›rma koridorlar›n›n tesisi yoluyla Avrupa ve Asya'n›n birleflmesi, bölgenin
istikrara kavuflturulmas› ve ekonomik büyüme için yeni dinamiklerin yarat›lmas› Avrasya
vizyonumuzun temelini oluflturmaktad›r.

Enerji stratejimizi, Türkiye'nin Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney ekseninde enerji koridoru ve
transit ülke olmas›, Ceyhan Terminali'nin petrol ve do¤al gaz ticaret merkezi haline
dönüfltürülmesi, Bakü-Tiflis-Erzurum ve Hazar geçiflli do¤al gaz projelerinin
gerçeklefltirilmesi ile do¤al gaz tedariki aç›s›ndan AB'nin 4. ana arteri olunmas› fleklinde
özetlemek mümkündür.

Karadeniz'den Kafkaslar’a ve Orta Do¤u'ya uzanan bölgede
pozitif de¤iflimi teflvik eden Türkiye, gerginlik ve çat›flma
yerine, iflbirli¤ine olanak sa¤layan bir ortam yaratmay›
amaçlamaktad›r.
Bu çerçevede bölgesel iflbirli¤ini güven artt›r›c› bir dinamik olarak görmekte ve karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›¤›n, karfl›l›kl› anlay›fl› güçlendiren bir etki yapt›¤›na inanmaktad›r.

Öte yandan Türkiye, kendisine uzak co¤rafyalara da kay›ts›z kalmamaktad›r.

Latin Amerika ve Afrika konusunda haz›rlanan eylem planlar› çerçevesinde geliflen iliflkiler
dikkat çekicidir.

Küreselleflen dünyan›n bizleri birbirimize giderek yaklaflt›rd›¤› bir dönemde,

Pasifik bölgesiyle, özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya ile iliflkilerimizi de her alanda
gelifltirmek istiyoruz.

Ticaret potansiyelimizi artt›racak iradeye sahip bulunuyoruz.

Ülkemizde Pasifik bölgesinden daha çok yat›r›mc› görmek istiyoruz.

Günümüzün en önemli sorunlar›ndan biri olan terörizmle mücadele alan›nda da, Yeni
Zelanda ve Avustralya'y› etkin çaba gösteren, kararl› ve güçlü ülkeler olarak görüyoruz.

Gelibolu hat›ras›n›n aram›zda yaratt›¤› ba¤ çok özeldir. ‹liflkilerimize insani unsuru
vazgeçilmez bir biçimde eklemifl bulunmaktad›r.

Bu miras üzerinde geliflen iliflkilerimizin gelecekte her alanda katedece¤i mesafe de
flüphesiz kayda de¤er olacakt›r.

Türkiye ayr›ca, Güneydo¤u Asya'da ve Asya Pasifik bölgesinde güvenli ve bar›flç›l bir
ortam›n hüküm sürmesinin gereklili¤ine yürekten inanmaktad›r.
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Bar›fl ve istikrar bizim için vazgeçilmez önemde iki konudur.

Bölgesel ve küresel bar›fl ve istikrar›n korunmas›na aktif biçimde katk› yapma yönündeki
çabalar›m›z, kurucu üyesi oldu¤umuz BM fiart›'nda yer alan ideallerle de örtüflmektedir.

Bu çerçevede Türkiye, uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in muhafazas›n› hedefleyen BM
Güvenlik Konseyi'ne üye olarak aktif bir rol üstlenmek amac›yla,  2009-2010 dönemi
BMGK üyeli¤i için adayl›¤›n› aç›klam›flt›r.

De¤erli Konuklar,

21. yüzy›l›n mevcut döneminin heyecan verici konular›ndan biri de, flüphesiz Türkiye'nin
AB üyeli¤idir.

Türkiye, son üç y›l zarf›nda inan›lmas› güç bir sürat içinde gerçeklefltirdi¤i reformlarla
demokratik ve özgür dünyan›n sayg›n bir üyesi olarak önemli mesafeler alm›flt›r.

40 y›ld›r Avrupa Birli¤i'nin tam üyesi olma yolundaki çabalar›n› sab›rla sürdüren Türkiye,
art›k bu yolun son dönemecine girmifltir.

3 Ekim tarihinde AB'ye kat›l›m müzakereleri bafllam›flt›r.

Belirli bir takvim içerisinde bir y›lda tamamlanmas› planlanan Tarama Süreci de, 20 Ekim
2005 tarihinde Brüksel'de yap›lan Tan›t›c› Tarama Toplant›s› ile bafllam›fl bulunmaktad›r.

AB Kat›l›m Müzakereleri’nin hedefi tam üyeliktir. Özel statü gibi AB'yle aram›zdaki
iliflkinin müktesebat›na ve özüne uymayan seçenekleri kabul etmemiz sözkonusu de¤ildir.

Biliyoruz ki, Avrupa Birli¤i, bir yandan, yap›sal düzenlemeler, di¤er yandan, geniflleme
sürecinin devam etti¤i mevcut ortamda kendisine biçti¤i etkin bir uluslararas› aktör olma
rolüne soyunman›n sanc›lar›n› da çekmektedir.

Bugün birçok Avrupa Birli¤i ülkesinde, özellikle Fransa'da büyük tart›flmalar yaflanmaktad›r.

Bunlar, asl›nda, sadece Türkiye ile ilgili tart›flmalar de¤ildir.

Avrupa'da genifllemeden endifle duyan,  Birli¤in nereye gidece¤ini tart›flan bir toplum
vard›r.

Öte yandan Türkiye'nin üyeli¤ini güçlü biçimde savunan bir kesimin varl›¤› da aç›kça
ortadad›r.

Dolay›s›yla, Avrupa'da AB üyeli¤imiz konusundaki tart›flmalar tek yanl› olarak de¤il, çok
yanl› olarak devam etmektedir.

Türkiye'nin AB ile iliflkilerindeki düsturu iflbirli¤idir.

Önümüzdeki dönem boyunca, bu anlay›fl do¤rultusunda hareket etmeyi sürdürece¤iz.

Ayr›ca, üyeli¤imizin AB'ye yapaca¤› katk›lar› dile getirmeye devam edece¤iz.

AB içinde her üye birbirinden farkl›d›r. Her ülke, kendi karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ünü Birli¤e
tafl›maktad›r.
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AB'yi AB yapan da esasen bu özelli¤idir. Birlik, kendisini oluflturan parçalar›n katk›lar›yla
güçlenmektedir.

Elbette, Türkiye'nin de AB'ye kazand›raca¤› katma de¤erler bulunmaktad›r.

Size üç belirgin unsurdan bahsetmek isterim:

‹lk olarak Türkiye, dinamik ekonomisiyle esasl› bir potansiyele sahiptir.

Ekonomik kalk›nmas›n› büyük ölçüde kendi kaynaklar›yla
baflarm›fl ve AB ile 10 y›ld›r Gümrük Birli¤i'ni sürdüren bir
ülke olarak AB ekonomilerine bugüne kadar net katk›
sa¤laya gelmifltir.
Ekonomik alanda önümüzdeki dönemde de devam edecek yap›sal reformlar sonucunda
Türkiye, çok daha genifl ticaret imkanlar›n›n ve yat›r›m potansiyelinin bulundu¤u bir ülke
haline gelecek ve Avrupa ekonomilerinin daha da büyümesinde rol oynayacakt›r.

Dikkat çekmek istedi¤im ikinci husus, Türkiye'nin üyeli¤i ile AB'nin yeni bölgelere komflu
olmas›d›r.

Esasen AB'nin, s›n›rdafl olsa da olmasa da, Türkiye'nin etraf›ndaki co¤rafyada olup
bitenlerden kendisini soyutlamas› mümkün de¤ildir. Avrupa'n›n güvenli¤i potansiyel kriz
bölgelerinde sa¤lanacak istikrar ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

AB üyesi bir Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal anlamda çok iyi tan›d›¤› ve bir enerji
terminali haline geldi¤i bu bölgelere iliflkin birikimi ve konumunun Birli¤in global aktör
olarak rolünün artmas›na önemli bir katk› sa¤layaca¤› gözden uzak tutulmamal›d›r.

Son olarak, Türkiye'nin nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun Müslüman olmas› da bir katma
de¤er olarak görülmelidir.

Zira Türkiye, ayn› zamanda, Avrupa de¤erlerini yans›tan, demokratik ve laik bir hukuk
devletidir.

Bu eflsiz özelli¤iyle, hem Avrupa'da, hem  ‹slam dünyas›nda ayr›cal›kl› bir yere sahiptir
ve dünyan›n en çalkant›l› bölgesinde vazgeçilmez bir istikrar unsurudur.

Günümüz dünyas›nda, yukar›da sayd›¤›m üç unsurun hiç de küçümsenecek katk›lar
olmad›¤›n› herhalde kabul edersiniz.

Müzakere süreci kolay olmayacakt›r.

Ancak Türkiye, süreci baflar›ya ulaflt›racak iradeye sahiptir.

AB üyeli¤imiz, 200 y›ll›k modernleflme ve ça¤dafllaflma çabalar›m›z›n do¤al bir sonucunu
teflkil edecektir.

Tabiat›yla biz, son y›llarda gerçeklefltirmekte oldu¤umuz ve uluslararas› çevrelerde "sessiz
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devrim" olarak at›f yap›lan iç reform ve yeniden yap›lanma sürecimizi ayn› h›z ve kararl›l›kla
devam ettirece¤iz.

Bu süreç, yaln›zca yasalarda, söylemlerde de¤il, zihinlerde de reforma yer açmakla
gerçek baflar›ya ulaflacakt›r.

Türkiye'nin üyeli¤i AB için bir f›rsatt›r.

Bu f›rsat›n de¤erlendirilmesi, Avrupa'n›n ça¤dafl ve ayd›nlanmac› de¤erlerinin taçlanmas›
anlam›na gelecektir.

De¤erli Konuklar,

Do¤u ve Bat›, Kuzey ve Güney aras›nda gelenekleri, birikimi ve potansiyeli ile bir buluflma
noktas› olan Türkiye, kültür, din gibi de¤erlerin bölücü bir eksen teflkil etmeyebilece¤ini
kan›tlayan özel bir örnektir.

Biz;

Dar görüfllülü¤e ve korkuya dayanmayan, fanatizme karfl› hümanizmi savunan bir anlay›fl›n
sahibiyiz;

Biz;

Her kim olursa olsun baflkalar›na sayg› gösterilen, farkl› inançlar›n bar›fl içinde bir arada
yaflad›¤› bir dünyan›n özlemini duyuyoruz.

Biz;

fiiddet ve yok etme felsefesini reddediyoruz.

Ümitlerin oldu¤u, güneflin oldu¤u yöne do¤ru yürüyoruz.

Biliyoruz ki, insan sevgisini merkez alan bir anlay›fl, küresel ölçekte ayd›nl›k bir gelece¤i
mümkün k›lacakt›r.

Bu yönde at›lacak her ad›ma samimiyetle katk›da bulunmaya haz›r›z.

Güvensizlik ça¤›n› güven ça¤›na, çat›flma ortam›n› sevgi ve bar›fl ortam›na dönüfltürmeyi
amaçlayan çabalar›n amac›na ulaflaca¤›na duydu¤um inançla sözlerime burada son
veriyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN MELBURN ÜN‹VERS‹TES‹'NDE
"MEDEN‹YETLER ‹TT‹FAKI" KONUSUNDA YAPTI⁄I
KONUfiMA

(7 ARALIK 2005, Melburn)
Say›n Rektör, De¤erli Konuklar,

Öncelikle bana bugün burada sizlerle birlikte olmak ve Medeniyetler ‹ttifak› konusundaki
görüfllerimi paylaflmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade etmek isterim.

Önümüzdeki y›llar›n hem felsefi hem siyasi alandaki tart›flmalar›na damgas›n› vuraca¤›na
inand›¤›m bu giriflim hakk›nda yapaca¤›m›z görüfl al›fl-veriflini fevkalade yararl› ve zamanl›
buluyorum.

Bu tart›flmay› 1854'ten bu yana araflt›rma ve düflünce alan›na her zaman büyük hizmetler
vermifl Melbourne Üniversitesi gibi de¤erli bir akademik kuruluflta yapmak ise benim
için ayr› bir memnuniyet kayna¤›d›r.

De¤erli Konuklar,

Medeniyetler ‹ttifak› giriflimiyle tam olarak neyi amaçlad›¤›m›z konusuna geçmeden
evvel, öncelikle bizi bu noktaya getiren flartlar› ana hatlar›yla de¤erlendirmek ve karfl›
karfl›ya bulundu¤umuz genel resmi ortaya koymak istiyorum.

Bu ba¤lamda, ilk olarak So¤uk Savafl›n sona erdi¤i 1990'l› y›llar›n bafllar›n› hat›rlamakta
fayda görüyorum.

Zira, günümüz flartlar›n› belirleyen de¤iflim ilk o tarihlerde bafllam›flt›r.

Hat›rlayacaks›n›z, o dönemde, yaklafl›k yar›m asr› bulan bir psikolojik harbin sonunda,
iki kutuplu dünya düzeni ve buna ba¤l› kuvvet dengesi y›k›lm›fl, hür dünyan›n savundu¤u
de¤erler bask›c› rejimlere üstünlük sa¤lam›flt›.

Bunun sonucunda da, tüm dünyada genel bir iyimserlik havas› do¤mufl, daha bar›flç›l
bir küresel ortama yaklaflt›¤›m›z hissi kuvvetlenmiflti.

Ancak, aradan geçen nispeten k›sa süre içinde karfl›lafl›lan yeni ihtilaf ve gerginlikler bu
ümitlerin daha gerçekçi bir çerçeveye oturtulmas›n› gerektirmifl ve uluslararas› topluma,
tarihin sonuna gelinmedi¤ini aç›kça göstermifltir.
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Evet, tarih ak›fl›na devam etmifl ve co¤rafyan›n veya s›n›rlar›n art›k bir kalkan teflkil
etmedi¤i bir döneme girilmifltir.

