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DAVOS "YEN‹ MUKAYESEL‹ ÜSTÜNLÜKLER"
KONUfiMASI

(27 OCAK 2006)
De¤erli Meslektafllar›m ve Sayg›de¤er Konuklar,

Sözlerime bugün aran›zda bulunmak ve sizlere hitap etmekten duydu¤um mutlulu¤u
belirterek bafllamak istiyorum.

Öncelikle iktidar›m›z döneminde Türkiye ekonomisinde yaflanan geliflmeleri k›saca
özetlemek istiyorum:

3 y›lda yüzde 20'nin üzerinde bir büyümeyi gerçeklefltirdik, enflasyonu yüzde 5'in alt›na
düflürme hedefimize oldukça yaklaflt›k, Maastricht kriterleri do¤rultusunda bütçe
disiplinimizi sa¤lad›k ve dünyan›n en büyük 17. ekonomisi olarak AB ile tam üyelik
müzakerelerine bafllad›k. Bugün geldi¤imiz nokta yeni bir Türkiye'nin bafllang›c›d›r. Ülkem
her geçen y›l kendini aflarak yeni hedeflere koflma azmindedir.

Türkiye bu baflar›lar› nas›l ve hangi anlay›flla yakalad›?

Bunu aç›klamak için Churchill'in her zaman çok anlaml› buldu¤um bir sözünden yararlanmak
istiyorum:

"Baz›lar›na göre özel giriflim görüldü¤ü yerde vurulmas› gereken y›rt›c› bir kapland›r.
Di¤erleri ise onun sütünü sa¤d›klar› verimli bir inek oldu¤unu düflünür. Çok az kimse
onun gerçekten ne oldu¤unun fark›ndad›r: O, yük arabas›n› tek bafl›na çeken güçlü bir
att›r."

‹flte bizim baflar›m›z›n s›rr› buradad›r: Yerli yabanc› ay›rmadan bütün özel sektörü, yat›r›m
gelifltirebilecekleri ekonomik ve siyasi ortam› sa¤lad›ktan sonra serbest b›rakt›k.

De¤erli Konuklar,

Bildi¤iniz gibi günümüzde devletçi ve Pazar odakl› olmak üzere iki ekonomik geliflme
modeli var. Her iki model de uygulama ve maliyet aç›lar›ndan ciddi zorluklarla karfl›lafl›yor.

Ekonomik gelifliminin ilk aflamalar›nda olan bir ülkenin k›sa sürede refah seviyesini
yükselterek belirli bir geliflmifllik düzeyini yakalayabilmesi için bize göre en ak›lc› yöntem
fludur: Devletçi modelle bafllay›p, daha  sonra pazar ekonomisine geçerek kendi
mukayeseli üstünlüklerini yaratmak. Bugün Asya'da ve Avrupa'da bulunan pek çok
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Geliflmifl ekonomilerin istikrarl› bir flekilde büyümeye
devam etmesi k›sa ve orta vadede (sosyal güvenlik
sistemleri ve kamu maliyesi gibi) mevcut yap›sal sorunlar›n
çözülmesine ba¤l›d›r.



geliflmifl ülkenin yar› devletçi bir sistemle ekonomik geliflimlerine bafllad›klar›n› görüyoruz.
Bunlar h›zl› ve dengeli bir kalk›nma yap›s› içinde önce "geliflmekte olan"dan "orta gelir
seviyesindeki" ülke konumuna geçmifl; son aflamada ise, ekonomilerini h›zla liberallefltirmek
suretiyle, "yeni endüstrileflmifl" devlet haline gelmifllerdir.

"Pazar ekonomisi" modeli,  kaynaklar›n k›sa vadede etkin da¤›t›m ve kullan›m›n›
baflarmaktad›r. Ancak, uzun vadeli geliflimi ve kaynaklar›n temel sanayi alanlar›nda
yo¤unlaflt›r›lmas›n› gerçeklefltirememektedir.  ‹flte bu aflamada kaynaklar›n devlet eliyle
altyap›ya ve endüstrileflmeye yönlendirilmesi geliflme için gerekli ivmeyi sa¤layabilmektedir.
Bu ivme, devletçi uygulamalar›n yerini pazar ekonomisi temelli liberalleflmenin almas›yla
sürdürülebilmektedir. Bugün bu yöntemi kullanarak geliflmifl olan 'Asya Kaplanlar›'n›
hepimiz biliyoruz. Görünür gelecekte Asya ekonomileri, ellerindeki iflgücü stokunun
tedricen elde edilecek sermaye ile donat›lmas› suretiyle, ciddi bir ekonomik güce
ulaflabileceklerdir.

Geliflmifl ekonomilerin istikrarl› bir flekilde büyümeye devam etmesi k›sa ve orta vadede
(sosyal güvenlik sistemleri ve kamu maliyesi gibi) mevcut yap›sal sorunlar›n çözülmesine
ba¤l›d›r. Uzun vadede ise, (özellikle enerji alan›nda) arz güvenli¤inin muhafaza edilmesi
ile teknolojik altyap›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve gelifltirilmesi önem kazanmaktad›r.

‹ki model aras›ndaki temel fark fludur: Pazar odakl› yaklafl›m, uluslararas› ekonomi içinde
geliflmekte olan ülkelerin her birinin belli bir alanda karfl›laflt›rmal› üstünlü¤ü oldu¤unu
kabul eder.  Devlet odakl› yaklafl›m ise, geliflmekte olan ülkenin, uluslararas› ekonomideki
göreceli üstünlü¤ünü kendi çabas›yla elde edebilece¤ini savunur. Her iki görüflün de
do¤ru yanlar› oldu¤unu kabul etmek laz›m. Ancak günümüzde, geliflmekte olan bir
ülkenin,  enerji, ulafl›m, e¤itim altyap›s› ile temel sanayilerini kurduktan sonra devletçi
modelle yönetilmesi art›k güçleflmektedir. Devletçi yaklafl›m bu aflamada geliflmenin
önünü t›kamaktad›r. Ülke kaynaklar›n›n etkin kullan›lamamas› ve yolsuzluk gibi sorunlar
bafl göstermektedir. Dolay›s›yla devlet odakl› bir ekonominin kendi mukayeseli üstünlüklerini
yaratmaya bafllad›ktan sonra istikrarl› bir flekilde liberalleflmesi, yat›r›m ve sermaye
hareketleri ile gümrük tarifelerini süratle serbestlefltirmesi gerekmektedir.

Türkiye iflte bu dönüflümü baflarm›flt›r: Geliflmekte olan
ülkeler aras›nda kendi mukayeseli üstünlüklerini yaratarak
ekonomisini liberallefltirmifltir. Böylece yeni endüstrileflen
ülkeler aras›na kat›lmay› baflarm›flt›r. Bugün Türk
ekonomisini verimlilik, serbest rekabet kurallar› ve
s e r m a y e n i n  s e r b e s t  d o l a fl › m ›  p r e n s i p l e r i
yönlendirmektedir.
‹zledi¤imiz d›fla aç›k ticaret politikas› sayesinde birçok sektörde istikrarl› büyüme
kaydedilmifltir. Son birkaç y›ld›r kapsaml› bir ekonomik yeniden yap›lanma sürecine giren
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ekonomimiz, hükümetimizin sa¤lad›¤› destekle ivme ve direnç kazanm›flt›r. Halen
uygulamakta oldu¤umuz reform program› üç ana stratejiye dayanmaktad›r: Bankac›l›k
sektörünün düzenlenmesi, para ve döviz piyasalar›nda istikrar›n sa¤lanmas› ve makro
ekonomik dengelerde sürdürülebilir bir geliflme ortam›n›n yakalanmas›.

Hükümetimin özellefltirme sürecini h›zland›rd›¤›n› ve mali piyasalardan bafllamak üzere,
tar›m, sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli reformlar›
baflar›yla gerçeklefltirdi¤ini, burada bulunan tüm konuklar›n yak›ndan izledi¤ini tahmin
ediyorum.

De¤erli Konuklar,

Biliyorsunuz dünya ekonomisi son y›llarda genel olarak dinamik bir seyir izliyor: Asya
ekonomileri baflta olmak üzere, geliflmekte olan ülkelerde ABD ekonomisinin de etkisiyle,
yüzde 4-5 civar›ndaki büyüme h›zlar›na flahit oluyoruz. Ancak, yakalanan yüksek büyüme
performanslar›na ra¤men küresel ekonomide ciddi sürdürülebilirlik endiflelerinin ortaya
ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bu endiflelerin özellikle belirleyici büyüklükteki baz› ülkelerin d›fl
dengesizliklerinden kaynakland›¤›n› düflünüyorum.

Söz konusu d›fl dengesizlikleri flöyle özetleyebiliriz: ABD'nin çok ciddi seviyelere ulaflan
cari ifllemler aç›¤›n›, Çin Halk Cumhuriyeti baflta olmak üzere geliflmekte olan ekonomilerin
sa¤lad›klar› cari fazlalar telafi ediyor. Bu durum, özellikle Do¤u Asya ekonomilerinin
uluslararas› rezervlerinde, bölge ekonomilerinin hazmetme yetene¤ini aflan h›zlarda
art›fllar gerçekleflmesine sebep oluyor.

Asl›nda 2005 y›l›ndaki cari aç›k bizim de gündemimizin önemli bir maddesiydi. Bildi¤iniz
gibi cari aç›¤›n büyümesi temel olarak, mal ve hizmet ithalat›n›n ihracat›ndan daha h›zl›
artmas›ndan kaynaklan›r. ‹thalat›m›z›n yap›s›na bakt›¤›m›zda, bu art›flta en büyük paya
ara mal› ve yat›r›m mallar›n›n sahip oldu¤unu görüyoruz. Evet, cari aç›¤›m›zdaki art›fl
dikkatle izlenmelidir. Ancak, ihracat›m›zda gerçekleflen yap›sal dönüflümdeki etkisi de
göz ard› edilmemelidir.  Dünya ticaretinde yüksek paya sahip, ileri teknoloji ve sermaye
yo¤un sektörlerin ihracat›m›zdaki paylar›n›n h›zla artmas› bu dönüflümün en aç›k
göstergesidir.

2005'in ilk 11 ay›nda 65 milyar dolar› bulan ihracat›m›z›n daha da artmas› için son y›llarda,
özellikle pazar çeflitlendirmesi üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu do¤rultuda ilk olarak
2000 y›l›nda, toplam ithalat talebi 300 milyar dolar› aflan bir pazar› hedefleyen "Komflu
ve Çevre Ülkelerle Ticareti Gelifltirme Stratejisi" bafllat›lm›flt›r. Bunu 2003 y›l›nda Afrika
ülkeleri, 2005 y›l›nda Asya-Pasifik Stratejileri izlemifltir. "Çin Halk Cumhuriyeti Pazara
Girifl Projesi"ni de 2005 y›l› itibariyle uygulamaya koymufl bulunuyoruz. "ABD ve Kanada
Pazara Girifl Projeleri" haz›rland›; Brezilya, Meksika, Arjantin, fiili ve Venezuela'ya yönelik
projelerin haz›rl›k çal›flmalar› son aflamaya geldi. Yine bölge stratejilerimize uygun olarak
Hindistan, Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Malezya'y› program kapsam›na alaca¤›z.

Büyük enerji ve altyap› yat›r›mlar› ile özellefltirme program›m›z›, Dünyadaki siyasi ve
ekonomik yeniden yap›lanmalara paralel olarak devam ettiriyoruz. Bu çal›flmalar Türkiye'yi
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küresel sermaye için daha cazip bir ülke haline getirmifltir. Ülkem, dinamik ekonomisi,
büyük iç pazar›, rekabete aç›k sanayisi ve nitelikli ifl gücüyle küresel sermayeye eflsiz
imkânlar sunmaktad›r. 2005- 2007 aras›nda Türkiye'ye y›ll›k ortalama 5 milyar dolarl›k
küresel sermaye gelmesini bekliyoruz. 5.000 Dolar düzeyine yükselen kifli bafl›na milli
geliri ve 72 milyon insan›yla Türkiye herhangi bir çok uluslu flirket için oldukça büyük
bir pazard›r. Kurulan 20 serbest bölgedeki ticaret hacmi 2004 y›l›nda 22,1 milyar dolara
ulaflm›flt›r. Ticaretimizin en önemli unsuru ise ulafl›m kolayl›¤›d›r. Türkiye, Co¤rafi konumu
gere¤i, dünyan›n ekonomik merkezleriyle hammadde kaynaklar› aras›nda bir güzergâh
oluflturmaktad›r. Geliflmifl ulaflt›rma altyap›s›yla ülkem, Avrupa, Asya ve Afrika k›talar›
aras›nda kolay ba¤lant› imkânlar› sunmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Türkiye'nin mukayeseli üstünlükler kapsam›nda en önemli avantajlar›ndan biri küresel
enerji arz güvenli¤inin gelifltirilmesinde oynayaca¤› roldür. Ülkem, dünyadaki petrol ve
do¤al gaz rezervlerinin yaklafl›k dörtte üçüne sahip bölgelerin kavfla¤›nda yer al›yor. fiu
anda, co¤rafi ve jeostratejik konumumuzdan yararlanarak, enerji kaynaklar› zengin
ülkelerle enerji tüketicisi ülkeler aras›nda bir koridor oluflturma gayretindeyiz. Bu hedeften
hareketle güneyimizdeki Ceyhan'›, Rotterdam gibi dünyan›n önemli enerji ticaret ve
ihraç merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçl›yoruz.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Kerkük-Ceyhan petrol boru hatlar›na
ek olarak, Samsun-Ceyhan petrol boru hatt› ile, Ceyhan'a
yanaflacak tankerlerin, ayn› anda, ayn› noktada, Irak, Azeri,
Kazak ve Rus petrolünü yüklemesi mümkün olacakt›r.
Böylece petrol flirketleri, çeflitli menfle ve kalitelerdeki
petrolü, tek bir terminalden, Ceyhan'dan yükleme imkân›na
kavuflacaklar. Bu tarz bir arz kayna¤› esnekli¤i, özellikle
tanker tafl›mac›l›¤›nda, flu anda petrol piyasalar›n›n en
büyük ihtiyaçlar›ndand›r.
De¤erli Konuklar,

Burada sizlere, ekonomik ve siyasi menzilimiz olan AB ile iliflkilerimizden de söz etmek
istiyorum. Tam üyelik, Türk D›fl Politikas›'n›n ana hedefi olmufltur. Bu hedef y›llar geçtikçe
daha da perçinlendi. 1999'da aday ülke statüsü kazand›k. AB müktesebat›na uyum
sa¤lamak amac›yla kapsaml› bir reform süreci bafllatt›k. 3 Ekim 2005'te kat›l›m
müzakerelerinin resmen bafllamas›yla da üyelik sürecimizdeki kritik bir efli¤i geçmifl
olduk. Bu geliflme her iki taraf için de yeni bir dönemin bafllang›c›n› temsil etmesi
bak›m›ndan önemli bir dönüm noktas›d›r. Türkiye art›k kat›l›mc› ülke olarak addedilmektedir.

Asl›nda AB ile ekonomik bütünleflmemiz, on y›ld›r uygulanmakta olan Gümrük Birli¤i'yle
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zaten çok daha önceden bafllam›flt›r. Ülkem tam üyelik öncesinde AB ile Gümrük Birli¤i
sa¤layan tek ülkedir. Türkiye'ye gelen küresel sermaye içerisinde en büyük paya sahip
olan AB, bafll›ca ticaret orta¤›m›zd›r. Ekonomide gerçeklefltirdi¤imiz önemli yap›sal
reformlar›n sa¤layaca¤› geliflmenin, kat›l›m sürecinde ülkemize daha fazla d›fl sermaye
çekmesini bekliyoruz.  Bunun da tabi ki AB ile aram›zdaki ekonomik iliflkilere müspet
yans›malar› olacakt›r. fiunu herkes bilmelidir ki ülkemin AB'ye katk›s› sadece kendi
ekonomik potansiyeli ile s›n›rl› kalmayacak, içinde yer ald›¤› stratejik co¤rafyaya da
uzanacakt›r.  Türkiye, Do¤u'yu Avrupa'ya ba¤layan önemli enerji, ulaflt›rma ve haberleflme
a¤lar› üzerinde yer almaktad›r. Türkiye olarak biz bölgesel ticarette lider ülke olmay›
hedefliyoruz. Böylece AB'nin di¤er bölge pazarlar›na aç›lmas›na ve Avrupa ekonomisi
için büyük önem tafl›yan hammadde ve di¤er girdileri sa¤lanmas›na da katk›m›z olacakt›r.
Türkiye AB içinde otomotiv, g›da, turizm, elektronik ev eflyalar›, makine yedek parças›
ve tekstil alanlar›nda göreceli üstünlü¤üyle rekabet seviyesi en yüksek ülkelerden biri
olmaya adayd›r.

De¤erli Konuklar,

Sonuç olarak, Türkiye, göreceli olarak k›sa bir zamanda önemli ekonomik üstünlükler
elde edebilmifltir. Bu baflar›n›n arkas›nda her fleyden önce hükümetimiz döneminde
sa¤lanan "güven" ve "istikrar" ortam› yatmaktad›r.

Sözlerime son verirken, böyle seçkin bir toplulu¤a hitap etmekten duydu¤um memnuniyeti
bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ediyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN "MEDEN‹YETLER ‹TT‹FAKINDA
KADININ ROLÜ" KONULU ULUSLARARASI
KONFERANSTA YAPTI⁄I AÇILIfi KONUfiMASI

(28 OCAK 2006, ‹stanbul)
De¤erli Misafirler,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sözlerime bafllamadan önce, medeniyetler ittifak›n› daha ileri boyutlara tafl›mak üzere
bir araya gelen seçkin bir toplulu¤a hitap etmekten duydu¤um memnuniyeti ifade etmek
isterim.

Medeniyetler ve kültürler aras›ndaki diyalog eksikli¤i günümüzün en önemli meseleleri
aras›nda yer almaktad›r.

Bu sebeple, dünya kad›nlar›n›n söz konusu eksikli¤in giderilmesinde oynayabilece¤i rolü
tan›mlayacak bu konferans› önemli bir giriflim olarak de¤erlendiriyorum.

Dünyan›n farkl› bölgelerinden birçok sayg›n ismin dünyan›n say›l› kültürel merkezlerinden
biri olan ‹stanbul'da bir araya gelmesi bu kongrenin ne kadar önemli bir ihtiyaca cevap
verdi¤ini aç›kça göstermektedir.

Bu vesileyle, kongrenin düzenlenmesinde öncü rol oynayan Devlet Bakan›m›z Say›n
Nimet Çubukçu'ya ve eme¤i geçen herkese teflekkürlerimi sunuyorum.

Medeniyetler ittifak›nda kad›nlar›n oynayabilece¤i role de¤inmeden önce, üzerinde
hassasiyetle durdu¤umuz medeniyetler ittifak› giriflimine neden ihtiyaç duyuldu¤undan
k›saca söz etmek istiyorum.

Toplumlar›n ve devletlerin önyarg›lardan kurtulup, kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik
al›flverifllerde bulunmalar› bar›fl ve istikrar›n vazgeçilmez unsurudur.

Özellikle de yaflad›¤›m›z küreselleflme ça¤›nda art›k milletler aras›ndaki fiziki duvarlar
y›k›lm›fl, setler ortadan kalkm›flt›r.

Dünya art›k setler ard›nda yaflayanlar›n dünyas› de¤ildir.

Ancak geride hala afl›lmas› gereken, aflmam›z gereken bir engel vard›r.

O da geçmiflin önyarg›lar›ndan beslenen psikolojik duvard›r.

Medeniyetler ittifak›nda kad›nlar›n oynayabilece¤i role
de¤inmeden önce, üzerinde hassasiyetle durdu¤umuz
medeniyetler ittifak› giriflimine neden ihtiyaç
duyuldu¤undan k›saca söz etmek istiyorum.
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Dünyada medeniyetler çat›flmas› tezleri zemin bulabiliyorsa iflte bundand›r.

Oysa küreselleflmenin imkanlar›ndan da yararlanarak, bunu bir f›rsata dönüfltürerek
insanl›k art›k bu psikolojik duvar› da y›kmal›, bu önyarg›lar› geride b›rakmal›d›r.

Küreselleflen dünya, medeniyetler ittifak›n›n  konufluldu¤u bir dünya olmal›d›r.

Günümüzde toplumlar aras›ndaki mesafe ve s›n›rlar önemini kaybetmekte, yerkürenin
her köflesi birbirine yak›nlaflmaktad›r.

Maalesef yine de, toplumlar aras›nda hala istedi¤imiz seviyede bir s›cakl›k, bir diyalog
zemini kurulamam›flt›r.

Dünya, So¤uk Savafl gibi korku ve nefreti besleyen bir dönemden h›zla küreselleflmeye
geçti¤i için toplumlar birbirlerinin hukukunu tam olarak koruyamamaktad›r.

‹nsanl›k küreselleflmeye haz›rl›ks›z yakalanm›flt›r.

Toplumlar, "öteki" olarak gördüklerine yak›nlaflt›kça, birbirlerini anlamak yerine, kendi
de¤erlerini zorla kabul ettirmeyi tercih etmifllerdir.

Daha adil bir dünya için güç iliflkilerinin yerini insani de¤erlerin almas› flartt›r.

Medeniyetler çat›flmas› tezinin senaristleri ise dünyay› güç iliflkilerinden ibaret görüyorlar.

‹nsanl›¤› kültürel ve dini kimlik temelinde s›n›fland›ran ve medeniyetler aras› çat›flman›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu iddia eden bu teori biliyoruz ve samimiyetle inan›yoruz ki yanl›flt›r.

Diyalog ve uzlaflmaya imkan tan›mayan çat›flma teorisi, mücadelenin taraflar›ndan biri
üstün gelmedikçe sona ermeyecek bir k›yamet senaryosuna iflaret etmektedir.

De¤erli Konuklar,

Biz bu senaryolar› tümden reddediyoruz.

Hiçbir sorunu çözmeyen, aksine toplumlar› birbirine düflman etmek suretiyle küresel
ölçekte istikrars›zl›¤› körükleyen bu tür öngörüleri, senaryolar› kabul etmemiz mümkün
de¤ildir.

Bu tezler insanl›¤›n muhtaç oldu¤u bar›fl ve adaleti imkans›z gören hakkaniyetsiz tezlerdir.

‹nan›yorum ki, insanl›k akl›n› kullanarak, vicdan›na kulak vererek bu felaket senaryolar›n›
bertaraf edecektir.

Hiçbir anlay›fl bizi, insano¤lunun özünde çat›flmac›, y›k›c›, kan dökücü, bozguncu oldu¤u
iddias›na inand›ramaz.

Çünkü biz, insan› "eflref-i mahlukat" olarak gören bir inanç ve medeniyet perspektifine
sahibiz.

Gelecek nesillere bar›fl ve istikrar dolu bir dünya b›rakma sorumlulu¤unu yaflayan herkes,
farkl› kültürlere, farkl› geleneklere, farkl› inançlara sahip toplumlar aras›nda sa¤l›kl› bir
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diyalog bafllat›lmas› için aktif bir tutum sergilemelidir.