Bu dönemde, ortaya ç›kan yeni sorunlarla daha da a¤›rlaflan güvenlik ortam›, tüm ülkeleri
ve toplumlar›, hiçbir ayr›m gözetmeksizin etkilemeye bafllam›flt›r.

Bu kapsamda, terörizm, afl›r› etnik milliyetçilik ve köktendincilik gibi tahrip gücü her
bak›mdan çok yüksek buhran kaynaklar› tüm dünyay› sarm›flt›r.

Yönetim zaafiyetine u¤rayan devletler de keza sadece kendi halklar› için de¤il, küresel
ölçekte uluslararas› toplumun tüm üyeleri için tehdit teflkil etmeye bafllam›flt›r.

Bir yandan fakirlik, di¤er taraftan zengin ile fakir aras›ndaki
uçurum hem ulusal hem uluslararas› düzeyde önemli bir
art›fl göstermifl; do¤an›n insan eliyle tahribat› art›k
neredeyse geri döndürülemez bir noktaya eriflmifltir.
Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar›n yay›lmas› bütün çabalara ra¤men etkili flekilde
kontrol alt›na al›namam›flt›r.

Öte yandan, uluslararas› örgütlü suç flebekeleri giderek güçlenmifl ve tüm ülkelerin
toplumsal dokular›n› etkiler hale gelmifltir.

Sayg›de¤er Misafirler,

Dünyam›z›n içinde bulundu¤u zorlu dönemi tarif eden bu örnekleri art›rmak elbette
mümkündür.

Ancak, bunlar›n aras›nda terörizmin vahfli yüzünün her geçen gün biraz daha fazla
hissedilmeye ve can yakmaya bafllad›¤›n› bilhassa belirtmem gerekir.

Özellikle teknolojinin ve medyan›n elindeki imkânlar›n geliflmesiyle birlikte, masum
insanlara karfl› gerçeklefltirilen insanl›k d›fl› terörist eylemler her gün evlerimizde ve ifl
yerlerimizde artan flekilde karfl›m›za gelmeye bafllam›fl ve uluslararas› toplumun büyük
bir bölümünde ciddi bir güvensizlik duygusu belirmifltir.

Bu noktada, ümidin yerine korkunun, bar›fl›n yerine çat›flman›n ve istikrar›n yerine kaosun
egemen oldu¤u bir dünyay› hedefleyen terörist grup ve ak›mlarla mücadeleyi çifte
standartlara yer b›rakmayan kararl› bir yaklafl›mla ve iflbirli¤i içinde yürütmemiz gereklili¤i
de önümüzdeki dönemin en öncelikli görev ve s›nav› olarak ortaya ç›km›flt›r.

Bu ba¤lamda özellikle dikkat etmemiz gereken bir gerçek, terörün dini, milliyeti veya
herhangi bir kültürel dayana¤›n›n olamayaca¤› ve kendilerini bu neviden kisveler alt›nda
meflru göstermeye çal›flan terörist gruplara ve destekçi kurulufllar›na karfl› hiçbir surette
müsamaha gösterilmemesi gere¤idir.

Nitekim bugün karfl›laflt›¤›m›z birçok sorunun arkas›nda medeniyetler çat›flmas› e¤iliminin
belirmesi, belki de üzerinde en fazla ve dikkatle durmam›z gereken konular›n bafl›nda
gelmektedir.
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Gerçekten de son dönemde, Bat› toplumlar›, karfl›lar›ndaki tehdidi ‹slami terör veya
‹slam radikalizmi olarak tan›mlama basitçili¤ine yönelmifl; Müslüman toplumlarda ise,
giderek derinleflen geliflme farkl›l›klar› ve küreselleflmenin olumsuz etkileri, güçlü bir
adaletsizlik alg›lamas›na ve bununla ba¤lant›l› bir tepkiye dönüflmüfltür.

Bu da tabiat›yla "Medeniyetler Çat›flmas›" senaryolar›n›n gerek akademik gerek siyasi
düzlemlerde yo¤un bir flekilde tart›fl›lmas›na neden olmufltur.

Söz konusu tart›flma, hepinizin bildi¤i gibi, insanl›¤› ve medeniyetleri kültürel ve dini
kimlikler temelinde s›n›fland›ran ve çat›flman›n kaç›n›lmaz oldu¤unu iddia eden bir k›yamet
senaryosuna iflaret etmektedir.

Diyalo¤a ve uzlafl›ya imkân tan›mayan bu çat›flma senaryosu, mevcut sorunlar›n daha
da derinleflmesi ve bir varolufl mücadelesi çerçevesinde sürekli k›l›nmas› keyfiyetini de
beraberinde getirmektedir.

‹lk gündeme geldi¤i günlerde büyük ilgi toplayan bu hipotez, maalesef sahadaki baz›
geliflmelerle de do¤rulan›yor izlenimi vermifltir.

Ancak zaman içinde, bu tür varsay›mlar›n uluslararas› toplumu bar›fl ve istikrar yönünde
ilerletmedi¤i, sorunlar›n çözümüne hiçbir katk›s›n›n olmad›¤› ve insanl›¤› ç›k›fl› olmayan
bir kapana s›k›flt›rma riski tafl›d›¤›, giderek daha iyi anlafl›lmaya bafllam›flt›r.

Nitekim çat›flma denkleminin karfl›t taraflar› olarak konumland›r›lmaya çal›fl›lan ülkeler
ve toplumlar, çözümün, kültürel/dini kriterlere dayal› suni bölünmeleri derinlefltirmekte
de¤il, aksine birbirlerini daha iyi tan›mak ve anlamak suretiyle bar›fl içinde birlikte yaflama
felsefesini hayata geçirmekte yatt›¤›n› görmektedirler.

Taraflar veya taraf olarak gösterilenler, mevcut sorunlar›n sorumlulu¤unu tamamen ve
körü körüne di¤erine yüklemekle ve kendilerini bu flekilde koruyabileceklerini düflünmekle
hata ettiklerini anlam›fllard›r.

‹stikrar ve refah›n ancak iflbirli¤i ve diyalog yoluyla gelebilece¤ini idrak etmifl ve bu
do¤rultuda mesafe alma çabas› içine girmifllerdir.

De¤erli Konuklar,

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi de bu tespitin bir uzant›s›, kararl› ve sorumlu bir gayretin
parças› olarak gündeme gelmifltir.

Giriflimin ard›nda yatan temel felsefe, insanl›¤›n kültürel ve dini anlamdaki farkl›l›klar›n›n,
onlar› bir arada tutan ortak de¤erlerle bir bütün içinde ele al›nmas› gerekti¤i ve esas›nda
toplumlara ›fl›k tutan her kültürün ve dinin, özünde benzer ideal ve hedeflerle örtüfltü¤üdür.

fiimdi yap›lmas› gereken bu ortak de¤erleri her aç›dan ve her düzeyde görünür k›lmakt›r.

Gerçekten de insana ve insan haklar›na sayg›, hukukun üstünlü¤ü, iyi yönetiflim
sorumlulu¤u ve geliflimin önünü açmaya yönelik ak›lc› yaklafl›m gereklili¤i her toplumun
kültürel ve dini köklerinden de beslenerek yefleren evrensel ilke ve de¤erlerdir.
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Bunlar hiçbir uygarl›¤›n tekelinde de¤ildir.

Tarih boyunca tüm toplumlar›n özgün katk›lar›yla geliflen ortak bir medeniyetin ayr›lmaz
parçalar›d›r.

Gelifltirece¤imiz politikalarla insanl›¤›n bu ortak özüne dönmesi, ba¤l›l›¤›n› tazelemesi
ve kuvvetli bir kolektif sahiplenme duygusu gelifltirmesinin sa¤lanmas›, gelecek için
büyük önem tafl›maktad›r.

Bu, farkl›l›klar› reddetmek de¤ildir.

Aksine, farkl›l›klar›m›z›n ortak de¤erler temelinde bir zenginlik ve güç kayna¤› olabilece¤i
anlay›fl›n›n hayata geçirilmesidir.

Çeflitli kültür ve inanç sistemleri aras›nda hiyerarflik bir s›n›fland›rma olamayaca¤›n› ve
her toplumun kendine has koflullar› ve dinamikleri çerçevesinde insanl›¤›n geliflimine
önemli katk›lar yapt›¤›n› kabul etmektir.

Sayg›de¤er Misafirler,

Bu noktada, söz konusu farkl›l›klar›n neler oldu¤unun da çok dikkatli ve titiz bir flekilde
araflt›r›lmas› ve anlafl›lmas› gerekmektedir.

Zira haddinden fazla bir kolayc›l›kla "öteki" olarak tan›mlad›¤›m›z toplumlar›n dini veya
kültürel aç›dan farkl›l›k olarak alg›lad›¤›m›z özellikleri hakk›nda çok az fley bildi¤imizi de
kabul etmemiz gerekir.

Cehaletin sadece daha fazla cehalet do¤urdu¤unu unutmamal›y›z.

Bu konuya ivedilikle ve etik bir elefltirel gözlükle yaklaflabilmeli, neticede birbirimizin
haklar›na halel getirmeyen farkl›l›klara hoflgörüyle bakabilmeyi ö¤renmeliyiz.

Bunu yaparken, sadece hoflgörünün dahi yetersiz kalabilece¤ini anlamal›y›z.

Aram›zdaki farkl›l›klara ilgisizce müsamaha göstermekten ziyade, bunlar›n muhafazas›n›
ve karfl›l›kl› olarak olumlu bir etkileflim içine girmesini amaçlamal›y›z.

Zira insanl›¤›n temel zenginli¤i bu etkileflimde yatmaktad›r.

Öte yandan, farkl›l›klar›m›z›n birbirimizin haklar›na ve özgürlüklerine zarar vermemesi
ve bu yönde bir çaba içinde olabileceklere karfl› ç›k›lmas› da ayn› derecede önem
tafl›maktad›r.

Bunun için de aç›k bir tart›flma ortam›n›n sa¤lanmas›, çok yönlü e¤itime önem verilmesi
ve rasyonel bir iletiflim stratejisinin gelifltirilmesi, en gerekli unsurlar olarak belirmektedir.

Bu ba¤lamda, önyarg›lar›n ço¤unlukla bilgiye direnç gösteren ve ayd›nlanmay› reddeden
bir tabiata sahip oldu¤unu unutmadan, sab›rl› ve mant›kl› bir hareket tarz› izlemeliyiz.

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› bu anlay›fl ve öngörü üzerine kurulmufl olan kapsaml› bir
giriflimdir.
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Esasen bir de¤erler ittifak› yaratma çabas›d›r.

‹nsanl›¤›n önündeki gerçek fay hatt›n›n kültürel veya dini çizgiler paralelinde de¤il, ortak
de¤erler zemininde farkl›l›klar›n bir zenginlik oldu¤una inanan ileri görüfllü yaklafl›mlarla,
bunu reddeden ba¤naz ideolojiler aras›ndan geçti¤ini kan›tlamaya yönelik bir projedir.

Bu ba¤lamda, sorunun sadece tarifini de¤il, ard›nda yatan temel etkenlerin tahlilini ve
al›nabilecek somut tedbirlerin belirlenmesini de öngörmektedir.

Nitekim, giriflimin bence en önemli özelli¤i de uygulamaya dönük bir nitelik tafl›mas›ndan
kaynaklanmaktad›r.

Tespit etti¤imiz sorunlar›n giderilmesi veya hafifletilmesi yönünde somut ve kararl› bir
uygulamaya geçilemedi¤i takdirde entelektüel düzeyde yap›lan çal›flmalar›n bizlere
pratikte bir fayda getirmesini beklemek hayalcilik olacakt›r.

Söyledi¤imizi yapabilmeli, do¤ru bildi¤imizi uygulayabilmeliyiz.

Sevgili Dostlar,

Bu yöndeki ilk ad›m› Medeniyetler ‹ttifak› bünyesinde kurulan Akil Adamlar Grubu'nun
geçti¤imiz hafta ‹spanya'da düzenlenen toplant›s›yla atm›fl bulunmaktay›z.

Çeflitli kültür, din ve co¤rafyalar› temsilen uluslararas› alanda sayg›n, yirmiye yak›n
flahsiyetten oluflan bu grup önümüzdeki bir y›l içinde sürdürece¤i çal›flmalar sonucunda
Birleflmifl Milletler'e sunulmak üzere bir rapor haz›rlayacakt›r.

Kültürler/dinler aras› diyalo¤un pratikte gelifltirilmesi için ne gibi somut ad›mlar at›lmas›
gerekti¤ini ortaya koyan bir eylem plan› gelifltirecektir.

Okullarda okutulan tarih ve din kitaplar›n›n gözden geçirilmesinden, hoflgörü ve karfl›l›kl›
anlay›fl kültürünün ö¤retilece¤i özel müfredatlar›n gelifltirilmesine; internetin ve teknolojinin
imkânlar›n›n bu amaçla daha etkili flekilde kullan›lmas›ndan, sivil toplumun örgütlenmesine
kadar bir çok pratik tedbiri içerebilecek bu eylem plan›na büyük önem vermekte ve
giriflimin efl-sunucusu olarak söz konusu önerilerin hayata geçirilmesi için her türlü
çabay› gösterece¤imizi taahhüt etmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde, giriflimi birlikte bafllatt›¤›m›z de¤erli dostum ‹spanya Baflbakan›
Say›n Zapatero'yla beraber bu konunun bizzat takipçisi olaca¤›z.

Bafllang›çtan bu yana bizlerden deste¤ini esirgemeyen
BM Genel Sekreteri Say›n Kofi Annan'la iflbirli¤i içinde,
baflta Birleflmifl Milletler olmak üzere tüm ülkeleri ve
uluslararas› kurulufllar› bu yönde harekete geçirmeye
çal›flaca¤›z.
Bu do¤rultuda, tüm imkânlar›m›z› seferber etme ve giriflimin baflar›s› için mümkün olan
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her türlü çabay› gösterme konusunda son derece kararl› oldu¤umuzu da bu vesilleyle
belirtmek isterim.