‹nsanl›¤›n gelece¤i adalet zemininde ilerlemeye, devlet ve toplumlar aras› iliflkilerin
karfl›l›kl› anlay›fl ve sayg› temeline oturtulmas›na ba¤l›d›r.

Bunun için, farkl›l›klar›m›zdan korkmayan, ortak de¤erlerimizden güç alan ve iflbirli¤ini
öne ç›karan yaklafl›mlara ihtiyaç vard›r.

Türkiye, bu alandaki özel konumunun ve sorumlulu¤unun bilinci içinde elinden gelen
çabay› göstermektedir.

Bu noktada, herkes taraf›ndan s›k s›k  dile getirilen bu özel konumumuza da aç›kl›k
getirmek istiyorum.

Gerçekten, Türkiye'nin bu özel konumu nereden kaynaklanmaktad›r ve bize ne tür
sorumluluklar yüklemektedir?

Esasen, tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipli¤i
yapm›fl olan ve bugün de dünyan›n önemli kültürel,
ekonomik ve sosyal merkezleri aras›nda bulunan
‹stanbul'da geçirdi¤iniz k›sa süre bile size bu özel
konumumuzu anlatmak için yeterli olmufltur.
Özellikle Avrupa Birli¤i'ne üyelik hedefimizin, ülkemizin küresel birlefltirici ve kaynaflt›r›c›
rolü bak›m›ndan önemli  bir sembol haline geldi¤ini de belirtmek isterim.

Nitekim, Türkiye'nin AB üyeli¤i yönünde kat etti¤i mesafe, bugün farkl› kültürler aras›nda
ortak evrensel de¤erler temelinde kurulabilecek bütünleflmenin çarp›c› ve baflar›l› bir
örne¤idir.

Baflka bir ifadeyle, dünyan›n medeniyetler ekseninde birbirine karfl› kamplara bölünmeye
çal›fl›ld›¤›, terörün giderek daha y›k›c› ve ac›mas›z hale geldi¤i bu dönemde, Türkiye'nin
birlefltirici kimli¤i önemli bir de¤er olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Sayg›de¤er Konuklar,

Türkiye olarak biz, medeniyetler aras› diyalogda özel bir rolümüz oldu¤unu biliyor, bunu
en etkin flekilde hayata geçirmek için gereken bütün gayreti gösteriyoruz.

11 Eylül sald›r›lar›ndan hemen sonra, 70 ülkeden, yaklafl›k 1 milyar insan› temsil eden
Avrupa Birli¤i ile ‹slam Konferans› Örgütü üyelerini ilk kez bir masa etraf›nda; daha da
önemlisi ortak de¤erler temelinde ülkemizde buluflturduk.

Türkiye, bugün de BM Genel Sekreteri'nin himayesinde bafllat›lan Medeniyetler ‹ttifak›
girifliminin ‹spanya ile birlikte Efl-baflkanl›¤›n› yürütmektedir.

Bu giriflimlerin ard›nda yatan temel felsefe, insanl›¤›n kültürel ve dini farkl›l›klar›n›n, onlar›
bir arada tutan ortak de¤erlerle bir bütün içinde ele al›nmas›na ihtiyaç oldu¤udur.
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Biliyoruz ki toplumlara ›fl›k tutan her kültürün ve dinin özünde benzer ideal ve de¤erler
vard›r.

fiimdi yap›lmas› gereken bu müflterek de¤erleri her zeminde görünür k›lmak, yüksek
sesle güçlü biçimde savunmakt›r.

Bu de¤erler hiçbir medeniyetin, hiçbir ülkenin, hiçbir zümrenin tekelinde de¤ildir, olamaz.

Evrensel de¤erler tarih boyunca tüm toplumlar›n katk›lar›yla geliflen ortak bir medeniyetin
ayr›lmaz parçalar›d›r.

‹nsanl›¤› öz de¤erlerine döndürecek politikalar gelifltirmemiz, dünyan›n gelece¤i için
hayati önem tafl›maktad›r.

Sayg›de¤er Konuklar,

Medeniyetler ‹ttifak›, bütün dünyada adalet kavram›n› ön plana ç›karmak üzere oluflturulmufl
kapsaml› bir giriflimdir.

Medeniyetler ittifak›, ötekini anlaman›n ötekini yarg›lamaktan daha önemli oldu¤una
dikkat çeken bir bar›fl projesidir.

Medeniyetler ittifak› kültürel farkl›l›klar aras›ndaki fay hatlar›n› ortadan kald›ran bir insanl›k
idealidir.

Ve en önemlisi, bu ittifak›n eyleme dönük bir strateji benimsemifl olmas›d›r.

Nitekim giriflim bünyesinde, farkl› kültürleri temsil eden uluslararas› alanda sayg›n 20
kifli BM Genel Sekreteri'nin çabalar›yla bir araya gelmifltir.

Böylece yeni bir oluflum, diyalog ve iflbirli¤i söylemini uygulamaya geçirebilecek somut
tedbirleri belirlemek üzere çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

Söz konusu grubun geçti¤imiz Kas›m ay›nda yap›lan ve benim de bizzat aç›l›fl›na kat›ld›¤›m
toplant›s›nda çok de¤erli fikirler ortaya at›lm›fl, eylem plan›n›n ilk unsurlar› belirlenmifltir.

Bu çal›flmalarda, kad›nlar›n ve gençlerin oynayabilece¤i role özel bir önem verildi¤ini de
bilhassa belirtmek isterim.

Zira tarih boyunca kad›nlar, dünyan›n her yerinde kendi toplumlar›n›n en üretken kesimini
teflkil etmifllerdir.

Bu aç›dan evrenselli¤i oldukça iyi kavram›fl olan kad›nlar›n medeniyetler ittifak›na fevkalade
önemli katk›lar yapaca¤›na bütün içtenli¤imle inan›yorum.

Kad›nlar devletlerin demokratikleflmesinde etkili olmufl; üretime ve yönetime kat›lma
imkan›na eriflen kad›nlar, toplumsal geliflme çabalar›nda etkin roller üstlenmifllerdir.

Kad›n› özel alana hapseden, kamu alan›ndan d›fllayan; cinsiyet ayr›mc›l›¤›na dayal›, bask›c›
ve tutucu anlay›fllar medeni olamaz.

Medeniyet, kad›nlar›n seslerini daha fazla duyurmalar›n›n, siyasete, yönetime, çal›flma
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hayat›na daha etkin kat›lmalar›n›n önünün aç›lmas›n› gerektirir.

Toplumun temel dinami¤i olan ailede a¤›rl›kl› bir rol üstlenen kad›nlara gösterilen sayg›,
verilen de¤er, geliflmifllik seviyesinin de en önemli göstergesidir.

Bugün, burada toplanan seçkin toplulu¤un, medeniyetler ittifak›n›n gelifltirilmesine, farkl›
kültür ve inançlar›n bir arada yaflamas›na dönük çabalara de¤erli katk›lar yapaca¤›na
yürekten inan›yorum.

Ben, kad›nlar›n sosyal ve siyasi hayata daha fazla
kat›lmalar›n›,  tüm insanl›¤›n kazan›m› olarak
de¤erlendiriyorum.
Bunu sa¤lamak için de, tüm bireylerin kad›n-erkek ayr›m› yap›lmaks›z›n, e¤itim seviyesinin
ve kalitesinin yükseltilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Zira toplumdaki bütün bireylerin e¤itiminde eflitlik sa¤lanmadan, geliflmeden söz edilemez.

Kad›nlar›n e¤itim düzeyi artt›kça, çal›flma hayat›na, siyasete ve karar mekanizmalar›na
kat›l›m› da güçlenmektedir.

Kad›nlar›n karar alma süreçlerine eflit kat›l›m›, kad›n›n statüsünün gelifltirilmesinin ön
flart›d›r.

De¤erli Misafirler,

Türkiye'de kad›nlar›m›z siyasi ve hukuki haklar›n› pek çok Bat› ülkesinden daha önce
elde etmifllerdir.

Cumhuriyetimizin ilk y›llar›ndan itibaren kad›nlara tan›nan siyasi, toplumsal ve ekonomik
haklar sayesinde, Türk kad›n›na ülkesinin geliflimine katk›da bulunma imkan› verilmifltir.

1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren ülkemizde kad›n haklar›n›n gelifltirilmesi yönündeki
çal›flmalar özellikle h›z kazanm›flt›r.

Çeflitli uluslararas› sözleflme ve kararlar ile Avrupa Birli¤i'ne uyum kriterleri ülkemizde
kad›n haklar› alan›nda yap›lan çal›flmalara yön vermifltir.

Kad›nlar›m›z›n ulusal ölçekte, hayat›n her alan›na eksiksiz kat›labilmesi için gerekli bütün
yasal düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Nitekim, son olarak Medeni Kanun'da ve Anayasa'da yapt›¤›m›z de¤ifliklikler, kad›n-
erkek eflitli¤inin güçlendirilmesi, özellikle kad›nlar›n toplumsal hayatta karfl›laflt›¤› sorunlar›n
giderilmesi do¤rultusunda att›¤›m›z ad›mlar›n en somut örnekleridir.

Neticede bugün, siyasi haklar bak›m›ndan Türk kad›nlar›n›n önünde hukuki bir engel
kalmam›flt›r.

Bürokraside, akademik hayatta, uzmanl›k gerektiren mesleklerde kad›nlar›m›z›n oran›
pek çok Bat› ülkesiyle k›yaslanabilir seviyededir.
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Türk kad›nlar› keza uluslararas› kurulufllarda da üst düzey görevler üstlenmifllerdir.

Kad›nlar›m›z›n, bugün hâlâ günlük hayatlar›nda toplumsal yap›dan, geleneklerden
kaynaklanan sorunlar yaflad›¤›n› biliyoruz.

Bu sorunlar›n çözümü için yasal düzenlemeleri aflan bir fluuru, bir duyarl›l›¤› hayata hakim
k›lmal›y›z.

Sözün buras›nda alt›n› çizerek söylüyorum; toplumlar›n oldu¤u gibi, devletlerin de kad›na
karfl› ayr›mc›l›¤› töre haline getirmesi kabul edilemez.

fiu gerçe¤i her zaman ifade ediyoruz, burada bir kez daha dile getirelim ki, kad›na karfl›
cinsiyet ayr›mc›l›¤› en az ›rkç›l›k kadar tehlikeli ve yanl›flt›r.

Hiçbir töre, hiçbir gelenek, hiçbir anlay›fl insan›n insana karfl› fliddet kullanmas›n›n
mazereti, gerekçesi olamaz.

Bu fluurun geliflmesinde parlamenterlere, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, bas›na,
akademik kurulufllara, toplumun kanaat önderlerine büyük görevler düflmektedir.

Hükümet olarak biz de bu konuda her türlü iflbirli¤ine haz›r›z.

Çünkü kad›nlar›m›z›n, hayat›n her alan›nda oldu¤u gibi siyasette de daha fazla temsil
edilebilmelerinin sa¤lanmas›, demokrasimizi daha da güçlendirecektir.

Bu noktada, 1990'da kurulan Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü'nün özveriyle
gerçeklefltirmekte oldu¤u faaliyetleri takdirle karfl›lad›¤›m› belirtmek istiyorum.

Sayg›de¤er Konuklar,

Türk kad›n›n›n elde etti¤i kazan›mlar›n geliflmekte olan ülkeler için de örnek teflkil
edece¤ini, ilham kayna¤› olaca¤›n› düflünüyorum.

Medeniyetler aras› ittifak›n temelinde insana ve insan haklar›na sayg›, demokrasi ve
hoflgörü yatmaktad›r.

Esasen medeniyet, bizatihi insan›n geliflimi, refah› ve huzurudur.

‹nsan haklar›na sayg›n›n, birey ve toplumun hukukunu koruman›n temel unsurlar›ndan
biri de kad›n haklar›n›n korunmas›d›r.

53. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Bar›fl Kültürüne
iliflkin Deklarasyon'da, "bar›fl kültürü"nün fliddeti reddeden,
sorunlar›n diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini
öngören bir de¤erler bütünü oldu¤u ifade edilmektedir.
Zaten, kad›n-erkek eflitli¤i de bar›fl kültürünün ayr›lmaz bir parças›d›r.

"Medeniyetler ‹ttifak›nda Kad›n›n Rolü" konulu bu konferans, farkl› co¤rafyalardan gelen
ayd›n kad›nlar›n, dünya kad›nlar›n›n hak ve eflitlik isteklerini dile getirecekleri önemli bir
platform olacakt›r.
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Bugün ve yar›n gerçeklefltirilecek olan toplant›larda, farkl› kültür ve medeniyetlere
mensup kad›nlar olarak ortak de¤erlerinizi, ortak sorunlar›n›z› dile getirmek suretiyle yeni
yak›nlaflmalar sa¤layacaks›n›z.

Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin efl-baflkan› olarak, üretece¤iniz fikir ve tavsiyelerin giriflim
bünyesinde en ciddi flekilde ele al›naca¤› konusunda sizi flimdiden temin ederim.

Bu düflüncelerle hepinize teflekkür ediyor, iki gün sürecek yo¤un çal›flmalar›n›zda baflar›lar
diliyorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN 10. AVRUPA KRED‹
KONFERANSI’NDA YAPTI⁄I KONUfiMA

(1-3 MART 2006, Monte Carlo)
De¤erli Baflkan,

De¤erli Konuklar,

Bu akflam yeme¤inde, Avrupa ifl çevrelerinin seçkin flahsiyetlerine hitap etme f›rsat›n›n
bana verilmifl olmas›ndan memnuniyet duyuyorum.

Yeme¤i düzenleyen  Citigroup'a da teflekkür ediyorum.

Citigroup (SITI-GRUP), 1975'ten bu yana, Türkiye'deki bankac›l›k sektöründe uluslararas›
bir aktör olarak faaliyet göstermektedir.

23 flubesiyle Türk müflterilerine bireysel bankac›l›k hizmeti sunmaktad›r.

Citigroup'un gelecekte ülkemdeki faaliyetlerini daha da geniflletece¤ini ümit ediyorum.

Konuflmamda, 3 Ekim 2005'te Avrupa Birli¤i ile bafllatt›¤›m›z müzakere süreci ›fl›¤›nda,
özellikle Türkiye'deki yat›r›m ortam› ve teflviklere de¤inmek, baflard›¤›m›z ekonomik
geliflmelerden söz etmek istiyorum.

Osmanl› döneminden bafllayan, Cumhuriyetin kurulmas›yla devam eden modernleflme
hareketimiz, Türkiye'nin ça¤dafl dünya ile bütünleflme arzusunun aç›k bir tezahürüdür.

Bu amac›m›zdan 150 y›ld›r hiçbir taviz vermemifl olmam›z, ayn› zamanda kendimize
duydu¤umuz güvenin de bir ifadesidir.

Modern dünya ile bütünleflme çabalar›nda Türkiye hiçbir zaman komplekse kap›lmam›fl;
kendi medeniyetine, de¤erlerine, toplumsal zenginli¤ine olan güvenini yitirmemifltir.

‹ktidarda bulundu¤umuz üç y›l› aflk›n sürede bu do¤rultuda muazzam gayret sarf ettik.

Hükümetimizin iradesi, halk›m›z›n deste¤i ile Meclisimiz çok k›sa bir sürede gerekli
kanunlar› ç›kartm›flt›r. Art›k Avrupa Birli¤i üyeli¤ine do¤ru kararl› ad›mlarla ilerliyoruz.

3 Ekim 2005 tarihinde kat›l›m müzakerelerini heyecan ve süratle bafllatt›k.

Böylece, Avrupa Birli¤i üyeli¤ine uzanan 42 y›ll›k yolculu¤umuzun önemli bir merhalesini
geride b›rakm›fl olduk.
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Osmanl› döneminden bafllayan, Cumhuriyetin kurulmas›yla
devam eden modernleflme hareketimiz, Türkiye'nin ça¤dafl
dünya ile bütünleflme arzusunun aç›k bir tezahürüdür.
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Bu, herkesin kolayl›kla atamayaca¤› dev bir ad›md›r.

Kat›l›m müzakerelerini bafllatma karar› Avrupa Birli¤i aç›s›ndan da son derece önemlidir.

Bu karar›yla Avrupa Birli¤i, küresel güç olma iddias›n› aç›kça göstermifl, etki alan›n›
geniflletmifltir.

Müzakerelerin bafllat›lmas› her aç›dan önemli bir dönüm
noktas›d›r.
Tarih 3 Ekim'i yazarken, Türkiye'nin oldu¤u kadar Avrupa Birli¤i'nin siciline de olumlu
kay›tlar düflecektir.

3 Ekim 2005'te bafllayan müzakere sürecinin uzun ve bazen de zorlu olaca¤›n›n fark›nday›z.

Ancak kararl›l›¤›m›z›n, bu yolculuk s›ras›nda karfl›m›za ç›kabilecek güçlükleri aflmam›z›
sa¤layaca¤›na tereddütsüz inan›yorum.

Burada bir kez daha, müzakerelerin tamamlanmas›yla üyelik d›fl›nda baflka hiçbir seçene¤i
kabul etmeyece¤imizi hat›rlatmak isterim.

Müzakere karar› al›nd›ktan sonra, sadece tarama süreci üzerinde yo¤unlaflmakla
yetinmedik.

Kopenhag siyasi kriterlerinin bir unsuru olarak gerçeklefltirdi¤imiz reformlar›n uygulanmas›
hususundaki taahhütlerimize de ba¤l› kald›k.

D›fliflleri Bakan›m›z, ‹çiflleri Bakan›m›z, Adalet Bakan›m›z ile Devlet Bakan› ve
Baflmüzakerecimiz’den oluflan Reform ‹zleme Grubu, reformlar›n uygulanmas›n› yak›ndan
takip etmektedir.

Grubun etkinli¤i, reformlar› uygulamaya koyma taahhüdümüzün bir göstergesidir.

Tarama süreci esasen 20 Ekim 2005 tarihinde bafllam›flt›r.

Tarama toplant›lar› Devlet Bakan›m›z ve Baflmüzakereci arkad›fl›m›z Ali Babacan ile ilgili
kurumlar›m›z taraf›ndan takip edilmektedir.

Say›n Babacan ve ekibine olan güvenimiz tamd›r; baflar›lar› için gerekli her türlü deste¤i
kendilerine veriyoruz.

Burada, kat›l›m müzakerelerini baflar›yla tamamlama irademizin alt›n› bir kez daha çizmek
istiyorum.

Bu konuda öncelikle ülkeme ve halk›ma güveniyorum.

Tabiki, müzakerelerin ray›nda tutulmas›nda Avrupa Birli¤i'ne düflen sorumluluk da göz
ard› edilmemelidir.

Sürecin herhangi bir nedenle kesintiye u¤ramas›n›n, Türkiye aç›s›ndan oldu¤u kadar,
Avrupa Birli¤i'nin küresel beklentileri aç›s›ndan da menfi yans›malar› olabilecektir.
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Tarama sürecinin 2006 y›l› içinde tamamlanmas›n› bekliyoruz.

Taramas› biten "Bilim ve Araflt›rma" ile "E¤itim ve Kültür" fas›llar›nda Avusturya Dönem
Baflkanl›¤› s›ras›nda fiili müzakerelere bafllamay› öngörüyoruz.

Bu fas›llarda Mart 2006'da fiili müzakerelere geçilmesinin önünde herhangi bir engel
bulunmamaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Tabii ki Avrupa Birli¤i'ne üye olmak istiyoruz.

Ancak, Hükümetimizin temel amac›, Türkiye'nin en geliflmifl, en özgür, en müreffeh
ülkeler aras›nda yer almas›n›; halk›m›z›n her alanda en yüksek ça¤dafl standartlara
kavuflturulmas›n› sa¤lamakt›r.

Ekonomik politikalar›m›z›n hedefi her fleyden önce
halk›m›z›n refah ve mutlulu¤udur.
Türkiye'nin sahip oldu¤u birikim elbette Avrupa'ya da dinamizm getirecektir.

‹flte bu nedenledir ki, ekonomik politikalar›m›z› çok-boyutlu bir temelde infla ediyoruz.

Üç buçuk y›l gibi oldukça k›sa bir sürede Türkiye, ekonomik alanda büyük ad›mlar atm›flt›r.

fiu anda, ekonomimizin y›llard›r süregelen kronik sorunlar›n›n birço¤unu çözmüfl
durumday›z.

Ayr›ca, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme kaydettik, enflasyonu tek haneli rakamlara
indirdik.

Bütçe aç›¤›m›z ve borçlar›m›z Mastricht kriterlerini yakalayacak seviyelere düfltü.

Rakamlarla konuflacak olursak:

Ekonomimiz dünya s›ralamas›nda 17'ncidir.

2004 y›l›nda %9.9 büyüme oran›yla dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkeleri aras›nda ilk
s›ralarda yer ald›k.

Bu, son 39 y›l içerisinde kaydedilen en yüksek rakamd›r.

2002'de %7,9; 2003'te %5,9 oran›nda büyüdük.

2005 y›l›nda ise, dünya genelindeki büyüme oran› % 4,3 olarak gerçekleflirken, bizim
büyüme oran›m›z %5 olmufltur.

Büyümede yakalad›¤›m›z performans kifli bafl›na düflen milli gelire de yans›m›flt›r.

2002 y›l›nda kifli bafl›na düflen milli gelirimiz 2 bin 500 dolar seviyesinde iken, 2005'te
yaklafl›k 5 bin dolar seviyesine yükselmifltir.

Ekonomide yakalad›¤›m›z yüksek büyüme oranlar› istihdam› da olumlu etkilemifltir.
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Sadece 2005'in ikinci yar›s› ile 2003'ün ikinci yar›s› karfl›laflt›r›ld›¤›nda istihdam edilen
kifli say›s›nda 1 milyon 25 bin art›fl oldu¤u görülecektir.

Art›fl daha çok özel sektör ve k›rsal kesim a¤›rl›kl›d›r.

Sektör baz›nda bakarsak, 1 milyon 489 bin kiflinin tar›m d›fl› alanlarda istihdam edildi¤ini
görmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde ekonomimizin istihdam oluflturma kapasitesi, 2006-2008 aras›nda
en az 1,6 milyon kifliye ifl sa¤lanmas›yla daha da artacakt›r.

‹stihdamdaki art›fl, iflsizlik rakam›n› düflürmüfltür. 2003 y›l›n›n ikinci yar›s›nda  %10 olan
iflsizlik oran›, 2005 y›l›n›n ikinci yar›s›nda %9.2'ye gerilemifltir.

On y›llardan sonra ilk kez enflasyon tek haneli rakamlarda seyretmektedir.

Ocak 2006'da tüketici fiyatlar›ndaki enflasyon  %0.75,  toptan eflya fiyatlar›nda ise
%1,96 seviyesindedir.

Son on iki ayl›k rakamlara bakt›¤›m›zda enflasyonun tüketici fiyatlar›nda %5,45; toptan
eflya fiyatlar›nda %8.07 oldu¤unu görüyoruz.

Bu sonuçlar›, petrol fiyatlar›n›n hemen hemen her ülkede artt›¤› bir dönemde elde
etti¤imize de dikkatinizi çekmek isterim.