Peki ama neden biz ve özellikle neden Türkiye? Zira Türkiye olarak bu konuda özel bir
konum ve sorumlulu¤umuzun oldu¤una inan›yoruz.

Gerçekten de, ça¤lar boyunca say›s›z medeniyete evsahipli¤i yapm›fl ve hakl› olarak
"medeniyetlerin befli¤i" tan›mlamas›na lây›k görülmüfl bir co¤rafyada, birçok farkl› kültür,
din ve milleti ortak paydalarda buluflturan Türkiye, bugün de gerek sosyal ve kültürel
özellikleri, gerek jeo-stratejik konumu, gerekse gelece¤e dönük beklenti ve hedefleriyle,
bu alanda özgün bir role sahiptir.

Bu noktada Türkiye'nin, nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman olan, 82 y›ld›r Cumhuriyetle
yönetilen, demokratik bir ülke oldu¤unu;

Avrupa'da ‹kinci Dünya Savafl› sonras› oluflturulan tüm ekonomik, siyasi ve  savunma
örgütlerinde yer ald›¤›n›; ça¤dafl dünyan›n temsil etti¤i evrensel de¤erleri, kat›l›mc›
demokrasiyi,  ço¤ulculu¤u, hukukun  üstünlü¤ünü,  insan  haklar›n›, laikli¤i, düflünce,
vicdan  ve  teflebbüs  hürriyetini öz iradesiyle benimsedi¤ini; hat›rlatmak isterim.

Bu anlamda özellikle AB'ne üyelik hedefimiz, ülkemizin küresel birlefltirici ve katk› yap›c›
rolü bak›m›ndan önem tafl›yan bir çaban›n sembolü haline gelmifl bulunmaktad›r.

Nitekim, Türkiye'nin AB üyeli¤i asl›nda bir Avrupa ülkesinin AB ile iliflkilerinin do¤al bir
sonucu olmakla birlikte, ayn› zamanda farkl› kültürler aras›nda ortak evrensel de¤erler
temelinde bütünleflmenin çarp›c› ve baflar›l› bir örne¤ini de teflkil etmektedir.

Bir baflka deyiflle, dünyan›n medeniyetler ekseninde birbirine karfl› kamplara bölünmeye
çal›fl›ld›¤›, terörün giderek y›k›c› ve daha ac›mas›z hale geldi¤i, hoflgörüsüzlü¤ün ve afl›r›
görüfllerin can yakmaya bafllad›¤› bu dönemde, Türkiye'nin ›l›ml› ve birlefltirici kimli¤i
önemli bir de¤er olarak ortaya ç›kmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Bu ba¤lamda, aralar›nda Türklerin de bulundu¤u birçok etnik grubun bir arada rahatça
yaflayabildi¤i ve kültürel de¤erlerini "Çok Kültürlülük Politikas›" kapsam›nda gelifltirerek
muhafaza edebildi¤i Avustralya'n›n da, sahip oldu¤u bu tecrübe ve bünyesinde bar›nd›rd›¤›
farkl› kültürlerden edindi¤i kazan›mlar sayesinde, Medeniyetler ‹ttifak› projemizin esaslar›n›
en iyi anlayabilecek ülkelerden biri oldu¤unu düflünüyorum.

Ortak bir gelecek için paylaflt›¤›m›z endifle ve ümitler ›fl›¤›nda, Medeniyetler ‹ttifak›'n›n
hepimizin ortak projesi oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilirim.

Nitekim bu giriflim, bir yandan uygarl›klar çat›flmas› paradigmas›n›n uluslararas› bar›fl ve
güvenli¤e yöneltti¤i tehditlere karfl› güçlü bir yan›t teflkil etmekte, di¤er taraftan,
radikalizmi ve ayr›mc›l›¤› reddeden bizlerin umut ve beklentilerinin gerçekleflmesine
katk›da bulunacak sa¤lam bir  çerçeve ve yol har itas›  sunmaktad›r .

Bu noktada Avustralya'n›n giriflimin geliflmesine sa¤layaca¤› yap›c› katk› ve deste¤e
verdi¤imiz önemi bir kez daha vurguluyor, bana bu f›rsat› verdi¤i için Melbourne
Üniversitesine ve siz de¤erli konuklara teflekkürlerimi sunuyorum.
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BEAN VAKFI VE AVUSTRALYA M‹LL‹ BASIN KULÜBÜ
AKfiAM YEME⁄‹ "Gelibolu: Dünya Bar›fl› ‹çin Bir Mesaj"

(8 ARALIK 2005, Avustralya Savafl An›t› Müzesi, Kanberra)
De¤erli Konuklar,

Bu akflam, Avustralya'n›n ilk resmi savafl muhabiri Charles Edwin Woodrow Bean ad›n›
tafl›yan Vak›f ve Avustralya Milli Bas›n Kulübü taraf›ndan düzenlenen yemekte, siz de¤erli
konuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu toplant›y› tertip eden Bean Vakf›'na ve Avustralya Milli Bas›n Kulübü'ne ev sahiplikleri
için teflekkürlerimi sunuyorum.

De¤erli Konuklar,

Charles Bean'in çal›flmalar› yaln›zca Çanakkale Savafl› ile s›n›rl› kalmam›flt›.

O bir savafl muhabiri olarak izledi¤i yaklafl›k 40 muharebenin ve en önemlisi o çat›flmalar›
yaflayan insanlar›n hikâyesini halk›na ve tüm dünyaya aktarm›fl, çok iyi bir gazeteciydi.

Bizleri burada, Savafl An›t Müzesi'ndeki Anzak Salonu'nda bir araya getiren Gelibolu
hat›ras›nda, onun savaflta tuttu¤u defterlerdeki sat›rlar›n da rolü vard›r.

Bu vesileyle, Gelibolu'da kaybetti¤imiz Türk, Avustralyal›, Yeni Zelandal› ve di¤er
milletlerden tüm evlatlar›m›z› bir kez daha anarken, 22 y›ll›k bir çal›flman›n sonunda
Avustralya'n›n resmi savafl tarihini yazm›fl olan bu s›ra d›fl› ismi de sayg›yla hat›rl›yoruz.

De¤erli Konuklar,

Gelibolu, uluslar›m›z›n benliklerini bulduklar› bir savafl›n hikâyesidir.

Gelibolu, ayn› zamanda, canla baflla çarp›flan, büyük bir h›rsla görevlerini yerine getiren,
ancak ateflkes saatlerinde karfl›l›kl› el s›k›flan mert askerlerin savafl› olarak tarihe geçmifltir.

Onur ve centilmenlik kelimelerinin yak›flt›¤› bir mücadeledir.

Çat›flmalar en fazla 1-2 kilometrelik derinli¤i olan, mesafeleri zaman zaman 8-10 metreye
kadar düflen siperler aras›nda gerçekleflmifltir.

Savafl o kadar fliddetli olmufltur ki, metrekarede 6000 mermi kovan›na rastlanan bölgeler
vard›r.

Gelibolu yar›madas›na ç›kartman›n yap›ld›¤› 25 Nisan 1915 ile geri çekilmenin bafllad›¤›
19 Aral›k 1915 tarihi aras›nda, her iki taraftan 500 bini aflk›n genç insan hayatlar›n›
kaybetmifllerdir.
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fiehitlerimiz aras›nda 15 yafl›nda çocuklar›m›z bile vard›r. 19  May›s'ta gerçekleflen
muharebeye  kat›lan, ‹stanbul  T›p   Fakültesi  ve ‹stanbul  Lisesi ö¤rencileri üç  saat
içinde  flehit  olmufllard›.

‹stanbul T›p Fakültesi 6 y›l sonra 1921'de hiç  mezun  veremedi.

O zaman›n yetiflmifl insanlar›n›n ço¤unu Çanakkale'de kaybettik.

Gelibolu hakk›nda fazla Türkçe kaynak bulunmay›fl›n›n sebeplerinden biri de, savaflta
subay kayb›m›z›n çok büyük olmas›d›r.

Birliklerin ço¤unda savafl günlü¤ü yazacak subay bulunamam›fl veya birbirinin yerini k›sa
aralarla dolduran subaylar›n pek ço¤u flehit olmufltur.

Ancak, yine de sizlerin oldu¤u gibi bizler de, yüzlerce hikâyeye sahibiz.

Avustralya'da oldu¤u gibi, Türkiye'de de pek çok ailenin tarihinde Gelibolu'yla ilgili öyküler
vard›r. ‹simli, isimsiz hat›ralar vard›r.

Foto¤raflar ve belgeler vard›r.

Kaybetti¤imiz o kufla¤›n ruhu, bugün ülkelerimizin inançl› ve çal›flkan kuflaklar› taraf›ndan
yaflat›lmaktad›r.

Ben, Türkiye ve Avustralya aras›ndaki dostlu¤un bütün dünyaya bir kardefllik ve bar›fl
mesaj› tafl›d›¤›na inan›yorum.

Tarihte hiçbir savafl, sa¤lam dostluk iliflkilerinin ç›k›fl noktas› olmam›flt›r.

Bunun belki de tek istisnas›, Çanakkale Savafllar› sonras›nda, milletlerimizin birbirlerini
karfl›l›kl› anlay›fl, hoflgörü ve sayg› duygular›yla kucaklayabilmifl olmalar›d›r.

Orada kaybettiklerimizle ve kazand›klar›m›zla yaratt›¤›m›z bilinç uluslar›m›z›n yolunu
ayd›nlatm›fl, günümüz için evrensel bir mesaj oluflturmufltur.

De¤erli Konuklar,

Gerek Türk halk›n›n, gerek Avustralya halk›n›n Çanakkale'ye son y›llarda artan bir ilgiyle
bakt›¤›n› görüyoruz.

Gelibolu'yu ziyaret edenler y›ldan y›la artmaktad›r.

Sadece 25 Nisan Anzak Günü için gelenlerin say›s›, bu y›l
18.000'i bulmufltur. ‹lginin her iki ülkenin özellikle gençleri
aras›nda büyük oranlarda artmas› da dikkat çekmektedir.
Ayr›ca, hemen her y›l Avustralya'da ve Türkiye'de Çanakkale Savafllar› ile ilgili yeni
kitaplar yay›nland›¤›n›, filmler çekildi¤ini görüyoruz.

Sadece geçti¤imiz y›l içinde Çanakkale Savafllar› konusunda Türkiye'de iki belgesel film
yap›lm›flt›r.
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Bunlardan birinin Avustralya'daki çeflitli flehirlerde genifl düzeyde gösterim imkân›
buldu¤unu memnuniyetle ö¤renmifl bulunuyorum.

Türkiye, di¤er bölgelerinin yan› s›ra Çanakkale'nin ve bu ilimizdeki Gelibolu Milli Park›'n›n
gelifltirilmesi konusunda da büyük çaba harcamaktad›r.

Her y›l artan ziyaretçi say›s›n›n yörenin do¤al yap›s›n› bozmayacak flekilde karfl›lanmas›
gerekmektedir.

Biz Türkiye'de bu çal›flmalar› yaparken, etkinliklerimizin bazen yanl›fl anlamalara yol
açt›¤›n› görüyorum.

Hatta Avustralya Hükümeti'nin Gelibolu'ya ilgisiz kalmakla suçland›¤›n› duyuyorum.

Say›n Baflbakan›n›z'›n bu konuda ne kadar derin bir ilgi içinde oldu¤unun en yak›n
flahidiyim.

Gelibolu Milli Park› konusunda endifle duyanlara buradan seslenmek istiyorum: Müsterih
olunuz; Çanakkale ve Gelibolu sizin kadar bizim için de kutsal topraklard›r.

De¤erli Konuklar,

Bugün Avustralya'da 125 bin civar›nda vatandafl›m›z yaflamaktad›r. Gelibolu hat›ras›,
onlar› ülkenize gelifllerinde yaln›z b›rakmam›flt›r.

1969 y›l›nda Melbourne kentine göçmen olarak gelen Türklerin ilk konaklama mekan›,
Hume bölgesindeki Maygar Askeri Kamp› (Maygar Barracks) olmufltu.

1914 y›l›nda Avustralyal› Askerler burada e¤itildikten sonra M›s›r ve Gelibolu'ya sevk
edilmifllerdi.

Türkler ve Avustralyal›lar olarak, Gelibolu'yu hiç bir zaman unutmad›k ve unutmayaca¤›z.

Bu savafl›n bize kazand›rd›¤› dostlu¤u da sonsuza kadar muhafaza edece¤imizden flüphe
duymuyorum.

De¤erli Konuklar,

Geride b›rakt›¤›m›z befl y›l, insanl›¤›n 21. yüzy›lda flimdiye kadarki en çetin s›nav›yla karfl›
karfl›ya kald›¤›n› ortaya koymufltur.

Küreselleflmenin küçülttü¤ü dünyam›zda, birlikte ölmekten ve omuz omuza savaflmaktan
ziyade, birlikte yaflamay› ve refaha koflmay› hedeflememiz gerekmektedir

Ama ne yaz›k ki, asimetrik tehditlerin yay›ld›¤›, sivil halk›n toplu eylemlerle hedef al›nd›¤›,
insanlar›n ifllerine, evlerine giderken, tatil yaparken kitle k›y›mlar›na hedef olduklar› bir
güvensizlik ça¤›n› yafl›yoruz.

Ben, bulundu¤umuz noktada, küresel sorunlara yaklafl›m›m›zda insani de¤erleri ön plana
ç›karmam›z, sevgi ve flefkati hâkim k›lmam›z gerekti¤ine kuvvetle inan›yorum.

‹çinde bulundu¤umuz ortam› medeniyetler aras›ndaki çat›flma tezleriyle aç›klamaya



332

8  A R A L I K  2 0 0 5U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

çal›flmak vahim bir hatad›r.

Sorun inançlar›m›zdaki ve kültürümüzdeki farkl› l ›klarda yatmamaktad›r.

Hal böyleyken, önyarg›larla hareket etmek, baflka inançtan olana "öteki" olarak bakmak,
dünyay› genel bir çat›flma ortam›na götürmekten baflka bir ifle yaramayacakt›r.

‹flte bu noktada, Gelibolu'nun mesaj›n›n büyüklü¤ü ve geçerlili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

O mesaj hoflgörü ve bar›flt›r.

Çanakkale Savafl›'n›n 90. y›ldönümü anma konuflmamda da belirtti¤im üzere, yerkürenin
neresinde olursa olsun savafllar› önlemek için daha fazla çaba sarf etmemiz, bar›fl› tehdit
eden unsurlarla iflbirli¤i içinde ve kararl›l›kla mücadele etmemiz, bu do¤rultuda, sadece
askeri yöntemlere dayal› bir mücadele yerine, afl›r›l›klar› ve her türlü sömürünün
kayna¤›ndaki as›l sebepleri ortadan kald›rmaya yönelik siyasi ve sosyo-ekonomik tedbirleri
almam›z ve gelifltirmemiz laz›md›r.

Farkl› kültürler aras›nda sa¤l›kl› bir etkileflim ve iflbirli¤i
imkân› yaratabilmeli, bunun eksikli¤inin yaratt›¤› çat›flma
riskini bertaraf etmeli, küreselleflme olgusunun bizi
birbirimizden ay›ran ve zay›flatan de¤il, daha fazla
kaynaflt›ran ve güçlendiren bir karakter kazanmas› için
u¤rafl vermeliyiz.
90 y›l öncesinde Çanakkale Savafl›'yla bafllayan süreç, Türklerle Anzaklar aras›nda böyle
bir sonuç yaratm›flt›r.

Ayn› karfl›l›kl› sayg› ve sevginin, de¤iflik ülkeler ve kültürler aras›nda, savafl ve çekiflmeler
neticesinde de¤il, diyalog ve iflbirli¤iyle elde edilmesini hedeflemeli ve bunun gereklerini
yerine getirmeliyiz.

K›sacas› günümüzde, küreselleflmenin güçlü dinamiklerini tüm insanl›¤›n yarar›na
iflleyecek flekilde yönlendirebilmemiz önem tafl›maktad›r.

Temel gayemiz bu de¤iflimin istikrar içinde gerçekleflmesini sa¤lamak olmal›d›r.

Yeni dünya düzeni bu anlay›fl do¤rultusunda, ortak bir zemin üzerinde infla edilmelidir.

Zira bu düzen, ancak uluslararas› toplumun güçlü veya zay›f bütün aktörlerinin ortak
beklentilerine cevap verebildi¤i ölçüde kal›c› ve sa¤lam olacakt›r.

Türkiye, zengin tarihi miras› ve kimli¤i, istikrar›, baflar›l› kalk›nma modeli ve çok boyutlu
kimli¤i dikkate al›nd›¤›nda, 21. yüzy›la yarafl›r bir kültür ve medeniyet uyumunun sembolü
olmaya kararl›d›r.

Bunu, sadece somut ekonomik ve askeri gücü sayesinde de¤il, evrenselli¤i kabul gören
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de¤erlere katk› yapan ve bu de¤erlerin bölgeler aras› irtibat›n› ve etkileflimini sa¤layan
özelli¤iyle baflaracakt›r.

Evvelce de vurgulad›¤›m gibi, as›l olan medeniyetin tekli¤idir.

‹nsanl›¤›n yaratt›¤› ortak medeniyet, mozaik benzeri parçalardan oluflsa da, tek bir resim
ortaya koymaktad›r.

Biz, çal›flmalar›m›z› bu anlay›fl do¤rultusunda sürdürece¤iz.

Çanakkale'nin eflsiz Kahramanlar›'n›n bize b›rakt›¤› miras do¤rultusunda bar›fl ve dostlu¤u
evrensel düzeye ç›kartmak için çal›flmalar›m›z› daha da yo¤unlaflt›raca¤›z.

Bu duygu ve düflüncelerle ve Türk-Avustralya iliflkilerinin parlak gelece¤ine olan inanc›m›
tekrarl›yor, hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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TÜRK-AVUSTRALYA ‹fiADAMLARI ORTAK TOPLANTISI

(9 ARALIK 2005, Sidney)
Türk ve Avustralya ‹fl Dünyas›n›n De¤erli Üyeleri,

Öncelikle Avustralya'da bu toplant› vesilesiyle aran›zda bulunmaktan duydu¤um
memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Türkiye ile Avustralya aras›ndaki mevcut ifl potansiyelini ortaya koymak bak›m›ndan,
sizlere Türk ekonomisinin içinde bulundu¤u durum ve Hükümetimizin iktidarda bulundu¤u
üç y›l zarf›nda gerçeklefltirdi¤i yap›sal de¤iflimle ilgili baz› özet bilgiler vermek istiyorum.

Türkiye ekonomisi Hükümetimiz idaresinde üç y›l›n› doldurmufltur. Genel olarak
bak›ld›¤›nda, ekonomimizin bu üç y›ll›k süre zarf›nda güçlü bir performans sergiledi¤i,
kronikleflen sorunlar›n çözüm yoluna konuldu¤u ve ekonomide tarihi baflar›lar elde
edildi¤i görülmektedir.

Enflasyonda, faizlerde, büyümede, bütçe hedeflerinin gerçekleflmesinde, borç yönetiminde,
d›fl ticaret hacminde, özellefltirme gelirlerinde, uluslararas› do¤rudan yat›r›mlarda, turizm
gelirlerinde ve benzeri birçok göstergede kimi zaman on y›llar›n, kimi zaman da cumhuriyet
tarihimizin rekorlar› k›r›lm›flt›r.

2004 y›l› için %5 olarak hedeflenen y›ll›k büyüme h›z› %9.9 olarak gerçekleflmifl; Türkiye,
2004 y›l›nda da geçen y›l oldu¤u gibi dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkeleri aras›nda yerini
alm›flt›r. Türk ekonomisi, bu alanda OECD ülkeleri aras›nda ilk s›ray› korumufltur.

Ayr›ca, büyümenin, mali geniflleme ve gevflek para politikas› izlemekten ziyade, büyük
ölçüde özel sektörün katk›s›yla sa¤land›¤›n› belirtmek gerekir.

Uzmanlara göre, Türkiye'nin   Gayr-› Safi Milli Has›las›, yüzde 6'l›k bir büyümeyi sürdürmesi
halinde, 12-13 y›l içerisinde iki kat›na ç›kabilecektir.

Faiz oranlar›, birçok Avrupa ülkesine k›yasla hala yüksek olmas›na karfl›n,  beklenmedik
ölçüde düflmüfltür.

Geçti¤imiz y›llarda iki ve üç haneli rakamlarla telaffuz edilen, gerek ifl, gerek yat›r›m
çevreleri için cayd›r›c› bir görünüm yaratan enflasyon, 2004 y›l› sonunda tek haneli (%9.3)
rakamlara inmifltir. Bu oran, hedeflenenin ötesinde olmas›n›n yan› s›ra, son otuz y›l›n
en düflük seviyesidir. 2006 y›l› sonu itibariyle, bu rakam›n %5 seviyesine inmesini
öngörmekteyiz.

2005 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda Türkiye'nin ihracat› 53 milyar
Dolara, ithalat› ise 85 milyar Dolara yükselmifl; söz konusu
dönemdeki d›fl ticaret hacmi 138 milyar Dolar olarak
gerçekleflmifltir.
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Ekonomide yaflanan bu olumlu geliflmelerde, izlenen maliye politikas› önemli paya
sahiptir. Türkiye son iki y›ld›r y›ll›k bütçede öngörülen k›staslara titizlikle riayet etmektedir.
 Bu y›l yüzde 4,5 ila yüzde 5 aras›nda bir bütçe aç›¤›n›n gerçekleflmesi beklenmektedir.
Gelecek y›l›n bütçe aç›¤›n›n ise yaklafl›k %2 olmas› hedeflenmektedir.  Esasen, IMF ile
diyalog halinde haz›rlanan s›k› maliye politikas› izlenmektedir. Mali disiplin, son iki y›ld›r
ekonomide baflar›l› sonuçlar›n elde edilmesinde uygulanan bafll›ca araç olmufltur.

Hükümetimiz, yap›sal reform çal›flmalar›na büyük önem vermektedir. Bu ba¤lamda,
özellefltirme sürecini h›zland›rmakta, mali piyasalardan bafllamak üzere, tar›m, sosyal
güvenlik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli reformlar› baflar›yla
gerçeklefltirmektedir.

D›fl ticaretimiz de h›zl› ve düzenli olarak geliflmeye devam etmektedir. 2004 y›l›nda Türk
liras›n›n de¤er kazanmas›na ra¤men ihracat›m›z, bir önceki y›la oranla %30'dan fazla
art›fl göstermifltir. Türkiye'nin  toplam  d›fl  ticaret  hacmi 2003 y›l›nda ilk kez 100 milyar
Dolar› aflarak 117 milyar Dolar olarak gerçekleflmiflken, 2004 y›l›nda daha büyük bir
at›l›m yaparak 160 milyar dolar› aflm›flt›r.

Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün aç›klad›¤› son resmi verilere bak›ld›¤›nda, bu e¤ilimin
devam etti¤i görülmektedir.

2005 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda Türkiye'nin ihracat› 53 milyar Dolara, ithalat› ise 85 milyar
Dolara yükselmifl; söz konusu dönemdeki d›fl ticaret hacmi 138 milyar Dolar olarak
gerçekleflmifltir.

Bu art›flla Türkiye, d›fl ticaret hacmi ile dünyan›n en fazla ticaret yapan 18. büyük
ekonomisi haline gelmifltir.

Gayr-i Safi Milli Has›la ise 301 milyar Dolara yükselmifltir

Hükümet olarak, Türkiye'deki yat›r›m ortam›n›n
iyilefltirilmesi konusuna özel önem atfetmekte ve yat›r›m›n
önündeki engelleri kald›rmak konusunda tam bir kararl›l›k
göstermekteyiz.
Bu ba¤lamda, yat›r›m ortam›n› gelifltirmeye ve ülkemizde do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›
art›rmaya yönelik çal›flmalar yap›lmaktad›r.

Bu çerçevede haz›rlanan yeni bir "Yabanc› Yat›r›m Yasas›" TBMM taraf›ndan 5 Haziran
2003 tarihinde kabul edilmifltir.

An›lan yasa yabanc› yat›r›mc›lara eflit haklar sa¤lamakta ve bir yabanc› yat›r›mc›n›n sahip
olmas› gereken en az sermaye miktar›n›,  almas› gereken özel izinleri ve yabanc› gerçek
ve hükmi flah›slar›n Türkiye'de gayrimenkul edinmelerinin önündeki engelleri ortadan
kald›rmaktad›r.

Örne¤in, Türkiye'de bir firma aç›lmas›na iliflkin ifllemler art›k bir günde
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tamamlanabilmektedir.

Bu önlemler sayesinde Türkiye'ye giren yabanc› sermaye miktar›nda önemli art›fl
kaydedilmifltir.

Örne¤in, 1993 ila 2002 y›llar› aras›nda Türkiye'ye giren yabanc› sermaye miktar› y›ll›k
ortalama 1 milyar Dolar idi.

Türkiye'nin d›fl ticaretiyle veya GSMH's›yla k›yasland›¤›nda bu oldukça düflük bir miktara
karfl›l›k gelmekteydi.

2003'te bu rakam 1,7 milyar Dolara ç›km›fl; 2004'te de 2,6 milyar Dolar olarak
gerçekleflmifltir. 2005 y›l›n›n ilk sekiz ayl›k döneminde ise 2,9 milyar Dolara yükselmifltir.

2005 - 2007 y›llar› aras›nda ülkemize gelecek yabanc› sermayenin ise 15 milyar Dolar
seviyesinde olmas›n› bekliyoruz.

‹stikrar›n, yabanc› yat›r›mc›lar›n arad›¤› önde gelen koflul oldu¤unu biliyoruz ve Türkiye'nin
bu konuda baflar›y› yakalam›fl olmas›n›n yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgisini Türkiye'ye yöneltti¤ini,
bu rakamlardan  memnuniyetle görüyoruz.

Türkiye esasen, dinamik ekonomisi, büyük iç pazar›, rekabete aç›k endüstrisi, kalifiye
ifl gücü ve co¤rafi konumu ile yabanc› yat›r›mc›lara eflsiz olanaklar sunmaktad›r.

Türkiye'den en fazla 3,5 saatlik bir uçuflla 50 ülkenin baflkentine ulaflmak mümkündür.

Türkiye'nin co¤rafi konumu uluslararas› yat›r›mc›lara kolayl›k ve etkinlik sa¤lamakta,
faaliyetlerine h›z kazand›rmaktad›r.

Avrupa Birli¤i ile 3 Ekim tarihinde bafllayan kat›l›m müzakerelerinin, Türkiye'ye yönelik
do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n artmas› aç›s›ndan önemli bir rol oynayaca¤›na inan›yoruz.

Türkiye'deki uluslararas› sermayenin da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, Avrupa Birli¤i ülkelerinin
önemli bir yere sahip oldu¤unu görüyoruz.

3 Ekim sonras›nda Türkiye art›k çok daha öngörülebilir bir ülke durumundad›r.

Uluslararas› yat›r›mc›lar art›k Türkiye'yi ayr› bir kategoride, ayr› bir ligde de¤erlendirmektedir.

Türkiye'nin uzun vadede yönünü nereye çevirece¤i art›k bellidir.

Türkiye'nin befl y›l sonra, on y›l sonra, yirmi y›l sonra nas›l bir ülke olaca¤› art›k daha
rahat kestirilebilir bir hale gelmifltir.

Biz bu avantajl› yat›r›m ortam› içinde Avustralyal› yat›r›mc›lar› da ülkemizde görmeyi arzu
ediyoruz.

Türkiye'deki özellefltirme çal›flmalar› son dönemde ivme kazanm›flt›r.