Bütçe aç›¤›n›n Gayr› Safi Milli Has›laya oran› 2001'de %16,5, 2002'de %14,6 idi. 2003'te
%11,3'e; 2004'te ise %7,1'e düfltü.

Bu y›l da düflme e¤iliminin devam edece¤ini ve %3'lere gerileyece¤ini tahmin ediyoruz.

Böylelikle Mastricht kriterlerini de yakalam›fl olaca¤›z.

Reel faiz oran› %30'dan %8'e düflmüfltür.

‹hracatta dünya genelinde 22'nci, ithalatta ise 14'ncü s›rada yer almaktay›z.

2002 y›l›nda 87,6 milyar ABD dolar› olan toplam d›fl ticaret hacmimiz, 2004 y›l›nda 160,7
milyar ABD dolar›na yükselmifltir.

Tahmini rakamlara göre, 2005 y›l›ndaki toplam d›fl ticaret hacmimiz % 16,6 artarak 187,4
milyar ABD dolar›na ulaflm›flt›r.

Kamu borçlanmas› 2002 y›l›nda Gayr› Safi Milli Has›la'n›n %79'una tekabül ederken bu
oran, 2004'te %63,5'a, 2005'te ise %60'›n alt›na inmifltir.

Türkiye art›k küresel bir yat›r›m üssü haline gelmektedir.

2003 y›l›ndan önce 1 milyar ABD dolar›n› geçmeyen do¤rudan d›fl yat›r›m miktar›, 2003'te
1 milyar 694 milyon, 2004'te ise 2 milyar 568 milyon ABD dolar›na yükselmifltir.

Dünya Bankas›na göre, 2006 y›l›nda do¤rudan d›fl yat›r›m miktar› üçe katlanacakt›r.

Özel sektördeki yat›r›mlar 2003 y›l›nda %30, 2004 y›l›nda ise %49,3 oran›nda artm›flt›r.
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17 Aral›k 2003 tarihinde yürürlü¤e giren yeni yasayla Türkiye'de yat›r›m yapmak ve flirket
kurmak çok daha kolaylaflt›r›lm›flt›r.

Son araflt›rmalara göre Türkiye, en h›zl› flirket kurulan ülkeler aras›nda ilk befl içerisinde
yer almaktad›r.

9 Kas›m 2005 tarihinde yay›nlanan ‹lerleme Raporuyla Avrupa Komisyonu Türkiye'nin
"‹flleyen Pazar Ekonomisi" statüsünü tan›m›flt›r.

25 y›ld›r gündemimizde olan özellefltirme çal›flmalar› h›z kazanm›flt›r.

Enflasyonun düflürülmesinin yan› s›ra gerçeklefltirdi¤imiz di¤er bir "ilk" de Yeni Türk
Liras›na geçifl olmufltur.

Bu uygulamayla ulusal para birimimiz istikrara kavuflmufl, hak etti¤i itibar› kazanm›flt›r.

Bu h›zl› iyileflmelerin alt›nda yatan en önemli etken, ekonomik alandaki önceli¤imizi
oluflturan mali disiplindir.

Mali disiplini sa¤lamadan, geçmiflte birçok ekonomik ve sosyal soruna yol açan kronik
bütçe aç›¤›n›n üstesinden gelinemeyece¤inin fark›nday›z.

Mali disiplini sa¤lamaya yönelik her türlü tedbir, mevcut istikrar›m›z› daha da
güçlendirecektir.

Sosyal güvenlik alan›ndaki reformlar da, bu sürece katk›da bulunacakt›r.

Sosyal güvenli¤i tek çat› alt›nda toplayarak, ortak norm ve standartlar ile mali dengesi
sa¤lamlaflt›r›lm›fl bir sistem kurmak istiyoruz.

Bugün, geçmiflle k›yaslanamayacak kadar güçlü, etkili,
dayan›kl›, istikrarl› ve güvenilir bir ekonomiye sahibiz.
‹flçisiyle, ifl vereniyle, memuruyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle art›k toplumumuzun tüm
kesimleri gelece¤e güvenle bakabilmektedir.

Art›k herkes önünü daha rahat görebilmekte, uzun vadeli planlar yapabilmektedir.

Bugün Türkiye, parlayan ekonomisi, geliflmifl demokrasisi, istikrar ve güven ortam›yla
uluslararas› ticaretin merkezi olma yolunda dev ad›mlarla ilerlemektedir.

Bugün Türkiye, gelece¤in küresel aktörlerinden biri olaca¤›n›n iflaretlerini vermektedir.

Bugün Türkiye, bir f›rsatlar ülkesi haline gelmifltir.

De¤erli Konuklar,

Elbette ki, baflard›klar›m›zla yetinmeyece¤iz.

Bu olumlu e¤ilimi güçlendirmek üzere ayn› kararl›l›kla ekonomideki yap›sal reformlara
devam edecek, Türkiye'yi daha ileri noktalara tafl›yaca¤›z.
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Son dönemde gerçeklefltirdi¤imiz önemli özellefltirme ihaleleri ve küresel yat›r›mc›lar›n
bunlara gösterdi¤i ilgi, bizi ekonomik reformlar konusunda daha da teflvik etmektedir.

2006 y›l› hedefimiz; %5 enflasyon, %5 büyüme oran› ve 79 milyar dolarl›k ihracat
gerçeklefltirmek suretiyle siyasi ve ekonomik istikrar›m›z› sürdürmektir.

Avrupa Birli¤i ile kat›l›m müzakerelerinin aç›lmas›yla ekonomide de yeni bir döneme
girilmifltir.

Müktesebat›n %90'› do¤rudan ekonomi ile ilgilidir.

Müktesebata ne kadar çok uyum sa¤larsak, ekonomik ve sosyal hayat›m›z üzerindeki
etkilerini de o kadar fazla hissederiz.

Üye oldu¤unda Türkiye sadece Avrupa Birli¤i'nin ekonomik, sosyal ve hukuki yap›s›na
katk›da bulunmakla kalmayacak, ayn› zamanda bölgesinde önemli bir ticari ve ekonomik
merkez haline gelecektir.

fiimdiden Türkiye'ye yönelik d›fl yat›r›mlar›n artt›¤›na flahit oluyoruz.

Yak›n gelecekte, Türkiye'nin yat›r›m aç›s›ndan daha cazip hale geldi¤ini görece¤iz.

Gayemiz, bu yat›r›mlarla ekonomide büyüme, bölgeler aras› dengesizlikte azalma
sa¤lamakt›r.

Güven varsa yat›r›m ve üretim de artar.

Küresel sermaye istikrar olan ülkeye gelir.

Bu sebeple, güven ve istikrar› korumay› birinci önceli¤imiz say›yoruz.

Bütçe aç›¤› ve borçlanmada Mastricht kriterlerini beklenenden önce nas›l yakalad›ysak,
baflta yat›r›mlar olmak üzere her konuda ayn› baflar›y› elde edece¤iz.

Hükümetimiz flimdiye kadar, ekonomideki belirsizlikleri yok etmek ad›na, ucuz
popülizmlerden uzak, serbest piyasa kurallar›na uygun, gerçekçi politikalar izlemifltir.

Son üç buçuk y›lda, kapal› toplumdan aç›k topluma, kapal› ekonomiden aç›k ekonomiye
geçilmifltir.

Bu müspet tabloya, izledi¤imiz politikalar›n semeresi olan d›fl yat›r›m dinamizmini de
eklememiz gerekir.

Son rakamlar do¤rudan d›fl yat›r›m konusunda at›lan ad›mlar› göstermektedir.

Küresel sermayeyi ülkemize çekecek gerekli bütün flartlar› haz›rlad›k.

Art›k yerli ve yabanc› yat›r›mc› aras›nda hiçbir fark kalmam›flt›r.

Türkiye'de 24 saat veya en fazla 48 saat içinde bir flirket kurarak ifl yapmak mümkündür.

2006-2007 y›llar›nda ülkemize 5 milyar ABD dolar› düzeyinde küresel sermaye gelmesini
bekliyoruz.

1 - 3  M A R T  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



33

Kat›l›m müzakerelerinin aç›lmas›n›n verdi¤i ivmeyle önümüzdeki dönemde bu e¤ilimin
artaca¤›n› ümit ediyorum.

Bugün Türkiye'de mali sektör kârl› hale gelmifltir.

Geçmiflte, bankac›l›k sektöründeki kriz Türkiye'nin 50 milyar ABD dolar›na mal olmufltu.

fiimdi ise,  kamu bankalar› da, özel bankalar da yüksek kârlar elde etmektedir.

Geçen y›l bankac›l›k sektöründe 4 milyar ABD dolar› kâr elde edilmifltir.

Bu miktar›n yar›s› kamu bankalar›na aittir.

Özel bankalar art›k kredi vermek için müflteri çekmeye çal›flmaktad›r.

Sektörde, kamu bankalar› d›fl›nda da kredi imkanlar› sunulmas› uzun zamand›r özledi¤imiz
bir manzarayd›.

2005 y›l›nda Türkiye'de, ‹ngiltere'dekine benzer bir
"mortgage" (MORGIC) sistemi kurmay› baflard›k.
Hem kamu bankalar›, hem de özel bankalar halk›m›za, kendi evlerine sahip olmalar›n›
sa¤layacak uzun vadeli-düflük faizli kredi imkân› sunmaktad›r.

Art›k, neredeyse kira bedeli kadar bir ayl›k taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkündür.

Benzer biçimde, birinci el tafl›t al›m› için de düflük faizli kredi verilmektedir.

Böylelikle Türkiye'deki otomotiv pazar› uluslararas› yat›r›mc›lar aç›s›ndan daha cazip hale
gelmifltir.

Sonuçta, gerçek bir sektöre verilen kredi, yat›r›m demektir, istihdam demektir.

Hükümetimiz 2006 y›l›n› "yat›r›m y›l›" olarak görmektedir.

2005 bütçesinde 13,2 milyar ABD dolar› olan yat›r›m tahsisat›n›, 2006 bütçesinde 15,1
Milyar ADB dolar›na yükselttik.

Yat›r›m konusundaki giriflimlerimiz 2006 y›l›nda da küresel sermayenin artan ilgisi
sayesinde devam edecektir.

Böylelikle Türk halk› için de yeni istihdam imkanlar› do¤acakt›r.

Vergi indirimleri de küresel sermayenin çekilmesi aç›s›ndan, Türkiye'nin komflular› ve
Avrupa Birli¤i ülkeleri ile rekabet etme yetene¤ini artt›racakt›r.

Bu gibi düzenlemeler gerçek yat›r›mlar›n çekilmesi ve do¤rudan küresel sermayenin
Türkiye'ye ak›fl›n›n h›zlanmas›na yard›mc› olacakt›r.

Kurumlar vergisini %33'den %20'ye, gelir vergisi tarifesindeki en üst dilimi de %40'tan
%35'e düflürdük.

Dar gelirli kesimden al›nan vergi ise %15'te kalmaya devam edecektir.

1 - 3  M A R T  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



34

D›fl sermayeye yönelik genel vergiyi de %37'den %28'e çekiyoruz.

Hükümetim, vergi etkinli¤ini artt›racak daha basit bir sistem oluflturmay› amaçlamaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Sözlerime son vermeden önce, Türkiye'nin hak etti¤i en yüksek standartlara ulaflmaktaki
kararl›l›¤›n› bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Avrupa Birli¤i ile kat›l›m müzakerelerini zaman›nda tamamlamak bunu baflarman›n önemli
dönemeçlerinden biridir.

Türkiye istikrars›zl›klar›n hakim oldu¤u bir bölgede, istikrar›n model ülkesidir.

Bu tablo, do¤ru politikalar uygulamada gösterdi¤imiz iradenin ürünüdür.

Politikalar›m›z demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, temel hak ve özgürlüklere sayg› çerçevesinde
flekillenmeye devam edecektir.

Mevzuattan ekonomiye kadar tüm alanlarda gerçeklefltirdi¤imiz yap›sal reformlar,
Türkiye'deki istikrar›n kal›c› k›l›nmas› anlay›fl›yla sürecektir.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da ayn› kararl›l›kla yolumuza devam
edece¤imizden kimsenin flüphesi olmas›n.

Siz de¤erli konuklara ve yeme¤i düzenleyen Citigroup (SITI GRUP)'a tekrar teflekkür
ediyorum.

Afiyet olsun.
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1. ORTADO⁄U YAfiLANMA KONGRES‹

(16 MART 2006)
De¤erli Misafirler, Sizleri Sevgiyle Selaml›yorum.

Birleflmifl Milletler ve Dünya Sa¤l›k Örgütü verileri aç›k bir gerçe¤i ortaya koyuyor: 21.
Yüzy›l yafll›lar›n yüzy›l› olacak.

Bu gerçekten hareketle bütün toplumlar›n çok boyutlu olarak kendi de¤erlendirmelerini
yapmalar›, önlemlerini almalar› ve yafllanma problemini sosyal hassasiyetleriyle ele
alarak hal çareleri üretmeleri gerekmektedir.

Bu gerçekten kaçamayaca¤›m›za göre, bununla yaflamay› hepimizin ö¤renmesi gerekiyor.

Sizlerin meseleye bütün boyutlar›yla hakim oldu¤unuzdan hiç flüphem yok.

Bu sebeple konunun teknik boyutlar›n› kongre oturumlar›na b›rakmay› uygun görüyorum.

Ancak bir siyasetçi ve bir idareci olarak, konuya iliflkin baz› kanaatlerimi sizlerle paylaflmay›
da gerekli görüyorum.

Ait oldu¤um ve san›yorum Ortado¤u kavram› çerçevesinde hepimizin bir parças› oldu¤u
medeniyet ve kültür de¤erleri yafll›l›k konusunda önemli birikimler ortaya koymufl,
önemli de¤erler üretmifltir.

Gelecekte çok daha ciddi boyutlar kazanaca¤› anlafl›lan yafllanma gerçe¤ini, çok boyutlu
bir problem olarak görmek mümkündür.

Ekonomi, üretim, çal›flma hayat›, sosyal devlet ve daha pek çok aç›dan bu s›ra d›fl›
yafllanma tablosu elbette üzerinde dikkatle durulmas› gereken s›k›nt›lar ortaya ç›karacakt›r.

Ancak ilerleyen zamana mahkum insanlar olarak, yafll›l›¤›n insani ve duygusal boyutlar›n›
hassasiyetle akl›m›zda tutmam›zda çok büyük faydalar görüyorum.

Modern süreçlerin ekonomik ve teknolojik dönüflümlerle insano¤luna çok önemli
kazan›mlar getirdi¤i inkâr edilemez.

Ancak hepimiz flunu kabul edelim ki, ayn› modern süreçler toplumlar›n yabanc›laflmas›,
insan›n yaln›zlaflmas›, aile kavram›n›n zay›flamas›, sosyal beraberliklerin çözülmeye yüz
tutmas› gibi sonuçlar da üretmifltir.

Öyle san›yorum ki hepimiz insani iliflkilerin çok daha samimi, çok daha s›cak, çok daha
zengin oldu¤u günleri hat›rl›yoruz.
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Yine de insanl›¤›n son yüzy›lda elde etti¤i siyasi, ekonomik, teknolojik kazan›mlardan
vazgeçme lüksümüz olmad›¤›n› biliyoruz.

fiimdi yapabilece¤imiz fley; dönemsel gerçeklerle insani gerçekleri örtüfltürecek yeni
bir zihinsel derinlik yakalamak olmal›d›r.

Ortado¤u co¤rafyas›n›n hem sorunun çap› ve büyüme potansiyeli bakam›ndan, hem de
bu sorunla bafl edecek kültürel derinlik bak›m›ndan son derece zengin oldu¤unu
düflünüyorum.

Ortado¤u dünyan›n gelece¤ine damgas›n› vuraca¤› anlafl›lan yafllanma problemi konusunda
denebilir ki hem kilit, hem de anahtar niteli¤i tafl›yan bir co¤rafyad›r.

Ancak bugün kesin olan bir fley var, bu co¤rafyada yaflayan herkes, dünyan›n geri
kalan›yla birlikte bir an önce bu problemin, bütün boyutlar›yla birlikte fark›na varmal›d›r.

‹nan›yorum ki, büyük bir flerefle ev sahipli¤ini yapt›¤›m›z 1. Ortado¤u Yafllanma Kongresi,
bu hassas konunun bölgesel tarihi aç›s›ndan bir milat de¤eri tafl›yacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Büyük bir ülkenin yönetim sorumlulu¤unu tafl›yan bir siyaset adam› olarak çok önemli,
çok hayati görevlerim oldu¤unun fark›nday›m.

Siyasetçiler olarak bu sorunun fark›na varmakla yetinme lüksümüz olmad›¤›n› bilmemiz
gerekiyor.

Bizler zengin bir projeksiyonla bu önü al›namaz gidiflin en ince hesaplar›n› yapmak, en
insanc›l çözümlere ulaflmak zorunday›z.

Konunun uzmanlar› olarak bütün de¤erli bilim adamlar› da bizimkine benzer bir sorumluluk
tafl›maktad›rlar.

Bugünün dünyas›nda gündelik sorunlar› çözmek ne yöneticiler, ne bilim adamlar› için
baflar› anlam› tafl›mamaktad›r.

As›l baflar›, gündelik problemlere ilave olarak, gelece¤in ihtiyaçlar›na da bugünden
çözümler üretmekle yakalanabilir.

2004 y›l› istatistiklerine göre Türkiye'de 65 yafl üstü insanlar›m›z›n say›s› 7,5 milyon
civar›ndad›r.

Bu say› her geçen gün art›yor.

Uzmanlar bu say›n›n 2050 y›l›nda 18 milyona yükselece¤ini söylüyorlar.

Üstelik bu sorunun istatistiklere yans›mayan, rakamlarla aç›klanamayacak sosyal derinlikleri
de var.

Maalesef bizim toplumsal yap›m›zda uzun zaman boyunca bu sorunun hissedilmesinin
önünde bir engel olarak duran kültürel faktörler yavafl yavafl çözülmektedir.
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Son y›llarda genifl aile modelinin terk edilerek çekirdek aile modelinin yayg›nlaflmas›yla
birlikte önemli sosyal ar›zalar›n ortaya ç›kt›¤›n› kabul etmek durumunday›z.

Henüz kifli bafl›na geliri yeterli seviyelere gelmemifl olan Ortado¤u toplumlar› için bu
sosyal ar›zalar ne yaz›k ki tolere edilebilir de¤ildir.

Bu çerçevede sorunun sadece merkezi yönetimin üretece¤i çözümlere terk edilmesi
büyük bir hata olur.

Meselenin toplumun ortak sorumlulu¤u oldu¤u bilincini yayg›nlaflt›rmam›z gerekmektedir.

Burada dile getirilecek fikirlerin bu aç›dan da bu problemin çözümü konusunda önemli
ufuklar açaca¤›na inan›yorum.

De¤erli dostlar›m,

Bugünün gençleri yar›n›n yafll›lar› olacak.

Herkes bu merdivenin basamaklar›ndan a¤›r a¤›r ç›kacak.

Küreselleflmeden, bilgi ça¤›ndan, kültürel yak›nlaflmalardan, medeniyetler aras› diyalogdan
söz etti¤imiz böyle bir zamanda, yafllanma meselesinin son derece hayati bir insanl›k
s›nav› oldu¤u kanaatindeyim.

Bu önemli  s ›nav›  önce gönül ler imizde,  ka lp ler imizde kazanmal ›y ›z .

Yafll›lar›m›za verdi¤imiz de¤er, insana, dolay›s›yla kendi varl›¤›m›za verdi¤imiz de¤eri
ortaya koyacakt›r.

Bizim medeniyetimiz yafl›na, ›rk›na, rengine bakmaks›z›n
insana "eflref-i mahlukat" payesini uygun görmüfltür.
Bu ölçü insana dair, insanla ilgili her problemin mihengi olacak derinlikte bir ölçüdür.

Yafllanma problemini ak›lc› biçimde ele alarak çözüm yolunda ad›mlar›m›z› atal›m.

Ancak bütün bunlar› masumiyete gölge düflürmeden, insan onurunu zedelemeden,
yafll› lar›m›z›n bize emanet oldu¤u bil incini asla kaybetmeden yapal›m.

Bunun üstesinden gelemezsek belki yafllanma sorununun maliyetini hafifletecek çareleri
buluruz, ama bu büyük insanl›k s›nav›n› baflar›yla vermifl olmay›z.

Ben inan›yorum ki, insan› kazanabilirsek, pek çok problem kendili¤inden hallolacakt›r.

Hayat› koruyabilirsek, gelece¤i de bütün tehlikelerden korumufl oluruz.

Çocuk, genç ya da yafll›, bütün insanlar› mübarek bilelim.

Yunus Emre'nin, o büyük gönül dostunun dedi¤i gibi: "Sevelim sevilelim, dünya kimseye
kalmaz."

Bu temenniyle sözlerime son veriyor, sizleri  sevgiyle selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN HARTUM'DA ÖNDE GELEN
DÜfiÜNCE KURULUfiLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN
TOPLANTIDA YAPTI⁄I KONUfiMA

(27 MART 2006)
Prof. ABDALLA,

Kardinal Walo,

De¤erli Konuklar,

Bildi¤iniz gibi, Arap Ligi'nin yar›n bafllayacak Zirve toplant›s› vesilesiyle Sudan'da
bulunuyorum.

Öncelikle, Afrika'n›n bu güzel ülkesinde, böylesine seçkin bir toplulukla bir araya gelmekten
büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek isterim.

Kardinal Walo'nun nazik takdimine de ayr›ca teflekkür ediyorum.

Biliyoruz ki, düflünce kurulufllar›, demokratik toplumlar›n gelifliminde hayati önem
tafl›maktad›r.

Bu kurulufllar›n Sudan'da da aktif bir faaliyet içinde oldu¤unu görmek beni ayr›ca mutlu
etti.

Çal›flmalar›n›z, uluslararas› toplumu bir bütün olarak ilgilendiren çeflitli meselelere farkl›
bak›fl aç›lar› getirerek fikir dünyam›z› küresel ölçekte zenginlefltirmektedir.

‹nan›yorum ki, ortaya koydu¤unuz görüfl, öneri ve talepler, küresel bar›fl ve güvenli¤in
temini çabalar›na son derece de¤erli katk›larda bulunacakt›r.

Nitekim, Prof. ABDALLA biraz önce yapt›¤› ufuk aç›c› konuflmayla, bölge ayd›n›n›n
meselelere ne kadar sa¤duyulu ve sorumlu yaklaflabildi¤ini göstermifltir.

Kendisine bizimle paylaflt›¤› de¤erli fikir ve yaklafl›mlar için teflekkür ediyorum.

De¤erli Konuklar,

Bugün sizlerle, özellikle son günlerde uluslararas› gündemin üst s›ras›na yerleflen
Medeniyetler Diyalogu meselesini ele almak istiyorum.

Zira son dönemde, Hazreti Muhammed'in kiflili¤inde ‹slamiyet'i hedef alan baz›
karikatürlerin Avrupa bas›n›nda ard arda yay›nlanmas›ndan kaynaklanan bir kriz yaflad›k.