Özellefltirme sürecinde olan devlet kurulufllar› aras›nda Türk Telekom, TEKEL ‹flletmeleri,
Türkiye Elektrik Kurumu, Türk Hava Yollar›, demir-çelik fabrikalar› yer almaktad›r.
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Son olarak, Türk Telekom'un yüzde 55 oran›ndaki kamu hissesinin, 6,55 milyar dolara
sat›fl ifllemleri tamamlanm›flt›r.

Öte yandan, Türkiye, Hazar havzas›, Orta Do¤u ve dünya pazarlar› aras›ndaki do¤al
kaynaklar bak›m›ndan zengin ülkeler aras›nda tabii bir köprü teflkil etmektedir.

Hazar k›y›lar›nda dünyan›n en zengin petrol ve do¤al gaz rezervlerinden birinin keflfedilmesi,
Türkiye'nin stratejik önemini daha da art›rm›flt›r.

Bölgeye en fazla yat›r›m yapan ülkelerden biri ve bölge ülkeleriyle yak›n tarihi, kültürel
ve ekonomik ba¤lara sahip bir ülke olarak Türkiye,  konuya sadece ticari aç›dan
yaklaflmamakta; bu projelerin, bölge ülkelerinin sosyal ve ekonomik yönden  geliflmelerini
destekleyici mahiyette olduklar›n› de¤erlendirmektedir.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru, esas olarak Kafkas ve Orta Asya enerji kaynaklar›n›n güvenli
flekilde ve alternatif yollardan bat› pazarlar›na ulaflt›r›lmas›n› hedeflemektedir.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru; Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hatt›, Güney
Kafkasya do¤algaz boru hatt› (Bakü-Tiflis-Erzurum do¤algaz boru hatt›) ve Türkmenistan-
Türkiye-Avrupa do¤algaz boru hatt› projelerini kapsamaktad›r.

Öte yandan, Bulgaristan üzerinden Türkiye'den Avusturya'ya uzanacak olan Nabucco
boru hatt ›  projesinin gerçeklefltir i lme çal ›flmalar›  devam etmektedir.

Bu projelerin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin, gelecek y›llarda, AB'nin dördüncü  do¤al
gaz ana damar› haline gelmesine katk›da bulunacakt›r.

Türkiye, Kuzey-Güney eksenine de büyük önem atfetmekte ve bu yönde de transit ülke
olarak rol oynamay› hedeflemektedir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt›, Türkiye-Irak Petrol Boru Hatt› ve halen çal›flmalar›
süren Samsun-Ceyhan boru hatt› da göz önüne al›nd›¤›nda, dünya petrolünün yüzde 6-
7'sinin Türkiye'den geçmesi beklenmektedir.

Baflka bir deyiflle,  dünya pazarlar›na ulaflan her 16 varil petrolden 1'i Türkiye üzerinden
geçecektir.

‹fl Dünyas›n›n De¤erli Mensuplar›,

Türkiye'nin h›zl› ve istikrarl› olarak geliflmekte olan
ekonomik yap›s› ve artan d›fl ticaretinin penceresinden
Türkiye-Avustralya ekonomik ve ticari iliflkilerine
bakt›¤›m›zda, potansiyelin büyük oldu¤unu görüyoruz.
Maalesef, co¤rafi uzakl›k, bilgi eksikli¤i, iki ülke ifl çevrelerinin öncelikli faaliyet bölgelerinin
farkl› olmas›, Türkiye ile Avustralya aras›ndaki yasal ve hukuki altyap›n›n yetersizli¤i ve
benzeri sebeplerle bu potansiyelden bugüne kadar yeterince istifade edilememifltir.
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Avustralya, Türkiye'nin hem ithalat› hem de ihracat› içinde ancak 46. s›rada yer almaktad›r.

Türkiye ise Avustralya'n›n ihracat›nda 36, ithalat›nda 37 ve toplam ticaretinde 40. s›radaki
 ticaret  orta¤›d›r.

Türkiye'nin 2004  y›l›ndaki 160 milyar ABD dolarl›k d›fl ticaret hacminde Avustralya'n›n
pay› sadece 510 milyon ABD dolar›d›r.

Bu rakamlar iki ülkenin gerçek potansiyelini yans›tmaktan çok uzakt›r.

Biz, Hükümet olarak Avustralya ile ekonomik ve ticari
iliflkilerimizin gelifltirilmesine önem veriyoruz.
Avustralya'ya gerçeklefltirdi¤imiz bu resmi ziyaretin önde gelen hedeflerinden biri de
asl›nda budur.

Esasen, geçen y›l yürürlü¤e koydu¤umuz "2004-2006 Stratejik Plan›" çerçevesinde ve
Avustralya'y› da içine alan "Asya Pasifik Bölgesi Ülkeleri ile Ticaretin Gelifltirilmesi Projesi"
kapsam›nda, Avustralya ile olan ticari iliflkilerimiz, Avustralya Hükümetinin de katk›lar›yla
son bir- iki y›lda ivme kazanm›flt›r.

Daha birkaç ay önce iki ülke aras›ndaki ticari iliflkilerin alt yap›s›n› oluflturacak anlaflmalardan
biri olan "Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas› Anlaflmas›" imzalanm›flt›r.

Di¤er taraftan, henüz birkaç hafta önce, 15 Kas›m 2005 tarihinde Ankara'da yap›lan V.
Dönem Karma Ekonomik Komite Toplant›s›'nda, Türkiye ile Avustralya özellikle ticarete
konu mallar›n çeflitlendirilmesi, Türk serbest bölgelerinde iflbirli¤ine gidilmesi, enerji,
e¤itim, turizm, sa¤l›k, ulaflt›rma, bay›nd›rl›k, çevre ve ormanc›l›k, küçük ve orta boy
iflletmeler baflta olmak üzere sanayi ve tar›m alanlar›nda iflbirli¤inin daha da gelifltirilmesi
konular›nda görüfl birli¤ine varm›fllard›r.

Biz Hükümet olarak Türkiye ile Avustralya aras›nda tekstilden otomotive, tar›mdan
kimyaya kadar pek çok sektörde ticaret ve iflbirli¤i olanaklar›n›n büyük oldu¤una inan›yoruz.

Ancak, bu potansiyeli hayata geçirecek olanlar do¤al olarak ifl dünyas›n›n siz de¤erli
mensuplar›d›r.

‹ki ülke resmi makamlar› aras›nda yap›lan temaslar ve karfl›l›kl› iyi niyet ifadeleri ekonomik
ve ticari iliflkileri gelifltirmek için kafi gelmemektedir.

Bugün burada birbirinizle yapaca¤›n›z temaslar, mevcut potansiyelin hayata geçirilmesi
bak›m›ndan somut bir ad›m olacakt›r.

Umar›m ki, bu yöndeki ad›mlar bugünkü toplant›yla s›n›rl› kalmayacak, devam› da
gelecektir.

Biz Hükümet olarak bu süreçte sizlere gereken deste¤i vermeye haz›r›z.

Bu ba¤lamda, Türkiye ile Avustralya aras›ndaki ticaret alan›nda iflbirli¤inin daha etkili bir
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flekilde yürütülmesini sa¤layacak bir "Türk-Avustralya ‹fl Konseyi"nin oluflumunda yarar
gördü¤ümü bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Ancak sizlerin ilgi göstermesi sonucunda kurulabilecek ‹fl Konseyi sayesinde, iki ülke
aras›ndaki ticari iliflkilerin daha da ileriye götürülebilece¤ini düflünüyorum ve sizleri
o luflturu lmas›  öngörülen ‹fl  Konseyi 'ne kat › lmaya davet ediyorum.

Avustralya'ya yapm›fl oldu¤umuz bu ziyaretin ve bugün burada yap›lmakta olan ifl
toplant›s›n›n verimli ve kal›c› sonuçlara vesile olmas›n› diliyor, hepinize teflekkürlerimi
sunuyorum.



SAYIN BAfiBAKANIMIZIN S‹DNEY LOWY ENST‹TÜSÜ'NDE
YAPTIKLARI KONUfiMA

"Bölgesinde ‹stikrar Unsuru Türkiye"

(9 ARALIK 2005, Sidney)
De¤erli Konuklar,

Kuruluflunun üzerinden çok fazla bir zaman geçmemifl olmas›na ra¤men, gerek sahip
oldu¤u seçkin kadro gerek yapt›¤› çal›flmalar bak›m›ndan benzerleri aras›nda flimdiden
seçkin bir yer edinmifl olan Lowy Enstitüsü'ne, düzenledi¤i bu toplant› için teflekkür
ediyorum.

Dünyada uluslararas› iliflkiler aras›ndaki geliflmeleri yak›ndan izlemek ve Avustralya'n›n
bu alandaki rolünü de¤erlendirmek amac›n› tafl›yan çal›flmalar›n›z, flüphesiz, ülkenizin
profilini yükselten bir de¤er tafl›maktad›r.

Yapmakta oldu¤um ziyaretin, birbirine uzak co¤rafyalarda yer alan, ancak, birbirini iyi
anlayan ve güçlü bir dostluk ba¤› yaratabilmifl olan Türkiye ve Avustralya aras›ndaki
iliflkilerin daha da ileriye tafl›nmas›na katk›da bulunaca¤›n› ümit ediyorum.

Bugün sizlerle, Türkiye'nin 21. yüzy›ldaki çizgisi ve bir istikrar unsuru olarak rolü
konusundaki düflüncelerimi paylaflaca¤›m.

De¤erli Konuklar,

Türkiye ve Avustralya'n›n uluslararas› olaylara yaklafl›m› benzerlik göstermektedir.

Türkiye de, t›pk› Avustralya gibi, bölgesinde demokratik de¤erlerin önderli¤ini yapan,
bar›fl ve uyuma katk› sa¤layan, istikrar yarat›c› bir ülkedir.

Türkiye, özellikle geride b›rakmakta oldu¤umuz y›l içinde, uluslararas› sistemin küresel
bar›fla önemli katk›da bulunmaya aday üyelerinden biri olarak ön plana ç›km›fl bulunmaktad›r.

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, gerçekçilik, bar›flç›l›k, tutarl›l›k, sa¤duyu
ve uluslararas› hukuka sayg› ilkeleri çerçevesinde uygulanan d›fl politikam›z, muas›r
medeniyetler yolundaki yürüyüflümüzde, ülkemizin en önemli araçlar›ndan birini teflkil
etmektedir.

Hükümetimizin amac›, bu ilkeleri koruyarak, günümüz flartlar›nda en iyi sonuçlar› verecek
yol ve yöntemleri, hayata geçirmektir.

Türkiye de, t›pk› Avustralya gibi, bölgesinde demokratik
de¤erlerin önderli¤ini yapan, bar›fl ve uyuma katk›
sa¤layan, istikrar yarat›c› bir ülkedir.
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Bunu yaparken iki temel unsurdan güç al›yoruz:

Birincisi halk›n iradesidir.

Türk halk›, çevresinde bar›fl, istikrar, geliflme ve refah görmek, küreselleflmenin
nimetlerinden yararlanmak istemektedir.

D›fl politikam›z›n bafllang›ç noktas› bu anlay›fla dayanmaktad›r.

‹kincisi ise de¤erlerimizin gücüdür.

De¤erlerimizi, günümüz dünyas›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilecek bir güncellik senteziyle
canl› tutabilmeyi baflarm›fl olmam›z önemlidir.

Gelece¤i köklerimizden kopmadan kucaklamay› arzulayan bir düflünceyi temsil ediyoruz.

Bu yaklafl›m›m›z›, ça¤dafl dünyan›n gerçeklerini kavrayan, bilginin peflinden giden bir
anlay›flla harmanlam›fl bulunuyoruz.

De¤erli Konuklar,

2005 y›l›n›n bizim aç›m›zdan en önemli geliflmesi, flüphesiz 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa
Birli¤i ile tam üyelik müzakerelerine bafllam›fl olmam›zd›r.

Türkiye, karfl›laflt›¤› zorluklara ra¤men, AB'ye tam üyelik hedefinden flaflmam›flt›r.

‹nançla ve çok çal›flarak yoluna devam etmifltir.
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Sonuç olarak, 3 Ekim'de tarihi bir dönemeci geride b›rakm›fl bulunuyoruz.

AB kat›l›m müzakerelerinin hedefi tam üyeliktir.

Müzakerelere, zaman› geldi¤inde Birli¤e getirdi¤i hak ve yükümlülükleriyle eflit bir üye
olarak kat›laca¤›m›z anlay›fl›yla bafllam›fl bulunuyoruz.

Bu süreci baflar›ya ulaflt›racak iradeye sahibiz.

Tabiat›yla, AB üyelik sürecimiz, baflta ABD olmak üzere ne baflka bir ülkeyle, ne de bir
ülkeler grubuyla iliflkilerimize bir alternatif teflkil etmektedir.

Aksine, güçlü bir tamamlay›c› unsur olarak görülmektedir.

Türkiye'nin NATO ve ABD ile iliflkileri çok uzun bir geçmifle sahiptir ve sa¤lam temellere
dayanmaktad›r.

NATO içindeki rolümüzün a¤›rl›¤›, ‹ttifak›n çeflitlenerek artan yükümlülüklerine paralel
bir flekilde sürmektedir.

ABD'yle de, terörle mücadeleden Genifl Orta Do¤u'daki reform çabalar›na, ‹srail-Arap
ihtilaf›n›n çözümünden Irak'taki durumun normalleflmesine, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta
Asya'da istikrar›n sa¤lanmas›ndan, K›br›s sorununun halline kadar birçok konuda ortak
zeminde hareket ediyoruz.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, 21. yüzy›la, kendine güvenen, bölgesinde ve dünyada istikrar üreten ve yayan
bir uluslararas› aktör olarak girmifltir.

Bir istikrar unsuru olarak rolümüz, elbette öncelikle kendi çevremizden bafllamaktad›r.

Bugüne kadar yapt›¤›m›z aç›l›mlarla, K›br›s meselesinin adil ve kal›c› bir çözüme
kavuflturulmas› için yap›c› bir tav›r sergilemifl bulunuyoruz.