Öncelikle, Afrika'n›n bu güzel ülkesinde, böylesine seçkin
bir toplulukla bir araya gelmekten büyük memnuniyet
duydu¤umu ifade etmek isterim.
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Bu üzücü tecrübe bize dünyan›n ne kadar büyük bir tehlikeyle karfl› karfl›ya oldu¤unu
bir kez daha göstermifl, hepimizi acil önlemler aray›fl›na sevk etmifltir.

Söz konusu karikatürlerin, ifade özgürlü¤ü s›n›rlar› içinde de¤erlendirilemeyece¤i
kanaatindeyim.

Bunlar, sadece çizenlerin dünya görüflünü yans›tan kötü bir mizah anlay›fl› olarak mazur
gösterilemez.

Nitekim gelinen noktada uluslararas› toplumun büyük ço¤unlu¤u, karikatürlerin ard›nda
çok daha derin bir sorunun bulundu¤unu fark etmifltir. Karikatürlerle d›fla vurulan anlay›fl›n
esasen tüm dünya genelinde giderek artan ayr›mc› refleksleri ve hoflgörüsüzlü¤ü
simgeledi¤i aç›kça görülmektedir.

Bu uluslararas› iliflkileri derinden etkileme e¤ilimi tafl›yan kas›tl› bir giriflimdir.

Biz iflte bugünlere geliflin iflaretlerini önceden gördü¤ümüz, Bat› toplumlar›ndaki bu
tehlikeli t›rman›fl› fark etti¤imiz için '‹SLAMA FOBYA' kavram›n› gündeme getirdik.

Dedik ki bu, ateflle oynamakt›r. Gelin, anti-semitizmde oldu¤u gibi ‹slam karfl›tl›¤›n› da
bir insanl›k suçu olarak tan›mlayal›m.

Gerekçelerimizi ortaya koyduk. Nitekim bu görüfllerimiz kabul gördü; Avrupa Konseyi
liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de kayda geçirildi.

Yaflanan son kriz, farkl› kültür ve dinler aras›ndaki karfl›l›kl› anlay›fl ve sayg› noksanl›¤›n›n
art›k bir güvenlik meselesi haline geldi¤ini, küresel bar›fl› tehdit etti¤ini gözler önüne
sermifltir.

Günümüzde, çevresel bozulmadan salg›n hastal›klara, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›ndan
fakirli¤e, terörizm ve örgütlü suçlardan yönetiflim zafiyetine kadar uluslararas› toplumu
bir bütün olarak etkileyen pek çok meseleyle karfl› karfl›yay›z. Bu da küresel ölçekteki
iflbirli¤ini her zamankinden daha fazla gerekli k›lmaktad›r. Ancak, karfl›l›kl› anlay›fl ve
sayg› eksikli¤i yak›nlaflmay› önemli ölçüde zorlaflt›rmakta, çat›flma felsefesinin
yayg›nlaflmas›na hizmet etmektedir.

De¤erli Misafirler,

Bu konudaki en önemli engelimiz, az önce de iflaret etti¤im ‹slam karfl›tl›¤› tehlikesidir.
Bu tehlikenin kayna¤›, son y›llarda özellikle Bat› toplumlar›nda yerleflmeye bafllayan,
‹slamiyet'le ilgili son derece yanl›fl ve tehlikeli alg›lamalard›r.

Gerçekten de, bilhassa 11 Eylül sald›r›lar› sonras›nda geliflen olaylar, uluslararas› toplumda
‹slam'›n fliddete e¤ilimli bir mesaj içerdi¤i yönünde yanl›fl bir alg›laman›n oluflmas›na yol
açm›flt›r. Bugün ne yaz›k ki, pek çok alanda bunun olumsuz yans›malar›na flahit oluyoruz.

Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karfl› gelifltirilen ayr›mc› yasa ve
uygulamalar toplumlar aras›nda tehlikeli fay hatlar›n›n oluflmas›na yol açmaktad›r.
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‹flte sonunda, ifade özgürlü¤ü gibi demokratik sistemin temel direklerinden olan bir hak,
Müslümanlara hakaret amac›yla istismar edilmifltir. Ne yaz›k ki, bütün dünyay› zor bir
denklemin içine çeken bu durum, karfl›l›kl› güvensizli¤in h›zla yay›lmas›na neden olmufltur.

Bu denklemi çözmenin yolu, farkl›  kültürler aras›nda anlaml› ve ifllevsel diyalog kanallar›n›n
vakit geçirilmeden tesis edilebilmesinden geçmektedir.

Geçen sene içinde ‹spanya Baflbakan› ile  birlikte BM Genel Sekreteri'nin himayesinde
bafllatt›¤›m›z Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi de iflte tam olarak bunu amaçlamaktad›r.

Tarih boyunca bir çok farkl› din ve kültüre ev sahipli¤i
yapm›fl olan Türkiye'nin bu yöndeki çabalar› asl›nda çok
daha eskilere dayanmaktad›r.
Nitekim, 11 Eylül sald›r›lar›ndan hemen sonra Türkiye'nin giriflimleriyle, ‹KÖ ve AB üyesi
70 ülkeden, yaklafl›k 1 milyar insan›n temsilcileri ‹stanbul'da  Ortak bir Forum çat›s›
alt›nda bir araya gelmifltir. Bu, medeniyetler aras›nda diyalog yönünde at›lm›fl belki de
en somut ad›mlar›n bafl›nda gelmektedir.

Bugün  ise, çok daha genifl kapsaml›, özellikle eyleme dönük karakteriyle bir ilki teflkil
eden Medeniyetler ‹ttifak› giriflimimiz, bu alandaki çabalar›n küresel odak noktas› haline
gelmifltir.

‹lk olarak geçen sene, Türkiye ve ‹spanya'n›n çabalar›yla bafllat›lan giriflim, gelinen
noktada ABD'den Çin'e, Belçika'dan Senegal'e kadar genifl bir co¤rafyada pek çok ülke
ve kurulufl taraf›ndan desteklenmektedir. Bu giriflimin, fliddet ve çat›flma kültürünün
h›zla yayg›nlaflt›¤› günümüzde ç›k›fl yolunu gösteren önemli bir k›lavuz niteli¤i tafl›d›¤›n›
rahatl›kla söyleyebiliriz.

Bu çabaya gösterilen yo¤un deste¤in ard›nda, sadece son dönemde yaflanan geliflmelerden
kaynaklanan endifle de¤il, ayn› zamanda giriflimin temelindeki felsefenin sa¤laml›¤›
yatmaktad›r.

Zira giriflim, farkl› medeniyetleri, ancak belli bir diyalog ekseninde bir arada tutulabilecek
birbirlerinden kopuk, birbirine yabanc›, hatta birbirine düflman unsurlar olarak
görmemektedir. Aksine ittifak zeminini, tüm din ve kültürlerin evrensel baz› ortak
de¤erlere sahip oldu¤u temelinden hareket ederek kurmay› amaçlamaktad›r.

Gerçekten de giriflim kapsam›nda yapt›¤›m›z çal›flmalarda;

Farkl› kültür ve dinler aras›nda bir hiyerarfli olmad›¤›n›,

her toplumun tarih boyunca insanl›¤›n geliflimine kendi özgün katk›s›n› getirdi¤ini,

tüm insanl›¤›n ortak ürünü olan evrensel de¤erlerin, farkl› kültür ve dinlerin birbirleriyle
sürekli etkileflimi sonucunda geliflti¤ini savunuyoruz.

Demokrasi, fleffafl›k, insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü ve iyi yönetiflim gibi ilkeler
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günümüzde daha ziyade Bat›l› kavramlar olarak takdim edilmektedir. Biz bu ilkelerin,
baflta ‹slam toplumlar› olmak üzere, asl›nda tüm kültürlerde sa¤lam köklerinin bulundu¤unu
vurguluyoruz.

Bu de¤erler evrenseldir, hiçbir uygarl›¤›n tekelinde de¤ildir. Aksine insano¤lunun kolektif
akl›n›n, kolektif bilincinin ve tekamülünün ortak bir sonucudur.

Günümüzde maalesef bu de¤erlerin baz› toplumlarda, gelenekler de bahane edilmek
suretiyle zay›flad›¤›na flahit oluyoruz..

Bizlere düflen görev, gelifltirece¤imiz politikalarla insanl›¤›n bu ortak özüne dönmesini
sa¤lamak olmal›d›r.

Bu, farkl›l›klar› reddetmek olarak anlafl›lmamal›d›r. Aksine biz, farkl›l›klar›m›z›n ortak
de¤erler temelinde geliflen bir zenginlik oldu¤unu düflünüyoruz.

Bu noktada, sürekli olarak at›f yapt›¤›m›z farkl›l›klar›n neler oldu¤unun da çok dikkatli bir
flekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Zira, dini veya kültürel özellikleri hakk›nda çok
az fley bildi¤imiz toplumlar›, kolayl›kla "öteki" diye tan›mlayabilmekteyiz.

Cehaletin sadece daha fazla cehalet do¤urdu¤unu, bunun da fliddet ve terörün beslendi¤i
as›l kaynak oldu¤unu asla unutmamal›y›z. Hepimiz bir an önce özelefltirimizi yaparak
birbirimizin haklar›na halel getirmeyen farkl›l›klara hoflgörüyle bakabilmeyi ö¤renmeliyiz.

Ancak bilmeliyiz ki, hoflgörü ve pasif bir müsamaha tek bafl›na yeterli de¤ildir.
Karfl›m›zdakinin farkl›l›¤›n› korumas›na destek vermeli, yap›c› bir etkileflime de aç›k
olmal›y›z. Zira insanl›¤› zenginlefltiren temel etken bu etkileflimde yatmaktad›r.

Ancak bu flekilde, radikal ak›mlar›n farkl›l›klar›m›z› istismar ederek, dünyay› dini ve kültürel
çizgilerle bölme gayretlerini engelleyebiliriz.

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› bu anlay›fl ve öngörü üzerine kurulmufl kapsaml› bir giriflimdir,
bir ortak de¤erler zemini oluflturma çabas›d›r.

Bugün bir tarafta farkl›l›klar› ortak de¤erler zemininde zenginlik kabul eden genifl görüfllü
yaklafl›m, di¤er tarafta da bunu reddeden çat›flmac›, ba¤naz bir zihniyet vard›r. ‹flte bu
giriflim, insanl›¤›n önündeki gerçek fay hatt›n›n kültürel veya dini çizgilerden de¤il, bu
iki anlay›fl aras›ndan geçti¤ini kan›tlamaya yönelik bir projedir.

Bu proje;

fliddetin ve terörizmin herhangi bir din veya kültürle özdefllefltirilmesini reddeden,

imha etmek yerine infla etmeyi savunan,

din, ›rk, etnisite veya kültürel ayr›mlar gözetmeden insan› korumay› hedefleyen bir
çaban›n ürünüdür.

Keza, sorunun sadece tarifini de¤il, ard›nda yatan temel etkenlerin tahlilini ve al›nabilecek
somut tedbirlerin belirlenmesini de öngören bir giriflimdir. Nitekim, Medeniyetler
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‹ttifak›'n›n bence en önemli özelli¤i de uygulamaya dönük bu yan›d›r.

Tespit etti¤imiz sorunlar›n giderilmesi veya hafifletilmesi yönünde somut uygulamalar›n
hayata geçirilmesi flartt›r. Aksi takdirde, sadece entelektüel düzeyde kalan çal›flmalar›n
bizlere pratik bir fayda sa¤lamad›¤›n› hepiniz çok iyi biliyorsunuz .

De¤erli Misafirler,

Bu do¤rultudaki ilk ad›mlar›, Medeniyetler ‹ttifak› bünyesinde kurulan Yüksek Düzeyli
Grubun çal›flmalar›yla atm›fl bulunmaktay›z.

Çeflitli kültür, din ve co¤rafyalar› temsilen uluslararas› alanda sayg›n yirmi kifliden oluflan
grup bu y›l içinde Birleflmifl Milletler'e sunulmak üzere bir rapor haz›rlayacakt›r.  Grup,
kültür ve dinler aras› diyalogun pratikte gelifltirilmesi için ne gibi somut ad›mlar at›lmas›
gerekti¤ini ortaya koyan bir Eylem Plan› gelifltirecektir.

Grubun geçti¤imiz ay sonunda Doha'da yap›lan ikinci toplant›s›nda, gençler ve göçmenler
diyaloga esas teflkil edecek öncelikli hedef topluluklar olarak belirlenmifltir. Süreçteki
iletiflimi gerçeklefltirmek üzere medya ve e¤itim üzerine odaklan›lm›flt›r. Bunlar fevkalade
do¤ru ad›mlard›r.

Türkiye giriflimin efl-sunucusu olarak, bu do¤rultuda tüm
imkanlar›n› seferber edecek, Medeniyetler ‹ttifak›'n›n
baflar›s› için mümkün olan her türlü çabay› gösterecektir.
Zira, bu konuda özgün bir role, özel bir sorumlulu¤a sahip oldu¤umuza inan›yoruz.

Bu noktada Türkiye, ço¤unlu¤u Müslüman olan nüfusuyla,  83 y›ld›r laik ve demokratik
Cumhuriyetle yönetilen bir ülke olarak;

Avrupa'n›n, ‹kinci Dünya Savafl› sonras› teflkil edilen tüm ekonomik, siyasi ve  askeri
örgütlerinde yer ald›¤›n›,

evrensel de¤erleri öz iradesiyle benimsedi¤ini,

ve bu özellikleriyle, tüm dünyaya ‹slam ve muas›r medeniyet de¤erlerinin bir arada
varolabilece¤ini ispatlad›¤›n› hat›rlatmak isterim.

Bu anlamda özellikle AB'ne üyelik sürecimiz, farkl› medeniyetlerin ortak evrensel de¤erler
temelinde bütünleflebilece¤inin çarp›c› ve baflar›l› bir örne¤ini oluflturmaktad›r.

Di¤er bir ifadeyle;

Dünyan›n medeniyetler ekseninde kamplara bölünmeye çal›fl›ld›¤›,

terörün, küreselleflmenin de h›z›yla hiç bir ayr›m yapmaks›z›n bütün insanl›¤› tehdit
etmeye bafllad›¤›,

farkl›l›klar›m›z›n, kin ve nefret üretti¤i,
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zengin toplumlarla yoksul olanlar aras›ndaki uçurumun giderek derinleflti¤i,

buna mukabil, silahlanma yar›fl›n›n trilyon dolarl›k bir pazar büyüklü¤üne ulaflt›¤›,

sonuçta, fliddet ve afl›r›l›¤›n bir k›s›r döngü içinde giderek yayg›nlaflt›¤› bu dönemde,
Türkiye'nin birlefltirici kimli¤inin önemi daha fazla ön plana ç›kmaktad›r.

Özellikle vurgulamak isterim ki, bu kimlik, Türkiye'ye tarihi
ve do¤al bir misyon yüklemektedir.
De¤erli Konuklar,

Ben karfl› karfl›ya bulundu¤umuz bu yeni durumu,  'de¤erler aras› so¤uk savafl dönemi'
olarak tan›ml›yorum.

fiimdi yeni bir imtihandan geçiyoruz. Konvansiyonel so¤uk savafl mant›¤› çökmüfl, Berlin
duvar› y›k›lm›fl, dünyan›n iki kutup aras›nda b›çak s›rt› dengeler üzerinde durdu¤u o
dönem art›k geride kalm›fl olabilir.

Ancak önce Avrupa'y›, sonra da dünyay› ortadan ikiye ay›ran o görünmez 'demir perde',
flimdi yeni bir hat üzerinde yeniden çekiliyor. Dünyam›z› kamplara bölen yeni bir psikolojik
duvar,  yavafl yavafl örülüyor.

Bu gidifli durdurman›n çareleri üzerinde hep birlikte ciddiyetle düflünmek zorunday›z.

Unutmayal›m ki, dini ve kültürel farkl›l›klar›m›zdan beslenen bu yeni kamplaflman›n, bu
de¤erler aras› so¤uk savafl›n sonuçlar›, öncekine göre çok daha vahim, çok daha y›k›c›
olacakt›r.

Biz inan›yoruz ki, k›yamet senaryolar› yazanlar›n iddia etti¤i gibi medeniyetler çat›flmas›,
insanl›k için geri dönülemez bir yazg› de¤ildir.

Yeter ki, karfl› karfl›ya bulundu¤umuz durumu do¤ru okuyabilelim.

Yeter ki, 'kesret içinde vahdet' ilkesinin bizim ortak tarihi tecrübemiz ve kültürel
de¤erlerimiz içindeki referanslar›n› yeniden ortaya ç›karabilelim. Farkl›l›klar›m›z› koruyarak
bir arada yaflama iradesine sahip olal›m.

Yeter ki, hakl›yken haks›z duruma düflmeyelim, hiç bir ayr›m yapmadan fliddet ve terörün
her türü karfl›s›nda kararl›l›kla durabilelim, hakk›m›z› da meflru ve demokratik yollarla
aramay› ilke edinelim.

Bar›fl için karfl›l›kl› anlay›fl ve diyalogun ne derece önem arz etti¤ini, dünya üzerinde belki
en fazla takdir edebilecek ülkelerin bafl›nda Sudan gelmektedir.

Maalesef Afrika'n›n bu güzel ülkesinde, uzun y›llar devam eden bir iç savafl yaflanm›flt›r.
Bu ac› savafl, neden oldu¤u fiziki tahribat›n yan› s›ra, toplumu sosyal ve kültürel
kutuplaflmaya da sürüklemifltir. Bugün büyük liderler  John Garang(CON GARANG) ve
Ömer El Beflir'in  ileri görüfllülükleri sayesinde yeniden bar›fl› sa¤lama yönünde önemli
mesafe kat edilmifltir. ‹flte bu ac› tecrübeleri yaflayan Sudan halk› için diyalog ve hoflgörü
elbette hayati bir anlam ifade etmektedir. Kapsaml› Bar›fl Anlaflmas›'yla sa¤lanan ortam›n,
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önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek sürmesini ve Sudan'›n bu alandaki baflar›s›yla
tüm dünyaya örnek teflkil etmesini diliyorum.

Sudan'›n, insan potansiyeli ve zengin do¤al kaynaklar›yla  önümüzdeki y›llarda h›zl› bir
geliflme yaflayaca¤›na inan›yorum. Böylece fliddetin, çat›flman›n ve bölünmelerin kimseye
yarar getirmedi¤i, aksine diyalog ve hoflgörünün sa¤layaca¤› atmosferin kalk›nman›n
vazgeçilmez zemini oldu¤u bir kez daha somut biçimde görülmüfl olacakt›r.

Türkiye olarak, tarihi köklere sahip dostluk ve kardefllik ba¤lar›m›z bulunan Sudan'›n
bar›fl, güvenlik, huzur, istikrar ve refaha kavuflmas›na büyük önem vermekteyiz. Bu
sürece mümkün olan her türlü katk›y› sa¤lamaya da haz›r›z.

Nitekim, Güney Sudan'daki BM Misyonu'na subay ve polis gönderdik. Darfur krizinin
bar›flç› yollardan çözülmesi yönündeki çabalar› da  destekliyoruz.

De¤erli Arkadafllar,

Esasen, bu çabalar›m›z› sadece Sudan'la s›n›rl› b›rakmay›p, tüm Afrika k›tas›na yaymaya
çal›fl›yoruz. Zira Türkiye, kendisini co¤rafi olarak da duygusal olarak da Afrika'n›n uza¤›nda
hissetmemektedir.

Bu kara k›tan›n gururlu ve ayd›nl›k insanlar› tarih boyunca çok ac› çekmifl, ancak yaflad›klar›
tüm zorluklar›n üstesinden gelmeyi bilmifllerdir. Kurakl›k, açl›k, salg›n hastal›klar ve iç
çat›flmalar Afrika'n›n yüre¤indeki yaran›n kapanmas›na halen izin vermemektedir.

Ancak Afrika, bu kadar zorlu¤a ve yaflanan bunca ac›ya ra¤men, ma¤rur bir flekilde hala
dimdik ayaktad›r ve ayakta kalmaya da devam edecektir. Zira görüyorum ki, yaflananlardan
dersler ç›karmakta, demokrasiyi kucaklama iradesi sergilemekte, daha iyiye, daha güzele
ulaflman›n yollar›n› aramaktad›r.

Biz Afrika'da bar›fl ve istikrar›n tesisine yönelik tüm çabalar› destekliyoruz. Uluslararas›
camian›n sorumlu bir üyesi olarak, insani yard›m dahil üzerimize düflen her türlü görevi
yerine getirmeye gayret gösteriyoruz.

De¤erli Konuklar,

Bugün burada, Medeniyetler Diyalogu'nun önemli aktörleri konumundaki ülkelerin
temsilcileri olarak bir arada bulunuyoruz.

Yar›n da Arap Ligi'nin, zamanlamas› aç›s›ndan çok önemli gördü¤üm Zirve toplant›s›na
kat›laca¤›m. Bölge bar›fl ve güvenli¤ine önemli katk›lar yapma potansiyeli tafl›yan bu
toplant›da da görüfllerimi Arap dünyas›n›n sayg›n liderleriyle paylaflma imkan› bulaca¤›m.

Arap Ligi'nin de ortaya koyaca¤› sa¤duyulu ve genifl görüfllü yaklafl›mlar sayesinde,
dünyam›z› bar›fl dolu ayd›nl›k bir gelece¤e tafl›ma yönünde önemli ad›mlar ataca¤›m›za
inan›yorum.

Böylece, Sudan'› ziyaret eden ilk Türk Baflbakan› olarak geldi¤im ülkenizden, ortak
gelece¤imize do¤ru güçlü bir hamle yapman›n mutlululu¤uyla ayr›laca¤›m.

Bu duygularla bütün kat›l›mc›lara teflekkür ediyor, çal›flmalar›nda baflar›lar diliyorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN HARTUM'DA DÜZENLENEN
ARAP L‹G‹ Z‹RVE TOPLANTISI AÇILIfi TÖREN‹NDE YAPTI⁄I
KONUfiMA
(28 MART 2006)
Sudan Cumhuriyeti'nin Say›n Cumhurbaflkan›,

Sayg›de¤er Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, De¤erli Konuklar,

Öncelikle, Arap Ligi'nin bu önemli Zirve toplant›s› vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten
büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek isterim. Zirve'nin, bölgenin bar›fl, refah ve
güvenli¤ine ciddi katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yorum. Beni ve ülkemi onurland›ran nazik
davetleri için de Sudan Cumhurbaflkan› Say›n Mareflal Ömer El Beflir'e özellikle teflekkür
ederim.

Arap Ligi Hartum Zirvesi, bölgemizin gelece¤ini flekillendirecek dinamiklerin h›z kazanmaya
bafllad›¤› kritik bir dönemde toplanmaktad›r. Dolay›s›yla, burada yap›lacak çal›flma ve
var›lacak sonuçlar›n bölgedeki geliflmelerin seyrine önemli katk›lar› olacakt›r.