Geçti¤imiz sene yaflad›¤›m›z Annan Plan› tecrübesi, K›br›s'ta uzlaflmaz taraf›n Rumlar
oldu¤unu aç›kça ortaya koymufltur.

AB'ye üye kabul edilen Rum taraf›, herhangi bir çözüm konusunda istekli görünmemektedir.

Türkiye BM'yi devre d›fl› b›rakmak suretiyle konunun baflka forumlara tafl›nmas›na
yönelik mevcut giriflimlere karfl›d›r.

KKTC ile birlikte, K›br›s sorununun  BM gözetimi alt›nda
ve Annan Plan› çerçevesinde kal›c›, kapsaml› ve taraflar›n
siyasi eflitli¤ine dayal› bir ortakl›k temelinde çözüme
ulaflt›r›lmas› yönündeki çabalar› desteklemeye devam
etmektedir.
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Bu yöndeki çabalar›m›z, önümüzdeki dönemde de aktif bir biçimde sürdürülecektir.

Mevcut dönemde, KKTC'ye uygulanan izolasyonun kald›r›lmas› önemlidir.

Halihaz›rda AB, Rumlar›n engellemeleri sebebiyle bu konudaki kararlar› hayata
geçirememektedir.

Öte yandan, son aylarda Azerbaycan'dan KKTC'ye gerçekleflen do¤rudan uçufllar, bir
ABD Kongre heyetinin, ifladamlar›n›n KKTC'yi ziyaret etmesi ve KKTC Baflbakan› Say›n
Talat'›n Vaflington'a davet edilmesi, dikkati çeken geliflmeler olmufltur.

K›br›s konusunda Rumlar taraf›ndan yarat›lm›fl olan uzlaflmazl›k ortam›na ra¤men, çevre
ülkelerle iliflkilerimiz karfl›l›kl› anlay›fl ve iflbirli¤i temelinde geliflmektedir.

‹kili sorunlar›n afl›lmas› yönünde yarat›lan olumlu atmosferin yan›nda, ticaret hacminde
de belirgin bir art›fl gözlenmektedir.

Bu bak›mdan Yunanistan çarp›c› bir örnektir.

Yunanistan'la geçti¤imiz y›llarda bafllayan yak›nlaflma süreci çerçevesinde, bugüne kadar,
ticaret, turizm, çevre, kültür, enerji, ulafl›m ve güvenlikle ilgili konular› kapsayan muhtelif
alanlarda, 30'a yak›n anlaflma sonuçland›r›lm›flt›r.

Ülkelerimiz aras›ndaki ticaret hacmi 1999 y›l›ndan bu yana yaklafl›k üç kat artarak 1.8
milyar Dolar seviyesine ulaflm›fl bulunmaktad›r.

Enerji konusu da iki ülke aras›nda umut vaadeden bir iflbirli¤i alan› oluflturmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Irak meselesi gündemimizde önemli bir yere sahip bulunmaktad›r.

Türkiye; demokratik, toprak bütünlü¤ü ve ulusal birli¤i korunmufl, komflular›yla bar›fl
içinde yaflayan, müreffeh bir Irak hedefi do¤rultusunda bir siyaset izlemektedir.

Baflta Komflu Ülkeler Giriflimi olmak üzere, Irak'›n istikrar›n›, ülke bütünlü¤ünü temel
alan aktif politikalar›n› devam ettirmektedir.

AB ve ‹KÖ, 30 Nisan 2005 tarihinde ‹stanbul'da yap›lan Irak'a Komflu Ülkeler D›fliflleri
Bakanlar› 8. toplant›s›na Türkiye'nin daveti üzerine ilk defa kat›lm›fllard›r.

30 Ocak 2005 seçimlerinden sonra Irak'ta Baflbakanl›¤› üstlenen ‹brahim El-Caferi, ilk
yurtd›fl› seyahatini May›s 2005'te Türkiye'ye yapm›flt›r.

Bu ziyaret vesilesiyle, iki ülke aras›ndaki iflbirli¤inin daha da güçlendirilmesi ve çok
boyutlu bir nitelik kazand›r›lmas› konusundaki karfl›l›kl› görüfl birli¤i bir kez daha teyid
edilmifltir.

Türkiye ayr›ca, Irak'›n yeniden inflas›na ve siyasi geçifl sürecine uluslararas› destek
sa¤lamaya yönelik çabalara katk›da bulunmay› sürdürmektedir.

Bulundu¤umuz noktada, ülke çap›nda yap›lacak genel seçimlerin büyük önem tafl›d›¤›
aç›kt›r.
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Irak halk›n› oluflturan tüm toplum katmanlar›n›n temsil ettikleri dengelerin yeni parlamentoya
uygun flekilde yans›mas› için, bu seçimlerin adil ve fleffaf biçimde gerçekleflmesi elzemdir.

Bizim Irak konusundaki temel endiflemiz, komflu ülkedeki güvenlik durumunun her an
kontrolden ç›kabilecek bir görünüm arz etmesidir.

Demokratik süreç göreceli olarak istikrarl› biçimde ilerlerken, güvenlik konusundaki
geliflmelerin Irak'›n bütünlü¤ünü tehdit eder hale gelmesinden endifle duyuyoruz.

Bu konudaki düflüncelerimizi baflta ABD ve bölge ülkeleri olmak üzere, tüm ilgili taraflarla
paylafl›yoruz.

Çal›flmalar›m›z› da böyle bir olas›l›¤›n bertaraf edilmesi gayretiyle sürdürüyoruz.

De¤erli Konuklar,

Biz, bölgemizde olumlu de¤iflimin güçlü bir savunucusuyuz.

Bu anlay›flla, Orta Do¤u ülkelerinin kendi içlerinden gelen reform çabalar›n› desteklemekte,
bölgedeki ekonomik ve siyasi koflullar›n iyilefltirilmesi bak›m›ndan büyük umut vaadeden
mevcut yerel giriflimleri teflvik etmekte ve gereken yard›m› sa¤lamaktay›z.

Bu çerçevede Türkiye, Haziran 2004'te Sea Island'da düzenlenen G-8 Zirvesi'ne
demokratik ortak olarak ifltirak etmifl ve Genifl Orta Do¤u ve Kuzey Afrika (GODKA)
giriflimi içerisinde yer alan mekanizmalardan, Demokrasi Yard›m Diyalo¤u'nun (DYD)
efl baflkanl›¤›n›  ‹talya ve Yemen ile birlikte üstlenmifltir.

Kad›n›n toplumdaki yerini güçlendirme konulu ilk tematik DYD toplant›s›, 20 GODKA
ülkesinden 37 Sivil Toplum Kuruluflu (STK) ve 6 Hükümet temsilcisinin kat›l›m›yla 20-
21 Haziran 2005 tarihlerinde ‹stanbul'da gerçeklefltirilmifltir.

Bu alandaki çal›flmalar›m›z›n yo¤unlaflarak sürece¤ini göreceksiniz.

Türkiye, Orta Do¤u'da kal›c› bar›fl, güvenlik ve istikrara ulafl›lmas›nda ‹srail-Filistin
uyuflmazl›¤›n›n görüflmeler yoluyla çözümlenmesinin önemli rol oynayaca¤›na inanmakta
ve bu yöndeki uluslararas› çabalara aktif olarak kat›lmaktad›r.

Dörtlü Giriflimin (Quartet) haz›rlad›¤› yol haritas›, bu ba¤lamda taraflar›n iyi de¤erlendirmesi
gereken bir f›rsat oluflturmaktad›r

Bölgedeki sorunlar›n çözülmesi için taraflarca istenebilecek
her türlü yard›m› yapmaya haz›r›z.
Ç›k›fl noktam›z, bar›fl aray›fllar›na destek vermek ve uzlaflma çabalar›n› özendirmektir.

Bu nedenle, ilgili taraflarla aram›zdaki yak›n ve dengeli iliflkilerden bölgenin ç›karlar›
do¤rultusunda yararlanma kararl›l›¤›m›z aç›kça ortaya konmufltur.

Nitekim Türkiye, ekonomik iflbirli¤inin etkili bir güven artt›r›c› önlem oluflturdu¤u inanc›yla,
geçti¤imiz y›l ‹srail-Filistin-Türkiye aras›nda ekonomik ve ticari iflbirli¤ini teflvik eden üçlü
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bir platform (Ankara Forumu) oluflturmak için bir giriflim bafllatm›flt›r.

Ankara Forumu'nun Nisan 2005'te TOBB taraf›ndan düzenlenen ilk toplant›s›n›,  Haziran
2005'te Kudüs'te düzenlenen ikinci ve Eylül 2005'te ‹stanbul'da yap›lan, üçüncü toplant›lar
izlemifltir.

Bu katk›m›z, bölgede oynad›¤›m›z yap›c› rolün bir baflka örne¤idir.

De¤erli Konuklar,

Dünyan›n medeniyetler ekseninde birbirine karfl› kamplara bölünmeye çal›fl›ld›¤›, terörün
giderek y›k›c›, giderek daha ac›mas›z hale geldi¤i bir dönemde; Türkiye'nin ›l›ml› ve
birlefltirici kimli¤i önemli bir de¤er olarak ortaya ç›km›flt›r.

Bunun en somut örne¤i de¤erli dostum ‹spanya Baflbakan› Zapatero ile birlikte BM
himayesinde bafllatt›¤›m›z Medeniyetler ‹ttifak› giriflimidir.

Giriflimin temel amac›, farkl› medeniyetler aras›ndaki ortak evrensel de¤erleri ön plana
ç›karmak suretiyle, fliddet ve çat›flma kültürünün giderek yayg›nlaflmas›n› önlemektir.

Medeniyetler ‹ttifak›'n›n gerçek bir bofllu¤u dolduraca¤›, son dönemde insanl›¤›
kültürel/dinsel ayr›mlar temelinde bölmeye çal›flanlara kuvvetli bir yan›t teflkil edece¤i
kanaatindeyim.

Böylece Türkiye, günümüz tehditleriyle etkili biçimde mücadelede askeri imkânlar kadar
"yumuflak güç" unsurlar›n›n da önem tafl›d›¤›n›n aç›kça ortaya ç›kt›¤› bir ortamda, özel
co¤rafi konumu, kendine özgü tarihi-kültürel birikimi ve farkl› geleneklerin sentezini
oluflturan kimli¤iyle, medeniyetler aras› diyalog konusunda kritik bir rol oynayabilece¤ini
bir kez daha göstermifltir.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, küresel kayg›lara çözüm üretme yönündeki çal›flmalara katk› yapmay› da ulusal
politikas›n›n önemli bir parças› olarak görmektedir.

Bu amaçla, do¤al veya insan kaynakl› felaketlerden etkilenen dünyadaki tüm ülkelere
imkânlar› ölçüsünde insani yard›mda bulunma çabalar›na h›z vermifl durumdad›r.

Son olarak, açl›¤›n ciddi boyutlara ulaflt›¤› alt› Afrika ülkesine yönelik g›da yard›m›n›n
finansman› için, 1.8 milyon dolarl›k bir katk›y› Birleflmifl Milletler Dünya G›da Program›
yönetimine ulaflt›rd›k.

Afrika, küresel yaralar›n sar›lmas› bak›m›ndan öncelikle üzerinde durulmas› gereken bir
bölgedir.

Biz, bir süredir yürütmekte oldu¤umuz "Afrika'ya Aç›l›m" politikam›z›, 2005'i Afrika Y›l›
ilan ederek daha ileri bir aflamaya tafl›d›k. Karfl›l›kl› ikili ziyaretler artmakta; bölgeyle siyasi
ve ekonomik iliflkilerimiz kaydade¤er bir ilerleme göstermektedir.

Afrika'daki geliflmeleri dikkatle takip etmeye ve bu k›tan›n sorunlar›n›n çözümüne katk›da
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bulunmaya devam edece¤iz.

Terörizmle mücadelenin uluslararas› iliflkiler gündeminin bafl s›ralar›na oturdu¤u bir
dönemde geçiyoruz.

Böyle bir dönemde Türkiye, kapsaml› bir tecrübeye sahip oldu¤u bu konuda Avustralya
ile bilgi ve deneyim paylafl›m›ndan memnuniyet duyacakt›r.

Avustralya'n›n terörle mücadele konusunda ne kadar ciddi
bir ülke oldu¤unu, PKK/Kongra-Gel ve DHKP-C'nin de
aralar›nda bulundu¤u gruplar› yasakl› terör örgütleri olarak
ilan etmesinden anl›yoruz.
Bu örnekler, Avustralya'n›n terörle mücadele konusuna çifte standartlar›n esiri olmadan,
dürüstçe ve sonuç alma gayretiyle yaklaflt›¤›n› ortaya koymaktad›rlar.

Günümüzde, kitle imha silahlar›n›n ve bunlara iliflkin teknolojinin yay›lmas› ve terör
gruplar›n›n eline geçmesi de son derece ciddi ve yak›n bir tehdit olarak belirmektedir.

Türkiye de, t›pk› Avustralya gibi, bu konulara hassasiyetle yaklaflmakta ve uluslararas›
kontrol rejimlerinin en iyi biçimde iflletilmesinin önem tafl›d›¤›na inanmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Tüm bu örnekler, Türkiye'nin içinde bulundu¤umuz dönemde bölgesi için gerçek bir
istikrar unsuru oldu¤unu, ayn› zamanda küresel anlamdaki bar›fl ve istikrar çabalar›na
katk›da bulunmak için yo¤un gayret gösterdi¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r.

Yeni bir dünya kurulmaktad›r.

Türkiye'nin bu yenidünya içinde alaca¤› yer, flüphesiz Avustralya gibi benzer de¤erleri
ve demokratik idealleri paylaflt›¤› dostlar›yla ayn› safta bulunaca¤› bir yer olacakt›r.

Bu anlay›fl do¤rultusunda Türkiye, 21. yüzy›lda etkin bir stratejik gündem için güvenilir
bir ortak olarak görülmelidir.