Türkiye, Arap dünyas›yla kültürel yak›nl›¤a ve ortak bir tarihe sahiptir. Ayn› co¤rafyay›
paylaflmakta, benzer sorun ve f›rsatlarla karfl›laflmaktay›z.  Halklar›m›z aras›nda köklü
dostluk ve kardefllik ba¤lar› bulunmaktad›r. Bu nedenle, Arap dünyas›n›n istikrar, güvenlik
ve refah›na katk›da bulunmak bizim öncelikli politikalar›m›z aras›ndad›r..

De¤erli Meslektafllar›m,

So¤uk Savafl›n sona ermesiyle flekillenen uluslararas› ortam, ülkelerimiz aras›nda
dayan›flma ve iflbirli¤inin gelifltirilmesine imkan sa¤lam›flt›r. Ancak kabul etmeliyiz ki bu
durum, yeni baz› risk ve tehditleri de beraberinde getirmifltir. Özellikle, terörizm, kitle
imha silahlar›n›n yay›lmas›, kaçakç›l›k ve örgütlü suçlar küresel boyutlar kazanmaya
bafllam›flt›r.

Ne yaz›k ki bugün, on befl-yirmi y›l öncesine k›yasla daha güvenli bir dünyada yaflad›¤›m›z›
söyleyemiyoruz. Gerek klasik çat›flma alanlar›, gerek asimetrik yeni tehditler hepimizi
yak›ndan ve do¤rudan etkilemektedir.

Unutmayal›m ki, hepimizin güvende olmad›¤› bir dünyada art›k hiçbirimiz güvende
olamay›z, güvende hissedemeyiz. Küreselleflmenin dayatt›¤› bu gerçek, herkes için
güvenlik doktrinidir.

Art›k 'senin teröristin iyi, benim teröristim kötü' çifte standard›n›n nelere malolabilece¤ini,

Arap Ligi Hartum Zirvesi, bölgemizin gelece¤ini
flekillendirecek dinamiklerin h›z kazanmaya bafllad›¤› kritik
bir dönemde toplanmaktad›r. Dolay›s›yla, burada yap›lacak
çal›flma ve var›lacak sonuçlar›n bölgedeki geliflmelerin
seyrine önemli katk›lar› olacakt›r.
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insanl›k, çok ac› tecrübelerle ö¤renmifl bulunuyor.

Ne yaz›k ki, bu beladan çok çekmifl bir millet olarak y›llar boyunca bunu anlatmaya
çal›flt›k, sesimizi duyurmaya çal›flt›k.

Dedik ki, teröristin iyisi, kötüsü olmaz. Dini, ›rk›, rengi olmaz. Nerede, ne zaman, kimi,
nas›l vuraca¤› belli olmaz.

Son ac› olaylar bir kez daha gösterdi ki, terörün hedefi bütün insanl›kt›r.

Ba¤dat, fiarm el fieyh, ‹stanbul, New York, Londra, Madrid....liste böyle uzay›p gidiyor.

Karfl› karfl›ya oldu¤umuz bu yeni flartlar, uluslararas› iflbirli¤i ve dayan›flmay› her
zamankinden daha fazla gerekli k›lmaktad›r. Bugün art›k, ortak bir mücadele iradesi
sergilemek zorunday›z. Ancak geldi¤imiz noktada bu anlamda kayda de¤er bir mesafe
kat etti¤imizi söylemek ne yaz›k ki güçtür.

Özellikle Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda giderek derinleflme e¤ilimi gösteren bir fay
hatt›n›n efli¤inde bulunuyoruz. Her iki tarafta da afl›r› uçlar bu durumu sorumsuzca
sömürüyor.

Bir yanda farkl› gördü¤ü her fleyi ve herkesi "öteki'lefltirip d›fllayan bir anlay›fl, karfl›s›nda
da dini veya kültürel de¤erler ad›na ortaya ç›kt›¤›n› iddia eden terörist örgütler.

Her iki taraf da ortak de¤erleri görmezden gelmekte, durumun krize dönüflmesini,
kronikleflmesini pekifltirmektedir.

Medeniyetler Çat›flmas› türü senaryolar üretilmesinin temelinde yatan bu e¤ilimlerin
dünya bar›fl›n› tehdit etti¤i, hepimizi karanl›k bir dehlize çekti¤i aflikard›r.

Bu gidifle dur demek için hiç vakit kaybetmeden harekete geçmemiz flartt›r.  Art›k
korkular›m›z›n de¤il, umutlar›m›z›n peflinden gitmeli, mant›¤›, sa¤duyuyu ve ortak akl›
egemen k›lman›n yollar›n› aramal›y›z.

De¤erli Konuklar,

Çok yönlü iliflkileri, zengin tarihi ve kültürel birikimi ile ülkem,  bu konuda özel bir



47

2 8  M A R T  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

sorumluluk hissetmektedir. Bu nedenle, farkl› kültürler aras›nda diyalog ve karfl›l›kl›
anlay›fl›n sa¤lanmas›na yönelik aktif çaba göstermekteyiz. Nitekim Türkiye'nin giriflimiyle,
‹KÖ ve AB üyesi 70 ülkeden, yaklafl›k 1 milyar insan›n temsilcileri 2002 y›l›nda ‹stanbul'da
 Ortak bir Forum çat›s› alt›nda bir araya gelmifltir. Geçen sene de, BM Genel Sekreteri'nin
himayesinde ‹spanya Baflbakan› ile  birlikte Medeniyetler ‹ttifak› giriflimini bafllatt›k. Söz
konusu çabalar bu konudaki kararl›l›¤›m›z›n somut göstergeleridir.

Bugün sizlere özellikle, son geliflmeler karfl›s›nda önemi aç›kça görülen Medeniyetler
‹ttifak› girifliminden bahsetmek istiyorum. Zira, bu proje, farkl› kültürler aras›ndaki ortak
de¤erleri öne ç›karmak suretiyle küresel planda kapsaml› bir iflbirli¤i oluflturmay›
amaçlamaktad›r.

Giriflim çerçevesinde yapt›¤›m›z çal›flmalarda, uygarl›klar aras›nda bir hiyerarfli olmad›¤›n›,
her toplumun tarih boyunca insanl›¤›n geliflimine ve evrensel de¤erlere kendi özgün
katk›s›n› sa¤lad›¤›n› savunmaktay›z. Bize göre bugün ulaflt›¤›m›z medeniyet düzeyi, farkl›
kültür ve dinlerin birbirleriyle sürekli etkileflimi sonucunda ortaya ç›km›flt›r ve tüm
insanl›¤›n ortak ürünüdür.

Yine, aram›zdaki farkl›l›klar›, ortak medeniyetimize zenginlik katan unsurlar olarak
görmekte, bunlar›n korunmas›n› arzulamaktay›z.  Farkl›l›klar›m›z, birbirimizi 'öteki' diye
niteleyip d›fllamam›za sebep olmamal›d›r.

Ayr›ca, bu anlay›fl› fiilen hayata geçirmek için fikirlerimizi genifl kitlelere yaymam›z
gerekti¤ine inan›yoruz. Giriflim çerçevesinde farkl› kültür ve dinleri temsil eden 20 kiflilik
bir akil adamlar grubu oluflturulmufltur. Grup, bu yönde at›labilecek somut ad›mlar›
belirlemek üzere kapsaml› bir Eylem Plan› haz›rlamaktad›r. ‹flte Medeniyetler ‹ttifak›
girifliminin en önemli yan› da bence, bu eyleme dönük, etkin niteli¤idir.

De¤erli Meslektafllar›m,

Bugün gelinen noktada söz konusu giriflimin ne kadar zamanl› ve isabetli bir ad›m oldu¤u
bir kez daha aç›kça görülmüfltür.

Nitekim, son karikatür krizi de konuya, sa¤duyumuzu
yitirmeden, daha genifl bir bak›fl aç›s›yla yaklaflmam›z
gere¤ini çarp›c› flekilde ortaya koymufltur.
Biliyoruz ki düflünce ve ifade özgürlü¤ü, uygarl›¤›m›z›n vazgeçilemez unsurlar› aras›ndad›r.
Bu ilke elbette, baflkalar›n›n herkesçe paylafl›lmayan görüfllerine hoflgörüyle yaklafl›lmas›n›
da kapsamaktad›r. Ancak herkes kabul etmelidir ki, inanç özgürlü¤ü ve dini de¤erlere
sayg› da uygarl›¤›n temel ilkeleri aras›nda yer almaktad›r. Zira, kültürel ve dini farkl›l›klara
sayg› gösterilmeyen bir yerde, gerçek anlamda ço¤ulculuktan da söz edilemez.

Son karikatür krizi, bu anlamda daha ne kadar çok yol almam›z gerekti¤ini; aksi takdirde
bunun olumsuz sonuçlar›na hep beraber katlanmak durumunda kalaca¤›m›z› aç›kça
gözler önüne sermifltir.

Bu itibarla öncelikle;

• birbirimizi daha iyi anlayabilmemiz;
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• hassasiyetlerimize sayg› gösterebilmemiz;

• hak ve özgürlüklerimizi kullan›rken karfl›l›kl› sayg› içinde sorumlu davranabilmemiz;

• güvensizli¤e ve çat›flmaya yol açacak tutumlardan uzak durmam›z;

• ve en önemlisi, bize benzemeyenleri "öteki" diye nitelendirmekten kaç›nmam›z

• ifade özgürlü¤üne evet, ama hakaret özgürlü¤üne hay›r, dememiz, çizgiyi burada
çekmemiz  gerekmektedir.

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› projesi bizzat bunu öngörmekte, bu yolda yap›lmas› gerekenleri
ortaya koymaya çal›flmaktad›r. Herkesin bu ideal etraf›nda toplanmas›, gayretlerini buna
yo¤unlaflt›rmas›, gelecek nesillere bar›fl ve huzur dolu bir dünya b›rakabilmemizin en
sa¤l›kl› yolu olacakt›r.

De¤erli Meslektafllar›m,

Karfl›l›kl› diyalog ve iflbirli¤i do¤rultusunda gösterdi¤imiz gayretlere siyasi anlamda
fevkalade olumlu ivme kazand›rabilecek iki önemli mesele var: Arap-‹srail ihtilaf›n›n
çözümü ve Irak'›n bir an evvel istikrara kavuflturulmas›. Her iki meselede de mevcut
durumun halklar›m›z›n adalet duygular›n› güçlendirecek bir çerçeveye oturtulmas› büyük
önem tafl›maktad›r.

25 Ocak 2006 tarihinde Filistin'de yap›lan Yasama Meclisi seçimleri Orta Do¤u Bar›fl
Süreci bak›m›ndan yeni bir siyasi tablo ortaya ç›karm›flt›r. ‹lk bak›flta, yeni bir zorlu s›nav
fleklinde alg›lanabilecek bu tablonun, ak›lc› davran›ld›¤› takdirde bir f›rsata
dönüfltürülebilece¤ini düflünüyorum.

Her fleyden önce, seçimlerin serbest, adil ve demokratik bir ortamda gerçeklefltirilmifl
olmas›n› takdirle karfl›l›yorum. Dost Filistin halk›n› ve Filistin Ulusal Yönetimi’ni demokrasi
yolunda att›klar› bu önemli ad›mdan dolay› bir kez daha kutluyorum.

Seçim sonuçlar›n›n ayn› zamanda, Filistin halk›n›n günlük yaflam›n›n iyilefltirilmesine ve
bar›fl sürecinin ilerletilmesine iliflkin beklentilerini de yans›tt›¤›n› düflünüyorum. Bu
bak›mdan, yeni Filistin Parlamentosu ve Hükümetinin, uluslararas› meflruiyet çerçevesinde
bu beklentileri karfl›lamak üzere Baflkan Mahmud Abbas ile tam bir eflgüdüm içinde
çal›flmas›n› samimiyetle temenni ediyorum.

‹ki devletli çözüm vizyonunun korunmas› ve bar›fl sürecinin Yol Haritas› temelinde
canland›r›lmas› hepimizin öncelikli hedefi olmal›d›r. Bu, 2002 Arap Beyrut Zirvesi'nde
kabul edilmifl, Arap Bar›fl Giriflimi'nde de belirtilmifltir.

De¤erli Konuklar,

Irak'ta 15 Aral›k 2005'te yap›lan seçimlerle siyasi geçifl sürecinin son aflamas›na
gelinmifltir. Seçimlerin nispeten sakin bir havada geçmesi ve yüksek kat›l›m oran›, siyasal
sistemin gelece¤i bak›m›ndan olumlu bir iflarettir. Bundan sonra yeni Hükümetin kurulmas›
ve Anayasa'n›n tadil edilmesi gibi önemli aflamalar gelmektedir. Bu aflamalar›n s›k›nt›s›z
tamamlanmas›n› temenni ediyorum.

Siyasi geçifl süreci, takvimine uygun olarak fleklen tamamlanmas›na ra¤men, Irak'›n iç
istikrar›n› tehdit eden unsurlar gündemde kalmaya devam etmektedir.
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Son dönemde, önce Samarra'daki Askeriye Camii ve türbesine, ard›ndan da ülkedeki
onlarca camiye yap›lan üzücü sald›r›lara flahit olduk. Bunun mezhep çat›flmas› ç›karmay›
amaçlayan bir k›flk›rtma eylemi oldu¤una inan›yorum. Irak Hükümeti’nin ve ileri gelen
grup liderlerinin sa¤duyulu yaklafl›mlar›yla durumun kontrol alt›na al›nmas› ise takdire
flayand›r. Mezhepler aras› gerginli¤in azalt›lmas› ve Irak'taki fliddet sarmal›n›n geri
dönülemez bir noktaya ulaflmadan durdurulmas› hayati önem arz etmektedir.

‹nan›yorum ki, tüm kesimlerin iradesini yans›tan genifl tabanl› bir ulusal uzlafl› Hükümeti
kurulmas›, hem dost ve kardefl Irak halk›, hem de bölgenin istikrar› aç›s›ndan yararl›
olacakt›r.

Türkiye olarak, toprak bütünlü¤ü ve siyasi birli¤ini koruyan,
istikrar›n› sa¤lam›fl, komflular›yla bar›fl›k, müreffeh bir
Irak görmeyi istiyoruz.
Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da, Irak halk›n›n kendi gelece¤ini infla sürecini
teflvik edece¤iz.

De¤erli Meslektafllar›m,

Arap Ligi'nin tüm bu konularda bugüne kadar üstlendi¤i aktif rolü takdirle izliyor, kuvvetle
destekliyoruz. Örgüt'ün, içinden geçmekte oldu¤umuz hassas dönemde, yap›c› katk›s›n›n
daha da önem kazand›¤›na inan›yorum.

Arap Ligi'nin kendi içinde bafllatt›¤› reformlar› da zamanl› ve isabetli buluyorum.

Zira, baflka vesilelerle de ifade etti¤im gibi;

demokratikleflme,

insan haklar›,

kad›n-erkek eflitli¤i,

hukukun üstünlü¤ü,

iyi yönetiflim,

fleffafl›k,

hesap verebilirlik

ve ço¤ulculuk gibi evrensel standartlar› daha fazla hayata geçirdi¤imiz taktirde, hem
bölgesel hem küresel bar›fla daha etkin katk›da bulunabiliriz.

Keza, siyasi ve ekonomik reformlarla, insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi ve yoksullu¤un,
yolsuzlu¤un, gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inin ortadan kald›r›lmas› da ortak hedefimiz olmal›d›r.

Bu çerçevede, sivil toplum kurulufllar›n›n ve halk›n Arap Ligi çal›flmalar›na kat›lmas›na
imkan veren Arap Parlamentosu'nun, yak›n bir zaman önce çal›flmalar›na bafllam›fl
olmas›n› memnuniyetle karfl›l›yorum.

Sözlerimin sonunda, Zirve'nin tüm Arap alemi ve bölgemiz için hay›rl› sonuçlar do¤urmas›n›
temenni ediyor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.
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NED DÜNYA DEMOKRAS‹ HAREKET‹

(2 N‹SAN 2006)
De¤erli konuklar, Sivil Toplum Kurulufllar›n›n K›ymetli Temsilcileri, Han›mefendiler,
Beyefendiler,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Sözlerime bafllarken böylesine seçkin bir toplulu¤a hitap etmekten büyük bir memnuniyet
duydu¤umu özellikle ifade etmek isterim.

Dünya Demokrasi Hareketi'ne, Ulusal Demokrasi Vakf› NED ve TESEV'e de bu toplant›n›n
gerçekleflmesini sa¤lad›klar› için yürekten teflekkür ediyorum.

Bugün burada çok önemli buldu¤um bir sorumlulu¤u paylaflmak üzere toplanm›fl
bulunuyoruz.

O da, kritik bir dönemeçten geçerken ortak gelece¤imizi flekillendirecek de¤erler skalas›na
ve bunlar›n muhtevas›na katk› yapmakt›r.

Kanaatimce günümüz ayd›n ve entellektüellerinin, fikir ve kanaat önderlerinin karfl›
karfl›ya bulundu¤u en mühim görev budur.

Art›k 'global köyün' isim babas› Marshall Meluhan'›n 30 y›ldan uzun bir zaman evvel
bizlere geliflini haber verdi¤i günlerde yafl›yoruz.

Mekluh›n, dünyam›z›n global bir köye dönüflmekte oldu¤unu ilan etti¤inde iletiflim
uydular› henüz uzaya f›rlat›lm›flt›.

Avrupa'da çekilen bir haber kasetinin uçakla atlanti¤in öbür yakas›na ulafl›p yay›nlanmas›
en az bir-iki hafta al›yordu.

Unutmayal›m ki, yüzy›l›n bafllar›na do¤ru telgraf hatlar› okyanusun alt›ndan iki yakay›
birlefltirene kadar, Reuters gibi dünyan›n ilk haber ajans› bile haberleflme a¤›n› güvercinlerle
sa¤l›yordu.

‹letiflim uydular›n›n devreye girmesiyle bafllayan bir kültürel devrim, bugün  internet ve
dijital yay›nc›l›kla zirveye ulaflm›fl bulunuyor.

Bütün bunlar› flunun için hat›rlat›yorum; yüzy›ldan daha k›sa bir sürede yaflad›¤›m›z bu
bafldöndürücü de¤iflim, daha önce tarihin hiç bir döneminde hiç bir kültür dalgas›n›n
baflaramad›¤› kadar h›zla ve köklü bir flekilde dünyam›z›, toplumsal ve bireysel hayatlar›m›z›
etkilemifltir.
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Canl› yay›n ça¤›nda yafl›yoruz; dünyan›n bir ucunda geliflen
bir olay, eflzamanl› olarak dünyan›n öbür ucunda yank›
bulabiliyor.
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Ne yaz›k ki, insanl›k, bu kültürel devrimin dayatt›¤› de¤iflime zaman›nda ve yeterince
karfl›l›k verememifltir.

Bir çok toplum, bu yeni kültür dalgas›n›n etkilerine flaflk›n ve haz›rl›ks›z yakalanm›fl,
savrulmaktan kurtulamam›flt›r.

Bugün itibariyle aray›fl›m›z hala devam etmektedir.

Kendimizi nas›l yenileyece¤imiz, bu yeni duruma nas›l intibak sa¤layaca¤›m›z gibi sorular,
yeryüzündeki bir çok toplum için hala tatminkar cevaplara kavuflmam›flt›r.

Bu sorular aras›nda en temel ve can yak›c› olan› ise fludur:

Yeni dünyam›z, kaç›n›lmaz olarak hepimizi kuflatan global köy, hangi müflterek temeller
üzerinde yükselecektir?

De¤erli Konuklar,

Bu ve benzeri toplant›lar›n, bana göre, en önemli taraf›, dünya entellektüellerini biraraya
getirerek ortak bir tart›flma platformu teflkil etmesidir.

Zira, az önce iflaret etti¤im soru ve sorunlar, karfl› karfl›ya bulundu¤umuz küreselleflme
gerçe¤i sebebiyle, ortak cevaplar, müflterek çözümler bulmam›z› zorunlu k›lmaktad›r.

Hep birlikte bir asgari müflterekler zemini bulmak mecburiyetindeyiz.

Bir 'ortak de¤erler' mecmuas›nda buluflmak zorunday›z.

Toplant›m›z›n ana bafll›¤›nda yer alan demokrasi, adalet
ve ço¤ulculuk, bu zemini oluflturacak de¤erler olabilir mi?
Sizler, toplant› süresince bu soru etraf›nda tart›flacaks›n›z.

Öyle inan›yorum ki, çok de¤erli fikirlerinizle bu tart›flmaya önemli katk›lar sa¤layacaks›n›z.

Ancak izin verirseniz, ben k›saca kendi cevaplar›m› burada sizlerle paylaflmak istiyorum.

Küreselleflmeyle birlikte dünya, kapal› toplumlardan oluflan bir gezegen olmaktan ç›km›flt›r.

Küreselleflmenin insanl›¤› getirdi¤i nokta buras›d›r.

Yeryüzünde hiç bir toplum için art›k kültürel bir getto halinde var olma imkan› kalmam›flt›r.

Canl› yay›n ça¤›nda yafl›yoruz; dünyan›n bir ucunda geliflen bir olay, eflzamanl› olarak
dünyan›n öbür ucunda yank› bulabiliyor.

Öyleyse, flunu rahatl›kla söyleyebiliriz.

Aç›k toplum, bir seçim de¤il, art›k herkes için mecburi bir istikamettir.

Zira, canl› yay›n dalgalar›na da, internete de, onlar›n getirdi¤i karfl›l›kl› etkileflime de kapal›
kalma imkan› ortadan kalkm›flt›r.



55

2  N ‹ S A N  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Bu sebeple, dünya sadece global bir köy haline gelmemekte, küçülürken ayn› zamanda
aç›k bir topluma da dönüflmektedir.

Bu durumun, elbette avantajlar› oldu¤u gibi dezavantajlar›, yan etkileri de söz konusudur.

Ancak ifle bu gerçe¤i tespitle bafllarsak, dengeyi, insanl›¤›n refah ve mutlulu¤u lehine,
daha iyi bir dünya idealimiz  lehine de¤ifltirmenin imkanlar›n› da bulabiliriz.

Bana göre en önemli sorunlar›m›zdan biri, bilgiye ve teknolojiye eriflimde ve bunlar›n
üretimde kullan›lmas›nda geliflmifl ülkelerle dünyan›n geri kalan› aras›nda halen bir
uçurumun bulunmas›d›r.

Yoksul ve müreffeh toplumlar aras›nda gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik, bunun sonuçlar›ndan
biridir.

‹kinci sorun ise, yaflad›¤›m›z bunca tecrübeden, geçmiflte milyonlarca insan›n hayat›na
malolan y›k›c› çat›flmalardan sonra, bugün hala farkl› geleneklerin, inançlar›n ve kültürlerin
çat›flma unsuru olarak sunulabilmesidir.

Bu da, büyük ölçüde geçmiflten kalan önyarg›lar›m›zdan kaynaklanmaktad›r.

Sonuçta, yoksulluk, adaletsizlik, fliddet ve çat›flma kültürü ne yaz›k ki h›zla
küreselleflmektedir.

Küreselleflme sürecinde birbirlerine maruz kalan toplumlar, entegre olmak yerine,  tepki
refleksleri gelifltirmektedir.

Birbirlerini d›fllamakta, birarada yaflamaya direnç göstermektedir.