Hepinize teflekkürlerimi sunuyorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN S‹DNEY'DE
VATANDAfiLARIMIZA YAPTIKLARI KONUfiMA

(10 ARALIK 2005, Sydney Olympic Park)
Avustralya Türk Toplumunun Sayg›de¤er Temsilcileri,

Sevgili Vatandafllar›m, Sevgili Kardefllerim,

Geçti¤imiz Çarflamba günü bafllad›¤›m Avustralya ziyaretimin sonunda sizlerle beraber
olmaktan büyük mutluluk duymaktay›m.

Özellikle temaslar›m›z s›ras›nda görüfltü¤ümüz Avustralyal› yetkililerden, buradaki Türk
toplumu hakk›nda duydu¤umuz övgüler mutlulu¤umuzu kat be kat artt›rm›flt›r.

Öte yandan, Büyükelçim Sidney'deki Türk toplumu içinde ödül alm›fl, baflar›l› ifladamlar›m›z,
ö¤retim üyelerimiz, futbol tak›mlar›m›z, sporcular›m›z ve daha nicelerinin oldu¤undan
söz etti.

Bundan da ayr›ca memnun oldum.

Avustralyal› yetkililerin, sizleri Avustralya'ya uyum sa¤lam›fl, çal›flkan ve geliflen bir
toplum oldu¤unu nitelendirmelerinden k›vanç duydum.

Büyükelçimin verdi¤i bilgilerden gururland›m.

Hepinize tek tek teflekkür ediyorum.

Sa¤olun, varolun.

Ziyaretim s›ras›nda, yapt›¤›m temaslarda, her ikisi de G20 üyesi olan, yani dünyan›n 20
büyük ekonomisi aras›nda yer alan Türkiye ve Avustralya'n›n, benzer politikalar izleyerek
dünya bar›fl›na ve refah›na katk›da bulunmaya çal›flt›klar›n›, bir kere daha tespit ettim.

Biraz önce belirtti¤im gibi, sizlerin iki ülke iliflkilerine yapt›¤›n›z de¤erli katk›lar› memnuniyetle
izliyorum.

‹liflkilerin daha da gelifltirilmesi için at›labilecek pek çok ad›m oldu¤unu biliyoruz. Bu
alanda sizlerin de de¤erli katk›lar›n›za ihtiyac›m›z var.

Öncelikle yap›lmas› gereken, içinde yaflad›¤›n›z topluma entegre olarak, mutluluk ve
refah içinde yaflamakt›r.

Her türlü hak ve olanaktan yararlanmal›s›n›z.

Avustralyal› yetkililerin, sizleri Avustralya'ya uyum
sa¤lam›fl, çal›flkan ve geliflen bir toplum oldu¤unu
nitelendirmelerinden k›vanç duydum.



Bizim sizden istedi¤imiz budur.

‹çinde yaflad›¤›n›z topluma entegre olman›n yan›nda, birlik ve beraberli¤in getirece¤i
f›rsatlar› da iyi de¤erlendirmeniz flart.

Yani beraberli¤inize önem vermeniz gerek.

Bunun için burada sizleri birlefltiren gazeteleriniz var.

Televizyonunuz var.

Türkiye'yi televizyonlardan her gün izliyorsunuz.

Bizim yaflad›¤›m›z geliflmeleri, sevinçlerimizi, s›k›nt›lar›m›z› paylaflt›¤›n›z› bilmek, bizlere
güç veriyor.

Biliyorsunuz Türkiye, son y›llarda çok önemli geliflmeler ve reformlar yaflamaktad›r.

Ülkemiz, bölgesinde ve genel olarak Avrasya co¤rafyas›nda
bir istikrar unsuru olmufl, son y›llarda hayata geçirdi¤imiz
enerji projeleri sayesinde an›lan co¤rafyan›n enerji iletim
merkezi haline gelmifltir.
Hükümetimizin izledi¤i öngörülü ekonomi politikalar› ve icraatlar› sayesinde Türkiye, on
y›llard›r ilk defa önemli oranda yabanc› yat›r›mc› çekmeye bafllam›flt›r, ekonomimiz
y›llard›r sa¤lanan yüksek büyüme oranlar› sayesinde önemli bir dönüflüm geçirmifl,
ihracat›m›z ise flimdiye kadar flahit olmad›¤›m›z düzeylere yükselmifltir.

Ülkemizde sa¤lanan güven ortam› olmasayd›, yukar›da sayd›¤›m›z geliflmelerin hiçbirini
gerçeklefltirmek mümkün olmazd›.

Bu sayededir ki, Türkiye ülkesi ve milletiyle hak etti¤i yere emin ad›mlarla gelmektedir.

Türkiye, Avrupa Birli¤i ile iliflkilerinde çok önemli bir mesafe katetmifltir.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne müstakbel tam üyeli¤i, Medeniyetler ‹ttifak›'na en önemli
katk›lardan biri olacakt›r.

‹çinde yaflad›¤›m›z dönemde, iyi e¤itilmifl insan en de¤erli unsurdur.

Biz Türkiye'de e¤itime eskisinden daha çok önem veriyoruz.

‹ki y›ld›r bütçemizde e¤itime ayr›lan pay savunma için ayr›lan paydan daha fazlad›r.

E¤itime %10 ay›r›rken, savunmaya %7 ay›r›yoruz.

E¤itime sizlerin de daha fazla önem vermenizi bekliyorum.

Refahla beraber ömürler uzad›kça, art›k bir kere e¤itim almak yeterli de¤il.

Ömür boyu kendimizi yenilememiz laz›m.
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Gençlerimizi, yerlerimizi alacak kuflaklar› daha iyi e¤itmeliyiz ki ileri gidebilelim.

‹yi e¤itim derken, elbette yaflad›¤›n›z ülkenin en ileri seviyede e¤itiminden söz ediyorum.

Ancak, bu yeterli de¤il.

Çocuklar›m›za Türkçe'yi de unutturmamak, Türkiye ile gönül ba¤lar›n› kurmak da çok
önemli.

Çocuklar›m›za güzel Türkçemizi ö¤retmeyi ihmal etmeyin ki, bizlerle ba¤lar› sa¤lamlafls›n.

Bütün bunlar› yapman›z, Türkiye-Avustralya iliflkilerine de katk› anlam›na gelecektir.

Biliyorsunuz, iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi geçen y›l
460 milyon ABD Dolar› oldu.
Bu y›l ticaretin daha da artmas›n› bekliyoruz.

D›fl ticaretten sorumlu Devlet Bakan›m›z Kürflat Tüzmen'in Haziran ay›nda Avustralya'y›
ziyareti s›ras›nda yapt›¤› temaslarda, ticaret hacminin çok k›sa bir süre içerisinde bir
milyar Dolara ç›kart›labilece¤i tespit edildi.

Ancak, bu rakama ulaflmak için sizlerin yard›m›na ve de¤erli çal›flmalar›na ihtiyac›m›z
var.

Büyükelçimiz, burada birçok g›da maddesinin Türkiye'den geldi¤ini ve Türk bakkallar›nda
sat›ld›¤›n› söyledi.

Bunun yan›nda yemek kültürümüzü Avustralyal›lar’a tan›tt›¤›n›z›, çok say›da, Türk lokantas›
oldu¤unu ö¤rendim.

Sizlerin bu güzel al›flkanl›klar›n›z› ve tan›t›m çabalar›n›z› sürdürmeniz, Türkiye'den daha
fazla ihracat anlam›na gelecektir.

Bu de¤erli katk›lar›n›z için de teflekkür ediyoruz.

Baz› sorunlar›n›z, istekleriniz oldu¤unu biliyoruz.

Bunlar üzerinde de çal›fl›yoruz.

Bedelli askerlik süresini bu nedenle 30 günden 21 güne indirdik.

Bu ziyaretimizden mutlu an›lar ve düflüncelerle Türkiye'ye dönüyoruz.

Sizleri bir kez daha hasretle, muhabbetle kucakl›yor, sayg›lar›m› sunuyorum.
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AVRUPA VE HAREKETL‹L‹K B‹L‹NC‹ TOPLANTISI

(28 ARALIK 2005)
De¤erli Misafirler,

Sözlerime bafllarken sizleri sevgiyle selaml›yorum.

Hükümetimizin Türkiye'yi yönetme sorumlulu¤unu ald›¤› geçen üç y›l içinde e¤itim bizim
için en önemli, en a¤›rl›kl› hizmet alanlar›ndan biri, hatta birincisi olmufltur.

E¤itim sistemimizin bugünün ve gelece¤in ihtiyaçlar›na cevap verecek ça¤dafl bir yap›ya
kavuflturulmas›n›n gere¤ini her vesileyle ifade ettik.

Bu gere¤i sadece dile getirmekle kalmad›k, bu hedefe ulaflmak için somut ad›mlar da
att›k.

Bugün ö¤renci odakl› yeni ve modern bir e¤itim sisteminin temeli at›lm›fl, yeni bir
müfredat›n kabul edilmesiyle e¤itimimize yeni bir vizyon kazand›r›lm›flt›r.

15 milyondan fazla ö¤rencisi bulunan bir ülke için bundan daha hayati ne olabilir?

Hükümetimizin çok önem verdi¤i bir di¤er konu, hepinizin de bildi¤i gibi Türkiye'nin
Avrupa Birli¤i'ne olan tam üyelik sürecidir.

Son üç y›l içinde bu hususta da yo¤un bir çaba sergilenmifl, neredeyse yar›m yüzy›ld›r
devam etmekte olan bu süreçte en önemli ilerlemeler bu dönemde sa¤lanm›flt›r.

Nihayet 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye'nin Avrupa Birli¤i yürüyüflünde en önemli eflik
geçilmifl, tam üyelik müzakerelerine bafllanmas› karara ba¤lanm›flt›r.

Burada tam üyelik müzakereleri ifadesinin alt›n› çizmek istiyorum.

Biliyorum ki pek çok vatandafl›m›z›n zihninden "Bizi Avrupa Birli¤i'ne al›rlar m›?" sorusu
geçiyor.

Biz ise diyoruz ki müzakerelerin bafllamas›yla Türkiye zaten art›k Avrupa Birli¤i'ne girmifltir.

Saatimiz geri saymaya bafllam›flt›r ve eninde sonunda bu ifl gerçekleflecektir.

Bizim as›l meselemiz Avrupa Birli¤i'nin de temelini oluflturan fikri hür, vicdan› hür bir
toplum inflas› hedefine ulaflabilmek için müzakere sürecinin gerektirdi¤i reformlar› ve
yap›sal dönüflümleri bir an önce tamamlamakt›r.

Nihayet 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye'nin Avrupa Birli¤i
yürüyüflünde en önemli eflik geçilmifl, tam üyelik
müzakerelerine bafllanmas› karara ba¤lanm›flt›r.
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De¤erli Misafirler,

Bugün Türkiye'nin son üç y›lda yaflad›¤› büyük de¤iflimde birinci dereceden roller alm›fl
bakan arkadafllar›m da burada bizimle beraber...

Zaten bu toplant› da bu iki önemli konunun bir araya getirildi¤i çok önemli bir toplant›d›r.

Avrupa Birli¤i ile müzakereler kamuoyu taraf›ndan bugüne kadar "öteki ve bizler" kal›b›
çerçevesinde ele al›nd›.

Konu genellikle iflin uluslararas› politika bak›m›ndan yans›malar› ve devletler aras› iliflkiler
boyutuyla gündemde yer ald›.

Bu sebeple kamuoyumuzun henüz Avrupa Birli¤i kavram›n› kendi içinde tecrübe etme
f›rsat› olmam›flt›.

fiimdi art›k bu konuyu bütün boyutlar›yla konuflman›n vakti geldi.

Her fleyden önce her ne kadar karfl›l›kl› müzakereler henüz tamamlanmam›fl olsa da
flunu rahatl›kla söyleyebilirim ki Avrupa art›k "öteki" de¤ildir.

Her vatandafl›m›z ad› henüz tam konmam›fl olsa da art›k bir Avrupa vatandafl›d›r.

Müzakereler tamamland›¤›nda her bir Türk vatandafl›n›n, Avrupa'n›n ortak gelece¤i
üzerinde görüfl belirtme hakk› olacakt›r.

Ve flunu söyleyeyim ki Avrupa'daki en kuvvetli kamuoylar›ndan biri de bugün 72, üyelik
gerçekleflti¤inde ise yaklafl›k 80 milyon nüfusu olan Türk kamuoyunun sesi olacakt›r.

Biz inan›yoruz ki bu süreçte her iki taraf›n da kazançl› ç›kaca¤› bir gelece¤in temelleri
at›lm›flt›r.

Bu yolda ülke olarak kaybedece¤imiz hiç bir fley olmad›¤› gibi tam tersine kazanacak
çok fleyimiz vard›r.

Çünkü biz kendimize, milletimize ve vatandafllar›m›za güveniyoruz.

Dünya art›k küresel bir köy olarak tan›mlan›yor; dünyan›n bir ucunda üretilen bir fikir
saniyelerle ölçülebilecek bir sürede öbür ucundaki insanlarla paylafl›l›yor.

Dünya böyle dinamik bir hal alm›flken, ülke olarak biz bu sürecin d›fl›nda kalamay›z.

Her fleyden önemlisi art›k bilim ve teknoloji de dahil olmak üzere hayat›n her alan›nda
büyük bir rekabet yaflan›yor.

2000 y›l›nda Portekiz'in baflkenti Lizbon'da yap›lan Konsey toplant›s›nda 10 y›l içerisinde
Avrupa'y› dünyan›n en rekabetçi bilgi toplumu haline getirmek için gerekli önlemlerin
al›nmas›na karar verilmifltir.

Bunun bir uzant›s› olarak bir kaç y›ldan beri "Yenilikçilik Endeksi" ad›yla bir çal›flma
yürütülmektedir.
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Avrupa bu tür araçlarla kendi h›z›n› ölçmek ve rakipleri ile aras›ndaki fark›n aç›lmamas›n›
sa¤lamak derdindedir.