Konuflmam›n bafl›nda da söyledi¤im gibi bu gerçek, küreselleflmeye haz›rl›ks›z
yakaland›¤›m›z› ortaya koymaktad›r.

Biz, bunun için ‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero'yla birlikte BM genel sekreteri
Say›n Annan'›n himayesinde Medeniyetler ‹ttifak› giriflimini bafllatt›k.

Türkiye'nin AB'ne üyelik perspektifi de, bizim bu soruna verdi¤imiz bir karfl›l›kt›r.

Türkiye'nin AB'ye kat›l›m› projesi, düne kadar çat›flmalar› beklenen medeniyetlerin ayn›
co¤rafyada buluflmas›, ortak de¤erleri paylaflmas› ve bu sayede insanl›¤› zenginlefltirmesini
amaçlamaktad›r.

Biz inan›yoruz ki, bugün, her zamankinden daha fazla tahammül ve uzlafl› kültürüne
ihtiyac›m›z var.

‹nsanl›k için hay›rl› olan, farkl›l›klar› derinlefltirmek de¤il, farkl›l›klar› muhafaza ederken
insanl›k temelinde buluflup bir arada yaflayabilmektir.

Bu da ancak, ço¤ulculuk ilkesinin benimsenmesiyle mümkündür.

Global bir 'aç›k toplum' a dönüflen dünya, farkl› renkleri, kültürleri birarada içinde
bar›nd›ran, çeflitlilik içinde birli¤in sa¤land›¤› bir yap›ya kavuflmak zorundad›r.
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Biz buna 'kesret içinde vahdet' yani çokluk içinde birlik ilkesi diyoruz.

Bu ilkenin hayata geçirilebilmesi için, farkl›l›klar›ndan dolay› hiç bir inanç ve kültürün
'öteki' ilan edilmemesi, düflman olarak görülmemesi, hiyerarflik bir tasnife ve afla¤›lanmaya
tabi tutulmamas› ön flartt›r.

Küresel bar›fl›n tesisi için refah›n da, mutlaka adil bir flekilde paylafl›lmas› gerekmektedir.

En afla¤›dakilerle en yukar›dakiler aras›ndaki makas, mutlaka daralt›lmal›, insani bir düzeye
çekilmelidir.

Bar›fl ve adaleti sa¤lamakla yükümlü uluslararas› kurumlar, buna göre yeniden
yap›land›r›lmal›d›r.

Nihayet, demokratik de¤erleri küresellefltirmek zorunday›z.

Zira, dünyadaki farkl› tecrübeler göstermektedir ki, özgürlükler ile kalk›nma, demokrasi
kültürü ile refah aras›nda do¤rusal bir orant› mevcuttur.

Kültürel ço¤ulculuk ta, ortak vicdan da, müflterek ak›l da en iyi demokratik toplumlarda
ortaya ç ›kmakta,  demokrasi  iç inde temsi l  imkan›na kavuflmaktad›r .

De¤erli konuklar,

Küreselleflen dünyada refah toplumlar› ile demokrasi yolunun bafl›ndaki toplumlar aras›nda
gerilimli bir mesafe olmas›, insanl›¤›n bekas› için hepimizi kayg›land›rmal›d›r.

Art›k dünyan›n hiçbir toplumu sorunlar›n› kendi bafl›na çözmeye muktedir de¤ildir.

Yaflad›¤›m›z dünya iç içe geçen, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤a dayanan bir dünyad›r.

Bu dünyada güç tek bafl›na bir anlam ifade etmemektedir.

Küresel adalete, refah ve huzurun korunmas›na,
demokrasinin geliflmesine katk›da bulunmuyorsan›z kendi
menfaatlerinizi koruman›z da mümkün de¤ildir.
Asya Pasifik bölgesiyle Ortado¤u ülkeleri, Latin Amerika ile Orta Asya ayn› olaylardan
etkilenmektedir.

Bugün hiçbir ülkenin Irak'taki büyük trajedinin uza¤›nda oldu¤unu söyleyemezsiniz.

Öyleyse evrensel insani de¤erleri birlikte yüceltmeliyiz.

Terör, fliddet, yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik ve ahlaki çürümenin karfl›s›nda ortak bir
durufl gelifltirmeliyiz.

‹flte tam bu noktada toplumlar›n yak›nlaflmas›, entellektüel bilginin etkileflimi ve paylafl›m›
büyük önem kazanmaktad›r.

Dünyada bir fleyler yanl›fl gidiyorsa bundan tek tek bireyler olarak hepimiz sorumluyuz.
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Dolay›s›yla sadece devletlerin çabalar›yla, bugünkü sorunlar›n üstesinden gelmek mümkün
de¤ildir.

Sivil toplum örgütlerine, fikir ve kanaat önderlerine çok önemli görevler düflmektedir.

Göthe'nin dedi¤i gibi en iyi hükümetler, bize kendi kendimizi nas›l yönetece¤imizi
ö¤retenlerdir.

Aç›k toplumlarda, demokrasilerde hükümetlerin öncelikli görevi, sivil toplumun önünü
açmak, onlara liderlik yapmakt›r.

Sivil toplum örgütleri, bir çok uluslararas› ihtilaf›n çözümünde art›k aktif roller oynamaktad›r.

Hatta etki alanlar› ve manevra kabiliyetleri bak›m›ndan kimi zaman hükümetlerden daha
etkili de olabilmektedirler.

Sivi l  toplum diplomasisi ,  bu aç›dan çok önemli  imkanlara sahipt ir .

Bu imkanlar › ,  insanl ›¤ ›n ortak yarar ›  iç in kul lanmak durumunday›z.

Dünyan›n her yerinde sivil toplum kurulufllar›n›n önemi, her geçen gün biraz daha
artmaktad›r.

Bu durum öncelikle ça¤dafl demokrasinin kazand›¤› yeni boyutlarla do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

Ça¤dafl demokrasinin en önemli özelli¤i, halk›n karar alma süreçlerine mümkün oldu¤unca
fazla kat›labilmesidir.

Sivil toplumu dikkate almayan, sesini duymayan, duysa da dinlemeyen bir yönetim
anlay›fl›, ciddi bir meflruiyet sorunu içerisinde demektir.

Zira demokrasilerde meflruiyet, halk›n iradesine, istek ve taleplerine siyaset kurumunun
her zaman duyarl› davranmas› esas›na dayan›r..

Bu bak›mdan etkili ve güçlü bir sivil toplum, demokratik yönetimlerin en baflta gelen
özellikleri aras›nda yer al›r.

Nitekim dünyan›n pek çok yerinde sivil toplum kurulufllar›, devlet faaliyetlerini destekleyici
ya da tamamlay›c› mahiyette hizmetler sunuyorlar.

Ancak bu noktada bir hususa da özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Sivil toplum ifadesindeki "sivil" kavram› esas itibariyle "medeni" bir toplum yap›s›na
gönderme yapar.

Bu nedenle sivil toplum kurulufllar›n›n da "medeni ve demokratik bir çizgi" izlemeleri
gerekir.

Ama maalesef, toplumun belirli kesimlerini d›fllayan, hatta adeta düflman gibi gören,
demokrasiyi, özgürlü¤ü hiçe sayan sivil toplum kurulufllar›n›n da mevcut oldu¤unu
biliyoruz.
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Hatta bunlar kimi zaman, üzülerek söylüyorum, totaliter bir zihniyet yap›s›n›n sözcüsü
durumuna bile gelebiliyorlar.

Bak›n, sivil toplumun temelinde demokratik bir düzen yatar.

E¤er siz demokrasiye, halk›n demokratik tercihlerine karfl› ç›kar, bir yerde bunlar› yok
sayarsan›z geriye sivil toplum da kalmaz.

Bu bak›mdan hiç kimsenin, ama özellikle de sivil toplum kurulufllar›n›n demokrasiden
vazgeçme lüksü yoktur.

Biz, çeflitlilik ve ço¤ulculu¤un, yani birbirinden oldukça farkl› hatta z›t fikirlerin ayn› anda
seslendirilmesinin demokrasinin önkoflulu oldu¤unu düflünüyoruz.

Sivil toplum kurulufllar›n›n da amaç ve faaliyet konular›n›n çeflitlilik arz etmesi do¤ald›r.

Ayn› flekilde demokrasilerin vazgeçilmez unsurlar›ndan birisi de muhalefettir: Sivil toplum
da asl›nda bu muhalefet için uygun bir ortam haz›rlar.

Ama ben demokratik yöntem ve mekanizmalar› d›fllayarak ideolojik bir körlük içinde
hareket eden oluflumlar› anlayamad›¤›m› samimiyetle ifade etmek istiyorum.

Zira demokrasilerde iktidar da, muhalefet de, sivil toplum kurulufllar› da oyunun kurallar›n›n
demokrasi içinde belirlendi¤inin fark›nda olmak zorundad›r.

Tekrar alt›n› çiziyorum.

Biz Türkiye'de siyasi iktidar olarak, sivil toplum kurulufllar›n›n günümüz siyaset anlay›fl›nda
sahip oldu¤u önemin fark›nday›z.

Nitekim iktidar›m›z boyunca sürdürdü¤ümüz uygulamalarla, gerçeklefltirdi¤imiz demokratik
reformlarla bunu gösterdik.

Bugüne kadar pek çok mesele üzerinde sivil toplum kurulufllar›yla toplant› ve müzakereler
yapt›k, onlar›n görüfllerini ald›k.

Bu görüfllerin ço¤undan istifade ettik.

Bundan sonra da demokrasi ve özgürlüklerden taviz
vermeyen sivil toplum kurulufllar›yla iflbirli¤i yapmaya,
onlara destek olmaya, onlardan destek almaya devam
edece¤iz.
Uluslararas› kurumlar›n güçlendirilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

Bu kurumlar›n yeniden flekillendirilmesinde sivil liderlik, karar alma mekanizmalar›nda
demokratik kat›l›m, büyük önem arz etmektedir.

Esasen bu sürece en büyük katk›y› yapacak olan dinamik, sivil toplumdur.
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Son olarak diyorum ki, bizler daha iyi bir dünya için umutlar›m›z› ve ideallerimizi muhafaza
ediyoruz.

Katk›da bulunan herkese, özellikle de siz de¤erli kat›l›mc›lara bir kez daha teflekkür
ediyor, küresel bar›fl ve refah ad›na bu sempozyumun hay›rl› olmas›n› diliyorum.



SAYIN BAfiBAKANIMIZIN ‹SLAM KONFERANSI
PARLAMENTO B‹RL‹⁄‹ (‹KÖPAB) 4. KONFERANSI’NDA
YAPTIKLARI KONUfiMA

(12 N‹SAN 2006)
Say›n Cumhurbaflkan›m, Say›n Meclis Baflkan›m, Say›n Genel Sekreter,

De¤erli Konuklar,

‹slam Konferans› Parlamento Birli¤i 4. Konferans› vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.

Bildi¤iniz gibi, ‹slam Konferans› Parlamento Birli¤i kuruldu¤u 1999 y›l›ndan bu yana h›zl›
bir geliflme göstermifltir:

Bugün dünyan›n üç k›tas›nda yer alan 47 üyesi ve 10 gözlemcisiyle genifl bir co¤rafyaya
yay›lm›fl bulunmaktad›r.

Örgüt, yap›s›nda ve iflleyiflinde k›sa sürede gerçeklefltirdi¤i de¤iflimle uluslararas›
toplumun ilgi ve takdirini kazanm›flt›r.

Bölgemizde ve dünyada artan ihtilaflar, din ve mezhep çat›flmalar›, açl›k, yoksulluk,
terörizm ve nükleer silahlar›n yayg›nlaflmas› hepimizi ciddi anlamda kayg›land›rmaktad›r.

Kültür ve medeniyetler aras›ndaki diyalogun önemi, özellikle 11 Eylül terör sald›r›lar›n›n
ard›ndan belirginlik kazanm›fl ve bu alanda pek çok giriflim bafllat›lm›flt›r.

Bu giriflimler çerçevesinde yararl› görüfl al›flverifllerinde bulunulmufl, ancak elde edilen
sonuçlar maalesef yeterince hayata geçirilememifltir.

Medeniyetler ‹ttifak› Giriflimi bu eksikli¤i gidermek üzere gelifltirilmifltir.

Giriflim, uluslararas› topluma, uygulamaya koyabilece¤i somut öneriler sunmay›
hedeflemektedir.

Giriflimin Eflbaflkanl›¤›n›, bildi¤iniz gibi,  ‹spanya Baflbakan› Say›n Zapatero ile birlikte
üstlenmifl bulunuyoruz.

Son dönemde yaflanan karikatür krizi, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl
ve sayg›n›n gelifltirilmesini amaçlayan giriflimimizin önemini  bir kez daha ortaya koymufltur.

Bugün, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›ndaki anlay›fl noksanl›¤› ve bunun afl›r› ak›mlar taraf›ndan
istismar edilmesi üzerinde hassasiyetle durmam›z gerekiyor.

Kültür ve medeniyetler aras›ndaki diyalogun önemi,
özellikle 11 Eylül terör sald›r›lar›n›n ard›ndan belirginlik
kazanm›fl ve bu alanda pek çok giriflim bafllat›lm›flt›r.
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Bunu söylerken, Müslüman toplumlar ile Bat› toplumlar›n› birbirinden kopuk ve uzlaflt›r›lmas›
gereken iki ayr› kategori olarak görmüyoruz.

Böyle yans›t›lmas›n›n da ciddi bir hata olaca¤›n› düflünüyoruz.

Biz, dünyan›n neresinde ve hangi dine/kültüre mensup olursa olsun, bütün insanlar›
birbirlerine ba¤layan ortak evrensel de¤erlerin varl›¤›na dikkat çekiyoruz.

Amac›m›z, kal›c› evrensel bar›fl›n temelini oluflturacak bu ba¤›n güçlendirilmesi için
yap›labilecekleri ortaya koymakt›r.

fiunu özellikle belirtmek istiyorum: medeniyetler buluflmas›na katk› sa¤layacak bir di¤er
önemli husus da Türkiye'nin AB üyeli¤idir.

Bizim üyeli¤imiz, farkl› inanç ve geleneklerin evrensel ilke ve de¤erler ortak paydas›nda
buluflabilece¤inin yaflayan örne¤ini teflkil edecektir.

Ülkem as›rlar boyunca, Do¤u ile Bat› dünyalar› aras›nda yararl› bir köprü ifllevi görmüfltür.

AB üyeli¤imizden sonra da  Avrupa ile ‹slam dünyas› aras›ndaki siyasi ve iktisadi iliflkilerin
gelifltirilmesine önemli katk›larda bulunaca¤›m›za inan›yorum.

De¤erli Konuklar,

Bölge ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik reformlar bak›mdan yo¤un bir dönem
yaflanmaktad›r.

Müspet yönde ciddi bir dinami¤in harekete geçti¤ine memnuniyetle flahit oluyoruz.
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Söz konusu reform ad›mlar›, Türkiye'nin uzun zamand›r görmeyi arzulad›¤› ve teflvik
etti¤i bir sürece iflaret etmektedir.

Reform süreçlerinin ve demokratikleflme yönünde at›lan ad›mlar›n bölgede yeni
istikrars›zl›klar do¤urmas›ndan endifle edenler de bulunmaktad›r.

Bu ihtimali bertaraf etmenin tek yolu, reformlar›n toplumlar taraf›ndan benimsenmesinden
ve sahiplenilmesinden geçmektedir.

Bilmeliyiz ki, istikrar ve refah›n en etkin garantisi, demokratik geleneklerin güçlendirilmesidir.

Bunu baflaran ülkeler, kalk›nma yolunda kendi kaynaklar›ndan azami yarar› da elde
edebileceklerdir.

Demokratikleflme ad›mlar›n›n bazen sanc›l› dönemleri de beraberinde getirdi¤ini biliyoruz.

Ancak orta ve uzun vadede elde edilecek yarar›n her türlü zorlu¤un üstünde olaca¤›n›
da asla unutmamal›y›z.

Türkiye'nin kendi reform süreci bunun çarp›c› ve baflar›l› bir örne¤idir. Elbette her ülkenin
kendine özgü flartlar› vard›r.

Yine de toplumlar birbirlerinin tecrübelerinden yararlanabilirler.

Biz bu alanlardaki birikimlerimizi arzu eden ülkelerle paylaflmaktay›z.

De¤erli Konuklar,

Bölgemizi ilgilendiren baz› sorunlara da bu vesileyle de¤inmek istiyorum.

Türkiye olarak, siyasal birli¤ini, toprak bütünlü¤ünü koruyan; demokratik, müreffeh bir
Irak görmek istiyoruz.

Irak'taki tüm gruplar›n kendi etnik veya mezhepsel gündemlerinin peflinde koflmalar›,
sorunlar›n çözümünü iyice güçlefltirmektedir.

Bu nedenle, tüm gruplar›n genifl kat›l›m›yla bir ulusal uzlafl› hükümeti kurulmas› büyük
önem tafl›maktad›r.

Yeni Hükümeti;

Irak Anayasa's›n›n halk›n beklentilerine cevap verecek flekilde gözden geçirilmesi,

Ekonominin iyilefltirilmesi,

Güvenli¤in sa¤lanmas›,

Ve Kerkük'ün gelece¤i gibi karmafl›k sorunlar beklemektedir.

Baflta Birleflmifl Milletler olmak üzere uluslararas› toplumun ve özellikle de ‹slam
Konferans› Örgütü üyesi ülkelerin bu sorunlar›n çözümünde daha aktif rol almalar›na
ihtiyaç vard›r.
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Biz Türkiye olarak Irakl›lara, uluslararas› toplumla birlikte,
elimizden gelen her türlü deste¤i vermeye devam edece¤iz.
Ortado¤u hassas bir dönemden geçmektedir.

Böyle bir dönemde sab›rl› ve gerçekçi olunmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Filistin Yasama Konseyi seçimlerinin demokratik biçimde yap›lmas›ndan memnuniyet
duyduk.

Filistin halk›n›n ortaya koydu¤u de¤iflim arzusuna sayg› gösterilmelidir.

Türkiye olarak, Yol Haritas› temelinde kapsaml›, adil ve kal›c› bir bar›fl› destekliyoruz.

Filistin halk›n›n da sorunun görüflmeler yoluyla çözülmesi yönündeki arzusunun
de¤iflmedi¤ine inan›yoruz.

K›br›s meselesinde att›¤›m›z iyi niyetli ad›mlarla gerçeklefltirdi¤imiz aç›l›m da hepinizin
malumudur: Mallar›n, kiflilerin ve hizmetlerin serbest dolafl›m›na iliflkin k›s›tlamalar›n
ilgili tüm taraflarca eflzamanl› olarak kald›r›lmas› yönünde haz›rlad›¤›m›z öneri paketini
24 Ocak 2006'da aç›klad›k.

Öneri paketimizin daha güçlü bir bölgesel iflbirli¤inin temel dayanaklar›n› oluflturabilece¤ine
ve BM çözüm sürecine de katk› sa¤layabilece¤ine inan›yoruz.

Önerilerimiz dengelidir ve taraflara eflit kazan›mlar sunmaktad›r.

Hem AB Konseyi'nin 26 Nisan 2004 tarihli karar›,  hem de BM Genel Sekreteri'nin 28
May›s 2004 tarihli raporunda, K›br›sl› Türklere yönelik izolasyonlar›n kald›r›lmas› ça¤r›s›nda
bulunulmufltu.

Bafllatt›¤›m›z giriflim, bu amac›n gerçeklefltirilmesine ve K›br›s Türk halk›n›n dünyayla
bütünleflmesine imkân sa¤lamaktad›r.

Eylem Plan›m›z bugüne kadar uluslararas› camiadan olumlu tepkiler alm›flt›r.

BM Genel Sekreteri önerileri yap›c› buldu¤unu ifade etti.

Yine ABD, ‹ngiltere, ‹talya, ‹spanya, Kazakistan, AB Komisyonu ve ‹slam Konferans›
Örgütü giriflimimizi destekleyici aç›klamalar yapt›lar.

‹slam Konferans› Parlamento Birli¤i'nin de Eylem Plan›m›za güçlü destek vermesini
bekliyoruz.

Sözlerimin sonunda, ‹slam Konferans› Parlamento Birli¤i 4. Konferans›'n›n verimli
geçmesini temenni ediyor, sizleri sevgiyle selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZ TARAFINDAN "UBS WEALTH
MANAGEMENT" GALA YEME⁄‹NDE YAPILAN KONUfiMA

(28 N‹SAN 2006, ‹stanbul)
"‹yimserlik"

De¤erli Misafirler,

Böyle anlaml› bir toplant›da sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Sizler de fark etmifl olmal›s›n›z.

‹stanbul'un erguvanlar ve lalelerle bezendi¤i bu mevsimde Bo¤aziçi'nin güzelli¤i daha
çok ortaya ç›k›yor.

Bana göre ‹stanbul, bahar›n insan ruhuna afl›lad›¤› iyimserli¤i en iyi hissedebilece¤iniz
eflsiz tabiatlardan birine sahip.

Onun için do¤ru zamanda, do¤ru yerde bulundu¤unuzu sizlere söyleyebilirim.

Ben, tabiat olarak iyimser bir insan›m.

Barda¤›n bofl taraf›n› de¤il dolu taraf›n› görmeyi tercih ederim.

"‹yimser insan bahar›n vücut bulmufl halidir" derler.

Ben bu sözün hikmetine inananlardan›m.

Unutmamal›y›z ki, hayata olumlu yaklaflmak, yaln›zca bireylerin de¤il ülkelerin de
dayan›kl› l ›¤›n› artt›ran, geliflmesine yard›mc› olan önemli bir etkendir.

‹yimserli¤in ve umudun gücünü asla küçümsememeliyiz.

De¤erli konuklar,

Biliyorsunuz 20. yüzy›l, bir de¤iflim yüzy›l› olmufltur.

Bu yüzy›lda, Türkiye de di¤er pek çok ülke gibi büyük bir de¤iflim sürecinden geçmifltir.

Bugün Avrupa Birli¤i'ne üye olmaya haz›rlanan istikrarl› ve demokratik bir ülke ortaya
ç›karmay› baflarm›fl bulunuyoruz.

Hükümet olarak son üç buçuk y›l içerisinde, siyasi ve ekonomik alanlardaki reform
sürecimizi h›zland›rd›k.

Rejimimizin demokratik dayanaklar›n› güçlendirdik.

Yürüttü¤ümüz ekonomik reformlar›n sonucunda d›fl
ticaretin hem hacminde hem de yap›s›nda büyük bir
de¤iflim gerçekleflmifltir.
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Bireysel hak ve özgürlüklerin alan›n› genifllettik.

Sivil toplumun geliflmesi için gerekli bütün ad›mlar› att›k.

Bu siyasi reformlar, ekonomide yeniden yap›lanmayla paralel olarak yürütülmüfltür.

Ekonomide yap›sal reform çal›flmalar›na büyük önem veriyoruz.

Özellefltirme sürecini h›zland›rm›fl ve mali piyasalardan bafllamak üzere, tar›m, sosyal
güvenlik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli reformlar› baflar›yla
gerçeklefltirmifl bulunuyoruz.