Peki bizim dertlenece¤imiz hususlar yok mudur?

Ne yaz›k ki vard›r.

Avrupa Birli¤i'ne üye veya aday ülkeler ile ABD, Japonya ve Çin gibi dünya devlerinin
yer ald›¤› bu listede ülkemiz en son s›rada yer almaktad›r.

Bu büyük ülkenin insanlar›n›n bu durumu kabul etmesi mümkün de¤ildir.

Durum böyle devam etti¤i sürece bizim millet olarak önümüze koydu¤umuz "muas›r
medeniyet" seviyesini yakalama hedefimiz gerçe¤e dönüflemeyecektir.

Bunu bilmek, buna göre hareket etmek, asla y›lg›nl›¤a kap›lmadan kaybetti¤imiz zaman
ve imkanlar› geri kazanman›n hesab›n› yapmak durumunday›z.

fiunu biliyoruz ki iflin s›rr› bilgiden ve bir an önce bilgi toplumu haline gelmekten
geçmektedir.

Bilgi üretmiyorsan›z, bugün insanl›k için fazla bir anlam ifade etmiyorsunuz demektir.

De¤erli Misafirler,

Bugün burada toplanma sebebimiz bildi¤iniz üzere Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik
Programlar›d›r.

Bu programlar›n varl›k sebeplerinin bafl›nda bilgi toplumuna ulaflma hedefi gelmektedir.

1995-1999 döneminde Avrupa'n›n ortak e¤itim politikas›na
ayr›lan miktar 1,9 milyar Avro iken, 2000-2006 bütçe
döneminde bu rakam 3,6 milyar Avro'ya ç›kar›lm›flt›r.
Geçti¤imiz günlerde uzun tart›flmalar sonucunda üzerinde uzlaflmaya var›lan 2007-2013
bütçe döneminde ise bu rakam yaklafl›k 14 milyar Avro dolay›nda gerçekleflecektir.

E¤itime verilen önemi görüyor musunuz?

Bizim de hükümet olarak hedefimiz, ülkenin ekonomik yap›s›n›n güçlendirilmesine paralel
olarak insan›m›z›n en do¤ru flekilde e¤itilmesini, gelece¤in bilgisiyle donanmas›n›
sa¤lamakt›r.

Kendine güvenini kaybetmifl, adeta kendi kendinden korkar bir toplum devralm›flt›k.

Üç y›ldan k›sa bir zaman içerisinde milletimizin ortaya koydu¤u ortak de¤iflim iradesi de
göstermifltir ki, o günler art›k geride kald›.

Bizim gücümüz milletimizin büyük dinamizmidir.

Ekonomide teflebbüs hürriyetini esas al›yoruz; çünkü biliyoruz ki bir ülkenin en büyük
gücü müteflebbisidir.
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Teflebbüs hürriyetinin önündeki engelleri birer birer kald›rd›k ve kald›rmaya devam
edece¤iz.

Kap›lar›m›z› dünyaya açarak Türkiye'ye küresel sistemin bir oyuncusu olma f›rsat›n›
yakalad›k.

Türk müteflebbisi rekabete aç›k bu yeni ortamda her geçen gün daha da güçlenecek
ve ülkenin hem ekonomik, hem de sosyal kalk›nmas›nda itici güç rolünü üstlenecektir.

Say›n misafirler,

Unutmamak gerekiyor ki tek teflebbüs türü ekonomik teflebbüs de¤ildir; bir de fikri ya
da entellektüel teflebbüs vard›r.

‹flte bilimi, teknolojiyi, sanat› ve sosyal de¤iflimi sa¤layan da bu fikri teflebbüstür.

Yani sadece ekonomik teflebbüsün önünü aç›p ülkeyi zenginlefltirmek tek bafl›na bir
anlam ifade etmemektedir; ayn› zamanda biraz önce söyledi¤im gibi bilgiyi üretmeniz
de gerekmektedir.

Peflinen söyleyelim ki nas›l devlet eliyle ekonomik faaliyetler tek merkezden
yürütülemiyorsa, fikri faaliyetler için de ayn›s› geçerlidir, geçerli olmal›d›r.

Her bir vatandafl›m›z›n kendi mesle¤inde veya yaflad›¤› sosyal çevrede yeni bir fikir, yeni
bir proje üretmesinden bahsediyorum.

Üniversitelerden ilkokullara, meslek örgütlerinden dernek ve vak›flara kadar art›k bilgiyi
bireyler olarak bizzat kendimiz üretmek durumunday›z.

Hepimiz içinde yaflad›¤› sokak, mahalle, köy veya flehirdeki sorunlar› gören, bunlar› tahlil
eden ve etraf›ndakilerle bir araya gelerek çözümler üretmeye çal›flan insanlar olmak
mecburiyetindeyiz.

Sevgili Misafirler,

Hükümet olarak düflünce özgürlü¤ünün ve üretme özgürlü¤ünün önündeki her türlü
engeli kald›rmaya kararl›y›z.

Az önce anlatt›¤›m gibi dünya inan›lmaz bir devinim, bir dinamizm içinde hareket ederken,
benim ülkem korkular›na yenik düflerek içine kapanamaz, kapanmamal›.

Biz daha önce de insanl›¤a çok büyük katk›larda bulunduk ve bundan sonra da bunu
yapacak zenginliklere fazlas›yla sahibiz.

Ancak bunu baflarabilmemiz için art›k kendi içimizde yaflad›¤›m›z lüzumsuz tart›flmalar›,
bofl polemikleri bir kenara b›rakmam›z gerekmektedir.

Bak›n üniversitelerimiz araflt›rma yapmak için yeterli ödenek bulunmad›¤›ndan
yak›nmaktad›rlar.

6. çerçeveyi duyanlar vard›r aran›zda; Avrupa Birli¤i programlar›ndan biri olan bu program
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kapsam›nda Türkiye'deki bilimsel araflt›rmalar için ayr›lan para 200 milyon Avro'nun
üzerinde idi.

Bizim araflt›rmac›lar›m›z bunun ne kadar›n› kullanabildi, sadece %6's›n›... Kalan ödenek
nereye gitti, Avrupa bütçesine geri döndü.

Para her fley de¤il, önemli olan o giriflimci ruhun her alanda yayg›nlaflmas›d›r. Biz bunu
önemsiyoruz.

Bu yakaland›¤›nda hemen pozitif neticeler de arkas›ndan geliyor.

Bak›n›z E¤itim ve Gençlik programlar›m›zda çok önemli baflar›lar elde ettik.

Abdüllatif Bey'in öncülü¤ünde, Devlet Planlama Teflkilat›n›n koordinasyonu ve bugün
burada bizi misafir eden AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›n›n
yönetiminde bu alanda büyük ilerlemeler sa¤lad›k.

2005 Türkiye ‹lerleme Raporu’nda da aç›kça belirtildi¤i
gibi AB E¤itim ve Gençlik Programlar› konusunda Türkiye
çok baflar›l› oldu.
‹ki y›ldan biraz fazla bir süre içerisinde Komisyonla imzalanan karfl›l›kl› anlaflmalara
dayan›larak oluflturulan idari yap›lanma çerçevesinde ilkokuldan, liseye, oradan üniversite
e¤itimine ve mesleki e¤itime, gençlerden yetiflkinlerin e¤itimine kadar pek çok konuda
bini aflk›n proje yap›ld›.

Bugüne kadar 10.000'den fazla vatandafl›m›z bu projelerden yararland›.

Bunlar›n kamu kurumlar› taraf›ndan haz›rlanm›fl projeler olmad›¤›n›, tam aksine
e¤itimcilerimizin ve gençlerimizin do¤rudan kendi bafllar›na haz›rlad›klar›, yürüttükleri
ve tamamlad›klar› projeler oldu¤unu özellikle belirtmek istiyorum.

Biz sadece Avrupa Komisyonu'ndan ve kendi hazinemizden gelen fonlar› en iyi proje
tekliflerine karfl›l›ks›z hibe niteli¤inde da¤›tarak bu projelerin gerçekleflmesini sa¤lad›k.

Bize ulaflan bilgilere göre baflvuru say›s›nda, özellikle Mesleki E¤itim alan›nda bütün
Avrupa'daki baflvurular›n üçte birine denk gelecek kadar baflvuru gerçekleflmifl bulunuyor.

Bizim de görmek istedi¤imiz fley iflte bu giriflimci ruhtur.

Bu yo¤un ilgi sayesinde geçen y›l tahsis edilen yaklafl›k 14 milyon Avro'luk ödene¤in
%90'› vatandafllar›m›za kulland›r›lm›flt›r.

Bizi en çok sevindiren ise e¤itimcilerimizin, ö¤retmenlerimizin ve de gençlerimizin bu
konuda Türkiye'ye öncülük etmeleridir.

Programlardan yararlanmakta olan binlerce e¤itimcimiz ve gencimiz Türkiye'nin sesini
tüm Avrupa ülkelerinde duyurmaktad›r.

Çünkü bu iliflkiler sadece devletler aras›ndaki iliflkiler olmaktan ç›k›p, toplumlar ve bireyler
aras›ndaki iliflkilere dönüflmüfltür.
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‹flin devletler aras› boyutunu halletmek hükümetin ve devletin görevidir ama, insanlar›n
kalbini devletler de¤il yine insanlar kazan›r.

Türkiye'nin tam üye oldu¤u ilk Topluluk Program›'nda da bulunan bu programlar sayesinde
Türk insan› art›k uzaktaki bir yabanc› olmaktan ç›k›p, daha görünür hale gelmifltir ve
gelecektir.

Bu programlar incelendi¤inde görülecektir ki insan›m›za kataca¤› pek çok fley bulunmaktad›r.

Ancak Türkiye aç›s›ndan en önemli faydas› e¤itim sisteminin kalitesinin art›r›lmas›na
yapaca¤› h›zland›r›c› etki olacakt›r.

21. yüzy›l›n Türkiye'si, insanlar›n›n kendilerini özgürce ifade edebildikleri, her alanda
uluslararas› rekabete aç›k, bilgi ve teknoloji üreten bir ülke olmak zorundad›r.

2007 y›l›nda bafllayacak olan Avrupa Birli¤i'nin yeni bütçe
döneminde az önce de bahsetti¤im gibi E¤itim ve Gençlik
Programlar›na yaklafl›k 14 milyar Avro ayr›lm›fl
bulunmaktad›r.
Bu yeni dönemde programlara verilen isim "Hayat Boyu Ö¤renim" olmufltur.

Bu ayn› zamanda Avrupa'n›n ve bizim önümüzdeki dönemde e¤itime bak›fl aç›m›z›
yans›tan bir slogan olacakt›r.

Art›k herkes, her yerde ve her yaflta e¤itim alabilecektir.

Bireysel geliflimin önünde hiç bir s›n›r kalmayacakt›r.

2013 y›l› sonuna kadar ki 10 y›ll›k dönemde yaklafl›k 350-400 bin vatandafl›m›z›n bu
programlardan yararlanmas›n›, yurt d›fl›na meslek ve e¤itim ziyaretlerine gitmesini
bekliyoruz.

Bu sebeple e¤itimcisi, ö¤rencisi, yöneticisi, okulu ve üniversitesi ile bütün e¤itim
camias›n›n harekete geçmesini istiyoruz.

Düflünmesi, fikir üretmesi, Avrupal› meslektafllar›n›z ile iletiflim kurmas› ve proje
oluflturmas› sizden, bütün bunlar› gerçeklefltirmek için gerekli olan para hem de karfl›l›ks›z
olarak bizden.

Bu arada yerel yönetimlerimizi ve sivil toplum kurulufllar›n› da harekete geçmeye
ça¤›r›yorum.

Bu programlar bütün Türkiye'ye bir fleylerin de¤ifltirilebilece¤ini ispatlad›.

Maddi imkâns›zl›klar› da art›k mazeret olarak kabul etmiyoruz.

Unutmay›n ki bu programlara ayr›lan paran›n % 65'i Avrupa Birli¤i'nden gelirken, % 35'i
de Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
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Onun için proje haz›rlay›p, projesi kabul edilenler kendilerine verilen karfl›l›ks›z maddi
deste¤i en yüksek verimle kullanmak, meslektafllar›na ve ö¤rencilerine olabilece¤inin
en fazlas›n› verebilmek için çabalamal›d›rlar.

Vakit çal›flma vaktidir, yap›lacak çok ifl var.

Bak›n bugün Avrupa'da e¤itim sistemi üniversite sonuna kadar ö¤renciye en az iki
yabanc› dil ö¤retilmesini flart koflmaktad›r.

Bizde ise hala bir yabanc› dilin bile etkin olarak ö¤retildi¤i söylenemez.

Hangi meslek grubundan olursa olsun, ister ev han›m› isterse flirket patronu olsun,
bütün vatandafllar›m›z› en az bir yabanc› dil bilip tüm dünya ile özellikle kendi mesleklerini
ilgilendiren konularda iletiflim kurabilir hale getirmemiz gerekmektedir.

Bu saatten sonra biz de küresel rekabette Avrupa ile ayn› trende bulunuyoruz.

Ö¤renece¤imiz ve de¤ifltirece¤imiz pek çok fley oldu¤u gibi, ö¤retece¤imiz ve
gösterece¤imiz de pek çoy fley var.

Kendine güvenen insanlardan oluflan, kendine güvenen bir ülke olma yolunda h›zla
ilerliyoruz.

15 milyon gencimizi de ayn› motivasyon ile yetifltirmeliyiz.

Çünkü onlar 20 y›l sonras›n›n Avrupa Parlementosu milletvekilleri, Avrupa Komisyonu
bürokratlar› ve de en önemlisi geliflen Avrupa'n›n vatandafllar› olacaklard›r.

Türkiye müzakere süreci içerisinde bütün sosyal katmanlar› ile aya¤a kalkacak ve ben
buraday›m diyecektir.

Çabalar›n›z için sizleri kutluyor, teflekkür ediyorum.
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