1993 ile 2002 aras›nda ortalama yüzde 2,8 oran›nda gerçekleflen y›ll›k büyümeyi, 2003'te
yüzde 5,9'a, 2004'te ise yüzde 9,9'a kadar ç›kard›k.

2005'te büyüme rakam› yüzde 7,6 olarak gerçekleflmifl, toplam Gayr› Safi Milli Has›la
ise 360.9 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Enflasyonun bu yüksek büyüme rakamlar›yla birlikte düflürülmüfl olmas› da ayr› bir
baflar›d›r.

‹zlenen s›k› ekonomik program sayesinde 2004'te tek haneli rakamlara gerileyen
enflasyon, 2005'te son 37 y›l›n en düflük düzeyine inmifltir.

2005 y›l›nda tüketici fiyatlar›ndaki art›fl yüzde 7,72, üretici fiyatlar›ndaki art›fl ise sadece
yüzde 2,66 olmufltur.

Yürüttü¤ümüz ekonomik reformlar›n sonucunda d›fl ticaretin hem hacminde hem de
yap›s›nda büyük bir de¤iflim gerçekleflmifltir.

1980'de sadece 2,9 milyar Dolar olan ihracat›m›z gittikçe yükselerek 2004'te 63 milyar
Dolara ulaflm›flt›r.

Bugün bu yükselme e¤iliminin devam etti¤ini görüyoruz. 2005'te ihracat›m›z 73,1 milyar
Dolara, ithalat›m›zsa ise 116 milyar Dolara yükselmifl; d›fl ticaret hacmimiz 189,1 milyar
Dolar olarak gerçekleflmifltir.

Yine ihracat›m›z›n yap›s›ndaki de¤iflim de dikkat çekicidir. 1980'li y›llarda ço¤unlukla
tar›m ürünleri ihraç ediliyordu.

Bugünse ihracat ›m›z ›n yüzde 90' ›  ifl lenmifl mal lardan oluflmaktad›r .

Bu durum, Türk ekonomisindeki yap›sal de¤iflimi de aç›kça göstermektedir.

Tekstil ürünleri hala bafll›ca ihraç kalemini oluflturmakla
birlikte, son y›llarda buna demir-çelik, cam ve seramik
eflyalar›, deri ve deri ürünleri, dayan›kl› ev aletleri ile tafl›t
ve tafl›t yedek parçalar› eklenmifltir.
Özellefltirme program›m›z ile büyük enerji ve altyap› yat›r›mlar›, son y›llarda Türkiye'yi
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küresel yat›r›mc›lar aç›s›ndan daha da cazip bir ülke haline getirmifltir.

Türkiye, dinamik ekonomisi, büyük iç pazar›, rekabete aç›k endüstrisi ve kalifiye ifl
gücüyle küresel yat›r›mc›lara eflsiz f›rsatlar sunmaktad›r.

De¤erli misafirler,

Unutmayal›m ki Türkiye, Hazar Havzas› ve Orta Do¤u ile dünya pazarlar› aras›nda do¤al
bir enerji köprüsüdür.

Bu yan›yla küresel enerji tedarikinin güvenli¤i bak›m›ndan da önemli bir konuma sahiptir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatt›, Bakü-Tiflis-Erzurum do¤algaz boru hatt› ve
Türkmenistan-Türkiye-Avrupa do¤algaz boru hatt› projelerinden oluflan Do¤u-Bat› Enerji
Koridoru'nda Türkiye'nin önemli bir yeri vard›r.

Yak›nda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›yla ilk Azeri petrolü Ceyhan'dan dünya pazarlar›na
sevk edilecek.

Bo¤azlardaki petrol tankerlerinin transit geçiflini de azaltacak olan bu hat, 15 milyon
kiflinin yaflad›¤› ‹stanbul'un güvenli¤i aç›s›ndan da önemlidir.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru'nun yan› s›ra kuzey-güney eksenine de büyük önem veriyor,
bu güzergâhta da transit ülke rolü oynamak istiyoruz.

Bo¤azlarm›zdan geçirilecek petrol de göz önünde bulunduruldu¤unda,  önümüzdeki
y›llarda dünyadaki petrol arz›n›n yüzde 6 - 7'lik bölümünün Türkiye'den transit geçece¤i
hesap ediliyor.

Ayr›ca Ceyhan, ileride infla edilecek petrol rafinerisi ve LNG terminaliyle, bölgenin "enerji
merkezi" haline gelecektir.

De¤erli konuklar,

Bildi¤iniz gibi, AB'ye tam üyelik d›fl politikam›z›n ana hedeflerindendir.

Üyelik sürecimizdeki önemli kilometre tafllar›ndan biri onuncu y›l›na giren Gümrük
Birli¤i'dir.

Bugüne kadar baflka hiçbir aday ülke tam üye olmadan Gümrük Birli¤i'ne girmemifltir.

Bildi¤iniz gibi Türkiye son 3,5 y›lda, AB müktesebat›na uyum sa¤lamak amac›yla kapsaml›
bir reform süreci yaflam›flt›r.

‹liflkilerimiz kat›l›m müzakerelerinin bafllat›lmas› için yeflil ›fl›k yak›lan 2004 Aral›k Zirvesi
ile yepyeni bir boyut kazanm›flt›r.

Nihayet 3 Ekim 2005'te kat›l›m müzakerelerinin bafllamas›yla Türkiye, adayl›ktan müzakere
eden ülke statüsüne yükselmifltir.

Bu, Türkiye-AB iliflkilerinde yeni bir dönemin de bafllang›c› anlam›na gelmektedir.
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Ülkemize gelen d›fl sermaye içerisinde en büyük paya sahip olan AB, ayn› zamanda
bafll›ca ticaret orta¤›m›zd›r.

fiunun özellikle alt›n› çizmek istiyorum: Üyeli¤imizin AB'ye yapaca¤› ekonomik katk›
sadece kendi potansiyeli ile s›n›rl› kalmayacak, içerisinde yer ald›¤› stratejik co¤rafyaya
da uzanacakt›r.

Türkiye, Do¤u'yu Avrupa'ya ba¤layan önemli enerji, ulaflt›rma ve iletiflim a¤lar› üzerinde
yer almaktad›r.

Orta Asya, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i ve Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› ülkeleriyle yo¤un
ticari iliflkiler gelifltirmifltir.

Böylece, AB'nin bu pazarlara aç›lmas›na ve Avrupa ekonomisi için büyük önem tafl›yan
hammadde ve di¤er girdilerin sa¤lanmas›na katk›da bulunabilecektir.

Üyeli¤imiz ayn› zamanda, Balkanlardan Kafkaslara ve Orta Asya'ya, Do¤u Akdeniz'den
Orta Do¤u'ya uzanan bölgede, AB'nin bar›fl ve istikrar› hedefleyen politikalar›n› önemli
ölçüde güçlendirecektir.

Unutulmamal›d›r ki Türkiye Avrupa Birli¤i'ne, ekonomik ve siyasi avantajlar›n yan› s›ra,
kültürel bir derinlik de kazand›racakt›r.

Ayr›ca, paylaflt›¤›m›z evrensel de¤erler AB'nin bugünkü co¤rafi etki alan›n›n çok ötesine
tafl›nm›fl olacakt›r.

Bugün, k›talar›n buluflma noktas›nda bulunan Türkiye'nin,
kültürler ve medeniyetler aras›ndaki iflbirli¤i bak›m›ndan
oynad›¤› rol de giderek daha iyi fark edilmeye bafllanm›flt›r.
Çat›flma e¤ilimlerinin tehlikeli boyutlar kazand›¤› günümüz dünyas›nda birlikte hareket
etmemize her zamankinden daha fazla ihtiyaç vard›r.

‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero ile bafllatt›¤›m›z "Medeniyetler ‹ttifak›" girifliminin
amac› da budur.

Bu anlay›fl, öncülü¤ünü yapt›¤›m›z AB-‹KÖ Forumu ve demokratik ortak s›fat›yla aktif
rol oynad›¤›m›z Genifl Orta Do¤u ve Kuzey Afrika girifliminde de kendini göstermektedir.

Bunlar dünya halklar› için yol gösterici, umut verici örnek giriflimlerdir.

De¤erli konuklar,

Bugün bizim en önemli hedefimiz Türk halk›n› en yüksek siyasi, ekonomik ve sosyal
standartlara kavuflturmakt›r.

Türkiye 21. yüzy›la, küresel bar›fl ve refaha katk› yapmaya haz›r, kendine güvenen,
çevresine istikrar yayan uluslararas› bir aktör olarak girmifltir.

Bu akflam sizlerle, kendi ülkemden yola ç›karak iyimser çabalar›n dünyaya neler
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katabilece¤ine dair görüfllerimi paylaflt›m.

Biz, flimdiye kadar baflard›klar›m›zdan ald›¤›m›z güçle, azmimizi ve umudumuzu asla
yitirmeden gelece¤e do¤ru kararl› ad›mlarla ilerliyoruz.

Bugünlerde zorlu bir k›fltan güzel bir bahara geçti¤imiz gibi, insanl›¤›n da dünyam›z›
çat›flma ve savafllar›n karanl›¤›ndan bar›fl›n ayd›nl›¤›na tafl›yabilece¤ine inan›yorum.

Herkesin bar›fl, huzur ve güven içerisinde yaflayaca¤› özgür ve müreffeh bir dünya
temennisiyle sözlerime son veriyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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GÜNEYDO⁄U AVRUPA ÜLKELER‹ DEVLET/HÜKÜMET
BAfiKANLARI Z‹RVES‹ KONUfiMASI

(4 MAYIS 2006, Selanik)
Sayg›de¤er Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, De¤erli Meslektafllar›m,

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

Bu vesileyle, ev sahibimiz Yunanistan'› bu baflar›l› organizasyondan dolay› kutluyor,
bizlere gösterilen konukseverlik için teflekkür ediyorum.

De¤erli Meslektafllar›m,

Balkanlar, sadece içinde bulundu¤umuz siyasi bir co¤rafya de¤ildir. Yak›n tarihi, kültürel
ve insani ba¤lar›m›z olan; soydafllar›m›zla dost ve kardefl toplumlar›n birlikte yaflad›¤›
bir bölgedir.

Bu nedenle, Balkanlar›n Türk halk›n›n gönlünde özel bir yeri vard›r. Bu s›cak duygular,
Balkan ülkeleriyle iliflkilerimizi daha da gelifltirme iste¤imizi güçlendiriyor.

Burada, öncelikle Balkanlar›n güvenlik, istikrar ve bar›fl içinde olmas›na verdi¤imizin
önemin alt›n› çizmek istiyorum. Tüm Avrupa için stratejik öneme sahip olan bu bölgede
kal›c› istikrar ve bar›fl›n sa¤lanmas› için her türlü çabay› göstermeye devam edece¤iz.
Bu nedenle gerek ikili, gerekse çok tarafl› iflbirliklerine önem veriyoruz.

Balkan ülkeleri bugün yak›n iliflki ve iflbirli¤inde kayda de¤er bir seviye yakalam›fl, bölge
hala k›r›lgan da olsa önemli ölçüde istikrara kavuflmufltur. Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri
‹flbirli¤i Süreci'nin Girit'te 9 y›l önceki ilk toplant›s›nda, bunlar› hayal etmek dahi zordu.
O dönemde, savafl, çat›flma ve anlaflmazl›klar›n neden oldu¤u ac›lar hala tazeydi.

Balkanlar'›n istikrars›zl›k, gerginlik ve çat›flmalarla an›ld›¤› dönem art›k geride kalm›flt›r.
Bir zamanlar "Avrupa'n›n barut f›ç›s›" olarak adland›r›lan bölgemizde sa¤lanan uzlaflma
ve ulaflt›¤›m›z iflbirli¤i düzeyi, dünyan›n di¤er bölgelerine örnek olabilecek durumdad›r.

Pek çok ortak noktaya sahip Balkan halklar›n›n önünde enerjiden ticarete, ulafl›mdan
iletiflime, çevreden kültüre uzanan genifl bir f›rsatlar yelpazesi bulunmaktad›r. Güneydo¤u
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NABUCCO Projesi Hazar Havzas› do¤algaz›n›n, Türkiye
ve Romanya üzerinden Orta ve Bat› Avrupa'ya naklini
öngörmektedir. Proje hem güzergah, hem kaynak
çeflitlendirmesi bak›m›ndan Avrupa'n›n enerji arz
güvenl i¤ine önemli  katk› larda bulunacakt›r .
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Avrupa ‹flbirli¤i Süreci, bu f›rsatlar›n tart›fl›l›p de¤erlendirilebilece¤i önemli bir siyasi
platformdur.

De¤erli Meslektafllar›m,

Bölgemizdeki iflbirli¤i alanlar›n›n bafl›nda altyap› ve enerji gelmektedir. Bu alanlarda
yap›lacak çal›flmalar, sadece bölgesel iflbirli¤ini sa¤lamakla kalmayacak, ayn› zamanda
do¤rudan d›fl sermaye yat›r›mlar› için teflvik edici bir unsuru olacakt›r. Ortaya ç›kacak
yeni ve büyük istihdam imkânlar› da istikrar ve kalk›nman›n itici gücünü oluflturacakt›r.

Orta Do¤u ve Kafkaslar ile Orta Asya'daki do¤algaz ve
petrol kaynaklar›na yak›n olan Türkiye, nakil hatlar›
bak›m›ndan stratejik bir konuma sahiptir. Bu nedenle,
enerji alan›nda yap›lacak iflbirli¤ine büyük önem veriyor,
gerçeklefltirilecek projelerden bütün bölgenin kazançl›
ç›kaca¤›na inan›yoruz.
Nitekim, Yunanistan'la Haziran 2005'te imzalad›¤›m›z do¤algaz boru hatt› anlaflmas›, bu
alandaki iflbirli¤inin somut bir örne¤idir.

NABUCCO Projesi Hazar Havzas› do¤algaz›n›n, Türkiye ve Romanya üzerinden Orta ve
Bat› Avrupa'ya naklini öngörmektedir. Proje hem güzergah, hem kaynak çeflitlendirmesi
bak›m›ndan Avrupa'n›n enerji arz güvenli¤ine önemli katk›larda bulunacakt›r. Ayn› flekilde,
Türkiye-Yunanistan-‹talya interkonnektörüne de önem veriyoruz. Her iki projenin bir an
önce ifllerlik kazanmas›n› sa¤lamak üzere gerekli çal›flmalar› ilgili ülkelerle iflbirli¤i içinde
titizlikle yürütüyoruz.

Bölge ülkeleri aras›nda önemli bir iflbirli¤i projesi olan "Güneydo¤u Avrupa Enerji Toplulu¤u"
Anlaflmas›'n›n imzalanmas›n› da memnuniyetle karfl›lad›k. Bildi¤iniz gibi Türkiye, baz›
teknik nedenlerle bu anlaflmay› imzalamam›flt›r. Bu konuda Avrupa Birli¤i Komisyonu
ile devam eden görüflmelerimizin k›sa sürede sonuçlanaca¤›n› ümit ediyorum. Böylece,
asl›nda haz›rl›k çal›flmalar›na aktif olarak kat›ld›¤›m›z anlaflmay› imzalayabilece¤imizi
düflünüyorum.

Bölgemizi Kuzey-Güney ve Do¤u-Bat› ekseninde kesecek ulaflt›rma koridorlar›n›n bir an
önce tamamlanmas›na, gerek istihdam gerek ekonomik ve sosyal kalk›nmaya etkileri
bak›m›ndan önem veriyoruz.

Bu koridorlar vas›tas›yla geliflecek olan turizm, halklar›m›z›n birbirlerini daha iyi tan›malar›n›
sa¤layacakt›r. Böylece istikrars›zl›k ve gerginliklerin ortadan kald›r›lmas› daha da kolaylaflm›fl
olacakt›r. Bu bak›mdan, turizmi ciddi bir iflbirli¤i alan› olarak gördü¤ümüzü belirtmek
istiyorum.

Di¤er bir konu da, s›n›raflan özelli¤i nedeniyle önemli olan çevrenin korunmas› alan›nda
yap›labilecek iflbirli¤idir. Bu alanda hem bizlere hem de vatandafllar›m›za ve sivil toplum
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örgütlerine büyük sorumluluklar düflmektedir.

De¤erli Meslektafllar›m,

Toplant›dan önce ikili ve çok tarafl› ticaret rakamlar›n› inceledim. Görülen o ki, ülkelerimiz
aras›ndaki ticari iliflkiler, son y›llarda artmakla birlikte,  mevcut potansiyelimizin oldukça
alt›nda seyretmektedir. Karfl›l›kl› ticaretimizin gelifltirilebilmesi için öncelikle;

- yasal ve bürokratik engellerin kald›r›lmas›,

- ifl adamlar›m›z›n teflvik edilmesi

- ve vize kolayl›klar› sa¤lanmas› gerekmektedir.

Bölge ülkeleri aras›nda ikili ve çok tarafl› tercihli ticaret anlaflmalar› imzalanmas› da
ticaretin gelifltirilmesi bak›m›ndan önemlidir.

De¤erli Meslektafllar›m

Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i Sürecine dâhil olan tüm ülkelerin, gerekli flartlar› bir an önce
tamamlayarak, Avrupa ve Avrupa-Atlantik yap›lar› içinde hak ettikleri yeri almalar›n›
samimiyetle destekliyoruz.  Gerçeklefltirilecek iflbirlikleri;

- bar›fl içinde bir arada yaflama kültürünü kuvvetlendirecek,

- ortak de¤erlerin yay›lmas›n› sa¤layacak,

- ekonomik ve sosyal kalk›nmaya yard›mc› olacakt›r.

Böylece bu alanda at›lacak ad›mlar ortak ç›karlar›m›za hizmet edecektir.

Bu nedenle AB'nin de, genifllemeye dar bir vizyonla yaklaflmamas› ve ülkeleri teflvik
edici aç›l›mlarda bulunmas› isabetli olacakt›r.

Bildi¤iniz gibi, 3 Ekim 2005'te al›nan kararla art›k Türkiye-AB iliflkilerinde yeni bir sayfa
aç›lm›flt›r. Adil ve sürdürülebilir bir müzakere süreci, ortak amac›m›za ulaflmak için flartt›r.
20 Ekim'de bafllayan tarama sürecini bu y›l içinde tamamlamay› öngörüyoruz.

Hükümet olarak, kat›l›m müzakerelerine bafllanmas› karar›yla ivme kazanan reform
çal›flmalar›m›z› sürdürme konusunda kararl›y›z.

De¤erli Meslektafllar›m,

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

Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin en önemli özelli¤i, bölgenin kendi içinden
ç›kan yegâne iflbirli¤i süreci olmas›d›r. Kesintisiz bir siyasi dan›flma forumu niteli¤i tafl›yan
Süreç, esnek yap›s›n› koruyarak, bundan sonra da bölgenin gerçek sesi olmaya devam
etmelidir.

Bölgedeki geliflmeler ve artan iflbirli¤i ihtiyac› dikkate al›nd›¤›nda, bundan en iyi flekilde
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yararlanmak gerekti¤i kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Bu çerçevede, kurucu belgemiz
Bükrefl fiart›'n›n sa¤lad›¤› mekanizmalar› tam olarak kullanmal›, esnek yap›n›n imkânlar›ndan
bütünüyle yararlanmal›y›z.

De¤erli Meslektafllar›m,

Troyka'y› teflkil eden ülkelerin, Dönem Baflkan›'n›n baflkentinde düzenli olarak bir araya
gelmelerinin bu aflamada en uygun seçenek olaca¤›n› düflünüyoruz. Bu, gerek Sürecin
etkinli¤ini art›rmak, gerekse takip edilecek konular›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak bak›m›ndan
önemlidir. Böylece sürekli bir istiflare mekanizmas› da oluflturulmufl olacakt›r. Güneydo¤u
Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin gelecekteki rol ve yap›s› tespit edilirken, bölgemizdeki
benzer oluflumlar›n da dikkate al›nmas›nda fayda görüyoruz.

Bu çerçevede, özellikle ‹stikrar Pakt› üzerinde durmam›z gerekiyor. Pakt, Balkanlarda
savafl sonras›nda istikrar›n sa¤lanmas›, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n gerçeklefltirilmesi
bak›m›ndan önemli projelere imza atm›flt›r. Son dönemde istikrar Pakt›'n›n gelece¤ine
yönelik tart›flmalar yo¤unlaflm›flt›r.

Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin ‹stikrar Pakt› ile kaynaflt›r›lmas› imkânlar›n›
de¤erlendirmek, s›n›rl› ve de¤erli kaynaklar›m›z›n iyi kullan›labilmesi bak›m›ndan gereklidir.
‹stikrar Pakt›'n›n tecrübesinden ve operasyonel kapasitesinden yararlan›lmas›na imkân
verecek bir dönüflüm, Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'ni çok daha etkin hale
getirecektir.

fiüphesiz önümüzdeki dönemde, ihtiyaçlar da dikkate al›narak titiz bir çal›flma sonucunda
görev tan›m›, mali kaynaklar› ve statüsü tam olarak belirlenmifl bir operasyonel yap›n›n
oluflturulmas›, Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin etkinli¤ini art›racakt›r.

Ayr›ca, Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci'nin, AB Komisyonu nezdinde bir
temsilci görevlendirmesinin de büyük yarar sa¤layaca¤›na inan›yoruz.

De¤erli Meslektafllar›m,

Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci gerekli vizyon ve anlay›fla sahip oldu¤u
takdirde, mevcut imkanlar›yla önemli aç›l›mlar gerçeklefltirebilir. Troyka'n›n geçti¤imiz
Kas›m ay›nda önce Prifltine ard›ndan da Belgrad'a gerçeklefltirdi¤i ziyaretler bunu ortaya
koymufltur. Bu ziyaretler, Sürece üye ülkelerin bölge sorunlar›na bölge içinde çözüm
bulunmas› arzusunun aç›k bir delili olmufltur. Bu ziyaretleri gerçeklefltirerek siyasi
sorumluluk ç›tas›n› yükselten Yunanistan Dönem Baflkanl›¤›'n› tebrik ediyorum.

Kosova, bölgemizde dikkatle takip edilmesi gereken meselelerin bafl›nda gelmektedir.

Kosova ile köklü tarihi, kültürel ve befleri ba¤lara sahibiz.
Kosova'da Türk az›nl›k, Türkiye'de de çok say›da Kosova
kökenli vatandafl›m›z, bulunmaktad›r. Bu nedenle
Kosova'daki geliflmeleri çok daha yak›ndan takip ediyoruz.
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Kosova'da 1999 öncesine dönülmesi veya mevcut durumun korunabilmesinin mümkün
olmad›¤› genel kabul görmektedir. Bu bak›mdan, nihai statü görüflmelerinin fiubat ay›
itibariyle bafllam›fl olmas›ndan memnuniyet duyuyoruz. Nihai statü görüflmelerinin,
Kosova'da yaflayan bütün halklar›n üzerinde uzlaflaca¤› bir çözümle sonuçlanmas› temel
beklentimizdir.

Var›lacak nihai çözüm ne olursa olsun, yeni anayasada Kosova'n›n çok kavimli, çok
kültürlü, ademi merkeziyetçi yap›s› teyit edilmelidir. Türkler dâhil tüm halklar›n yerel ve
merkezi yönetim organlar›nda hakça temsil edilmeleri sa¤lanmal›d›r.

Yine, Karada¤'da 21 May›s'ta yap›lacak referandumun sonucu da hem ilgili taraflar, hem
de uluslararas› toplum taraf›ndan kabul edilmelidir. Bu, bölgede yeni gerginliklere yol
aç›lmamas› bak›m›ndan gereklidir.

Sözlerimin sonunda, Dönem Baflkan› olarak Süreci etkinlefltirmeye yönelik baflar›l›
çal›flmalar›ndan dolay› Yunanistan'› bir kez daha tebrik ediyorum.

Dönem Baflkanl›¤›'n› Yunanistan'dan devralan H›rvatistan'a da baflar›lar diliyor, tüm
kat›l›mc›lar› sayg›yla selaml›yorum.



BAfiBAKAN SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN 9. E‹T Z‹RVES‹
KONUfiMASI

(5 MAYIS 2006, Bakü)
Say›n Baflkan,

Sayg›de¤er Devlet ve Hükümet Baflkanlar›,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

9. Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (E‹T) Zirvesi vesilesiyle böyle seçkin bir toplulu¤a hitap
etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Cumhurbaflkan› Say›n Aliyev'i Zirve Dönem
Baflkanl›¤›’n› üstlenmesinden dolay› kutluyorum.

Bu vesileyle önceki Dönem Baflkan› Tacikistan Cumhurbaflkan› Say›n Rahmanov'a de¤erli
katk›lar›ndan ötürü teflekkür ediyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

2004'te Duflanbe'de yap›lan son Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› Zirvesi’nden bu yana
gündemimiz fazlaca de¤iflmemifltir. Hala ekonomilerimizi gelifltirmeye, küreselleflmenin
sorunlar›yla bafl edip f›rsatlar›n› de¤erlendirmeye çal›flmakla meflgulüz. Bölgesel iflbirli¤inin
bunlar› baflarmam›zda önemli bir yeri oldu¤una, Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n bu
bak›mdan büyük bir potansiyeli bulundu¤una inan›yorum. Bölgemizin zengin enerji
kaynaklar› ve bunlar› nakil imkanlar› düflünüldü¤ünde,  Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n
gere¤i ve yarar› daha iyi anlafl›lacakt›r. Eksik yönümüz birlik ve etkinliktir. Gerçekten
istersek bunlar› da aflabilir, varl›¤›m›z› daha güçlü bir flekilde gösterebiliriz.

Bunu yapabilece¤imizi kendi tecrübemle biliyorum. Türkiye buna iyi bir örnektir. Daha
birkaç y›l önce ekonomik kriz ve siyasi karmafla içindeydik.  Bugün ise dünyan›n 17.
büyük ekonomisiyiz. Gayri safi milli has›lam›z 350 milyar Dolar› geçti. Son 4 y›ld›r artan
oranlarda büyüyebildik. Bu dönemde Türkiye %30 büyümüfltür. Sadece 2005 y›l›nda
ülkemize 22 milyonun üzerinde turist geldi. Avrupa Birli¤iyle tam üyelik müzakerelerine
bafllad›k. Bu, Türkiye'de ekonomi ve idareyi önemli ölçüde etkileyecek bir süreçtir.

Bu noktaya çat›flmayla de¤il iflbirli¤iyle gelebildik. Onun için diyorum ki, refah ve ilerleme
için iflbirli¤ine de reform süreçlerine de mutlaka ihtiyac›m›z var. Küreselleflmenin
sorunlar›yla bafl etmek ve sundu¤u f›rsatlardan yararlanmak için elimizdeki en de¤erli
kaynak insan gücümüzdür. Bu potansiyeli lay›k›yla de¤erlendirebilmek için serbest, aç›k

Avrasya, d›fl politikam›zda önemli bir yer tutmaktad›r.
Asya ülkeleriyle iliflkilerimizi ve iflbirli¤imizi gelifltirmek,
Avrupa ve Asya'y› enerji koridorlar› ve ulafl›m hatlar›yla
birbirine ba¤lamak, bölgesel iflbirli¤i için yeni dinamikler
oluflturmak, Avrasya vizyonumuzun temel unsurlard›r.
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ve kat›l›mc› yap›lar kurmal›, olanlar› da güçlendirmeliyiz. Refah ve istikrar bizatihi önemli
olmakla beraber demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, insan haklar› ve iyi yönetimle
desteklenmelidir. Sadece reel politik bütün ihtiyaçlar›m›z› karfl›lamaya yetmez. Fikirleri,
modelleri ve de¤erleri de uluslararas› politikan›n önemli unsurlar› olarak hesaba katmal›y›z.

Bana göre de¤erler aras› bir so¤uk savafl tehlikesiyle karfl› karfl›ya bulunuyoruz. Kültürler
aras›nda önyarg›lar›, yanl›fl anlamalar› ve kutuplaflmay› gidermek için kararl› bir durufl
gelifltirmemizi flart görüyorum. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri’nin himayesinde
‹spanya'yla birlikte yürüttü¤ümüz "Medeniyetler ‹ttifak›" giriflimimiz bu tehlikeyi
önleyebilecek en uygun vas›talardan biridir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Avrasya, d›fl politikam›zda önemli bir yer tutmaktad›r. Asya ülkeleriyle iliflkilerimizi ve
iflbirli¤imizi gelifltirmek, Avrupa ve Asya'y› enerji koridorlar› ve ulafl›m hatlar›yla birbirine
ba¤lamak, bölgesel iflbirli¤i için yeni dinamikler oluflturmak Avrasya vizyonumuzun temel
unsurlard›r.

Ekonomik iflbirli¤ini ve kalk›nmay› teflvik, bölge ülkeleri aras›nda düzenli ve kurumsal
diyalo¤u gerektirmektedir. Bu  bak›mdan Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›, temel bölgesel
forum durumundad›r. Ancak, özel sektörün etkin kat›l›m› olmadan ekonomik kalk›nma
mümkün de¤ildir. Hepimiz tecrübeyle biliyoruz ki, Hükümetler özel sektörün geliflmesi
ve ifl yapabilmesi için uygun ortam› ve çerçeveyi haz›rlamal›d›rlar. Baz› baflar›l› bölgesel
bütünleflmeler aç›kça göstermektedir ki,

- ticaretin önündeki engellerin giderilmesi,

- ülkeleraras› ticaretin teflviki,

- pazarlar›n entegrasyonu,
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- ekonominin dengeli bir flekilde serbestlefltirilmesi

- ve özellefltirme,

sürdürülebilir ekonomik kalk›nmay› kolaylaflt›rmaktad›r.

Bunlar asl›nda Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n da temel hedefleridir. Bu nedenle Ekonomik
‹flbirli¤i Teflkilat› bölgede ekonomik iflbirli¤i ve kalk›nman›n kolaylaflt›r›lmas›nda önemli
rol oynayabilecek durumdad›r. Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› Ticaret Anlaflmas› ile Transit
Tafl›ma Çerçeve Anlaflmas›n›n yak›nda uygulamaya konaca¤›n› umuyorum. Böylece
Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n yarar› daha somut bir biçimde görülecektir. Bu, bölgesel
iflbirli¤ine yeni bir güç kazand›racakt›r.

Ayr›ca, Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› Ticaret ve Kalk›nma Bankas›’n›n hiç vakit kaybedilmeden
kurulmas› ve faaliyetlerine bafllamas›n›n önem tafl›d›¤›n› düflünüyorum. Banka bölgesel
projelerin ve ifl ba¤lant›lar›n›n gelifltirilmesine katk›da bulunacakt›r.

Afganistan'daki olumlu geliflmeleri memnuniyetle karfl›l›yor, Cumhurbaflkan› Hamid
Karzai yönetimine deste¤imizi tekrar ifade etmek istiyorum. Onun liderli¤inde Afganistan'›n
gösterdi¤i geliflme ve performans takdire flayand›r. Afganistan'›n yeniden imar› hayli
önemli bir meseledir ve bu konuda uluslararas› toplumun yard›m› mutlaka gereklidir.
Türkiye'nin Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› Afganistan'›n Yeniden ‹mar› Özel Fonuna 2,5
milyon Dolar katk›da bulunaca¤›n› bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Afganistan'a
ikili planda yapmakta oldu¤umuz yard›mlar› da sürdürece¤iz. 2006 y›l›nda bu çerçevede
16 milyon Dolar harcamay› öngörüyoruz.  Ayr›ca Afganistan'›n Vardak bölgesinde Yeniden
‹mar faaliyetlerini bu y›l üstlenece¤iz. Bu amaçla orada bir ekip kurarak gerekli iflleri
yerine getirece¤iz.

Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›'n›n bölgesel ve uluslararas›
kurulufllarla iliflkilerinin geliflmesinden de memnuniyet
duyuyoruz. Örgütün etkin çal›flmas› için bunun gerekli
oldu¤unu düflünüyorum. Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› 2015
Vizyon Belgesi ile Akil Adamlar Grubu’nun tavsiyelerinin
benimsenmesini de çok olumlu bir geliflme olarak
karfl›lad›k. Türkiye bunlar› tam olarak uygulamaya haz›rd›r.
Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›, sektörel Bakanlar toplant›lar›n›n düzenli hale getirilmesinde
büyük mesafe kat etmifltir. Bu toplant›lar iflbirli¤imizi ilerletmede son derece yararl› ve
verimli olmaktad›r. Ticaret, ulaflt›rma ve enerji gibi öncelikli iflbirli¤i alanlar›na ilaveten
sanayi ve tar›m üzerinde yo¤unlaflabilece¤imizi düflünüyorum. Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›
Bölgesel G›da Güvenli¤i Program›n›n kabulü bu yönde at›lm›fl olumlu bir ad›md›r.
Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› Bölgesel Sanayi ‹flbirli¤i Stratejisi’ni de vakit geçirmeksizin
sonuçland›rmal›y›z.

Zirve'nin bölgesel refah ve istikrara önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yor, burada
sözlerime son verirken, sizleri sayg›yla selaml›yorum.

78

5  M A Y I S  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



SAYIN BAfiBAKANIMIZIN BEfi‹NC‹ D-8 Z‹RVES‹’NDE
YAPTIKLARI KONUfiMA

(13 MAYIS 2006)
Sayg›de¤er Devlet ve Hükümet Baflkanlar›,

De¤erli Meslektafllar›m,

Geliflen Sekiz Ülke (D-8) Devlet ve Hükümet Baflkanlar›'ndan oluflan seçkin bir toplulu¤a
hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Bu vesileyle, ev sahibimiz Endonezya'y› gerçeklefltirdikleri baflar›l› organizasyondan
dolay› kutluyor, bizlere gösterilen konukseverlik için teflekkür ediyorum.

Türkiye olarak, D-8 üyeleri aras›ndaki iflbirli¤ine büyük önem atfediyor, ‹stanbul
Deklarasyonu'nun hedef ve ilkelerine ba¤l›l›¤›m›z› muhafaza ediyoruz. Hepimiz, D-8'in
genifl do¤al kaynaklar› ve insan gücünün oluflturdu¤u zengin potansiyelin fark›nday›z.
D-8 projesini bafllatt›¤›m›zda ortak amac›m›z, iflbirli¤i yaparak ekonomilerimizi güçlendirmek
ve halklar›m›z›n refah›n› art›rmakt›.  Bunlar bugün de temel hedeflerimiz olmaya devam
ediyor.

Bununla birlikte ilk dokuz y›lda, 1997'de ‹stanbul Deklarasyonu'nu imzalarken
tasarlad›klar›m›z›n pek ço¤unu gerçeklefltiremedi¤imizi kabul etmeliyiz. Ancak oluflumun
bu kadar k›sa bir sürede, k›s›tl› mali imkan ve kurumsal eksikliklerle ifllevlerini tam
anlam›yla yerine getirmesi de zaten beklenemezdi. Dünyada bunu baflarabilecek bir
örgüt de bulunmamaktad›r.

D-8'in Yazmanl›k hizmetleri, görevine ba¤l› az say›da personelle çal›flan ‹cra Direktörlü¤ü
Ofisi taraf›ndan yürütülmektedir. Bana göre, son y›llarda D-8 faaliyetlerinin tedrici olarak
artmas›, yeterli say›da uzmana sahip, küçük ama etkin bir Daimi Yazmanl›k kurmam›z›
zorunlu k›lmaktad›r.

D-8'in Yazmanl›k hizmetleri, görevine ba¤l› az say›da
personelle çal›flan ‹cra Direktörlü¤ü Ofisi taraf›ndan
yürütülmektedir. Bana göre, son y›llarda D-8 faaliyetlerinin
tedrici olarak artmas›, yeterli say›da uzmana sahip, küçük
ama etkin bir Daimi Yazmanl›k kurmam›z› zorunlu
k›lmaktad›r.
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De¤erli Meslektafllar›m,

Sab›r ve kararl›l›kla hedeflerimize do¤ru ilerlemeye devam etmemiz gerekti¤ine samimiyetle
inan›yorum. "Ticaret" ve "yat›r›m" D-8'in iki öncelikli çal›flma alan› olmal›d›r. Bu iki alanda
at›lacak ad›mlar iflbirli¤imizin gelifltirilmesinin itici gücü olacakt›r.  Bildi¤iniz gibi, milletler
aras›ndaki en önemli ba¤ ticarettir. Ticaretin, uluslararas› iliflkilerin gelifltirilmesinde
önemli bir ifllevi vard›r. Modern piyasa ekonomisi aç›s›ndan da uluslararas› ticaret halen
önemli bir unsurdur. Hatta küreselleflen dünyada bu önem daha da artm›flt›r. Zira, mal
ve hizmetlerin dolafl›m› bak›m›ndan dünya art›k düzdür. Uluslararas› flirketler, yerini önce
ulusaflan flirketlere b›rakm›flt›. fiimdi ise en do¤ru tan›m bana göre 'küresel flirketler'
olacakt›r. Bu, yeni bir durumdur. ‹letiflim devrimiyle bafllayan bu süreç, so¤uk savafl›n
sona ermesiyle daha da h›z kazanm›flt›r. Ve, kabul etmeliyiz ki küreselleflme, karfl›tlar›n›
da içine çeken bir dalgaya dönüflmüfltür. Bu durumda ancak de¤iflim ve adaptasyon
kabiliyeti olanlar›n ayakta kalaca¤›n›, ayak uyduramayanlar› da zor bir sürecin bekledi¤ini
unutmamal›y›z. Onun için diyorum ki, b›rakal›m serbestlik olsun. Sadece fikir, inanç ve
teflebbüs hürriyetiyle iç dinamiklerimize yenilenme imkan› tan›makla da kalmayal›m.
Bunun da ötesine geçerek, d›fl politikalar›m›za esas teflkil eden parametrelerimizi de
güncelleyelim, diyorum. Mesela art›k "yabanc› sermaye" gibi eski dönemin kavramlar›n›
terk edelim, "küresel sermaye" anlay›fl›n› benimseyelim.

Bu alanda kendi tecrübelerimizi de burada sizlerle paylaflmak isterim. Türkiye küresel
ticaretin imkanlar›ndan yararlanmakta göreceli olarak geç kalm›flt›r. Ancak 1980'lerden
sonra ihracata dayal› büyüme politikalar›n› uygulamaya koyabilmifl, d›fl ticarete öncelik
vermeye bafllam›flt›r. Yine de firmalar›m›z›n önleri aç›ld›¤›nda dünya pazarlar›ndaki
rekabette hayli baflar›l› olduklar›n› görüyoruz. Sadece son üç y›lda, iktidar›m›z döneminde
2 kat›n üzerinde bir art›flla, d›fl ticaretimiz 87.6 milyar dolardan, 189.9 milyar dolara
yükselmifltir. Bu süreçte Türkiye dünyan›n en büyük 17. ekonomisi olmay› baflarm›flt›r.
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Hedefimiz 2012'de ilk 10'a girmektir. 2003 y›l›na kadar Türkiye'ye gelen toplam küresel
sermaye ( yabanc› sermaye demiyorum), istisnai durumlar d›fl›nda y›ll›k 1 milyar dolar›
aflmazken,  2005'te 9.7 milyar dolarla rekor düzeye ulaflm›flt›r. Türkiye iflte sa¤lad›¤›m›z
bu aç›l›mla 3 y›l gibi k›sa bir zamanda bir f›rsatlar ülkesi haline gelmifltir.

Bu nedenle, D-8 kapsam›nda ticaretin serbestlefltirilmesi ve ticarette tarife d›fl› engellerin
tedrici olarak kald›r›lmas›n› tüm gücümüzle destekliyoruz. Bunun üye ülkeler aras›ndaki
ticaret hacmini art›raca¤›na inan›yoruz.

Bugün, iki önemli Anlaflmay› baflar›yla sonuçland›rd›¤›m›z› görmekten mutluluk duyuyorum.
"Tercihli Ticaret Anlaflmas›" ve "Gümrük Alan›nda ‹dari ‹flbirli¤i Çoktarafl› Anlaflmas›"n›
bugün imzal›yoruz. Anlaflmalar›n onay ifllemlerinin de h›zl› bir flekilde tamamlanmas›n›
bekliyoruz. Biliyorsunuz ki, Tercihli Ticaret Anlaflmas›, Menfle Kurallar› Anlaflmas›n›n
tamamlanmas›yla bir anlam ifade edecektir. Bu nedenle, Menfle Kurallar›na iliflkin
müzakerelerde de bu olumlu ivmeyi sürdürmeliyiz. Ticari iliflkilerimizi, D-8'in gerçek
potansiyelini yans›tacak hale getirmenin zaman› art›k gelmifltir.

Önümüzdeki dönemde, ticari heyetler, sergiler, seminerler, konferanslar düzenlemeli,
ticareti teflvik edici faaliyet ve toplant›lara öncelik vermeliyiz. Aram›zdaki ticareti ve
yat›r›mlar› art›rmam›zda özel sektörlerimizin çok önemli rolü bulunmaktad›r.  Bu nedenle,
Zirve Toplant›m›z s›ras›nda düzenlenen "D-8 Ticaret Fuar›" ve "‹fl Forumu" gibi etkinlikleri
teflvik etmeye devam etmeliyiz. Bu tür etkinliklerin, somut iflbirli¤i imkanlar›n›n
oluflturulmas› için önemli f›rsatlar oldu¤unu düflünüyorum.

Bu noktada, uzun bir süre önce imzalad›¤›m›z, ancak henüz onaylamad›¤›m›z "D-8
‹fladamlar› ‹çin Vize ‹fllemlerinin Basitlefltirilmesi Anlaflmas›"na dikkatinizi çekmek
istiyorum. E¤er özel sektör kurulufllar›m›za olumlu bir iflaret vermek istiyorsak, bu
Anlaflman›n onay sürecini h›zland›rmal›y›z.

Türkiye olarak,

- sanayi konusunda araflt›rma ve gelifltirme,

- finans ve bankac›l›k,

- özellefltirme,

- çevre,

- turizm

- ve gemicilik

alanlar›ndaki D-8 iflbirli¤ine büyük önem veriyoruz. ‹lgili kurulufllar›m›z› D-8 projelerine
iliflkin çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rmalar› ve D-8 toplant›lar›na aktif olarak kat›lmalar› için
teflvik etmeliyiz.  
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De¤erli Meslektafllar›m,

Bir taraftan küreselleflmenin getirdi¤i tehlike ve risklerle bafl etmeye çal›fl›rken, bir
taraftan da sundu¤u imkan ve f›rsatlar› de¤erlendirmenin yollar›n› birlikte aramal›y›z.
Bak›n›z AB ile iliflkilerimizde 3 Ekim 2005'te geldi¤imiz nokta, farkl› kültür ve inançlar
aras›nda afl›lmaz karfl›tl›klar bulundu¤unu savunanlara da güçlü bir cevap niteli¤indedir.
AB ile gelifltirdi¤imiz siyasi, insani ve ticari iliflkilerle ortak de¤erlerimizi küresellefltirmenin
önünü de açm›fl olaca¤›z. Üyeli¤imiz ‹slam dünyas› ile Bat› aras›ndaki köprü konumumuzu
pekifltirecek, her iki tarafa da gerek kültürel, gerekse ekonomik faydalar sa¤layacakt›r.
Tecrübelerimiz, bar›fl ve iflbirli¤inin, geleneksel de¤erlerimizi evrensel ilkelerle uyumlu
hale getirmekten geçti¤ini göstermifltir. AB üyeli¤imiz bunun en çarp›c› örne¤i olacakt›r.

‹nsanl›k tarihinin bu kritik dönemecinde, farkl› din ve kültürler aras›ndaki flüphe ve yanl›fl
anlamalar› önleyecek giriflimlerde bulunman›n tüm uluslar›n ortak sorumlulu¤u oldu¤una
inan›yorum. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri’nin himayesinde ‹spanya'yla birlikte
yürüttü¤ümüz "Medeniyetler ‹ttifak›" giriflimimiz bu bak›m›ndan son derece önemlidir.
Giriflimin, farkl› kültürleri ortak evrensel de¤erler etraf›nda buluflturarak bar›fl içinde,
müreffeh bir dünyan›n kurulmas›na öncülük edece¤ini düflünüyorum. Bu, savafl›n de¤il
bar›fl›n küresellefltirilmesi için önemli bir f›rsatt›r. Sizlerinde bu giriflimi destekledi¤inize
inan›yorum. 21. yüzy›lda ilerlemenin itici gücünün çat›flma ve savafllar de¤il, uzlaflma
ve yap›c› rekabet olmas› gerekti¤ini asla unutmamal›y›z.

De¤erli Meslektafllar›m,

Doha Kalk›nma Gündemi müzakerelerine büyük önem
veriyoruz. Müzakerelerin zaman›nda ve adil bir biçimde
tamamlanmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Ancak ne yaz›k ki,
son befl y›ld›r yo¤un biçimde sürdürülen Doha çok tarafl›
ticaret müzakerelerinde hala baflar›l› bir sonuca
ulafl›labilmifl de¤ildir. Bunun, uluslararas› kurallarla ulusal
kurallar aras›nda bir dengenin kurulamam›fl olmas›ndan
kaynakland›¤›n› düflünüyorum. Ulusal politikalar›n daha
bask›n gelmesi, kaç›n›lmaz olarak ticaret müzakerelerinin
gidiflat›n› da menfi etkiliyor. Maalesef bu da, uluslararas›
ticaretin serbestleflmesini yavafllat›yor.
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Hong Kong Bakanlar Konferans› bütün beklentilerimizi karfl›layamam›flt›r. Özellikle, Doha
Raundu'nun baflar›l› biçimde tamamlanmas› için at›lmas› gereken ad›mlar belirlenememifltir.
Yine de, uzlaflma için gerekli temellerin at›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Hong Kong Bakanlar
Konferans›ndan önce, Konferans›n baflar›s›zl›kla neticelenmesi durumunda bölgesel
iflbirli¤i giriflimlerinin, Dünya Ticaret Örgütü sisteminin önüne geçece¤i yönünde baz›
düflünceler mevcuttu. Beklentilerin aksine Konferans›n baflar›l› biçimde tamamlanmas›,
Dünya Ticaret Örgütü üyelerinin çok tarafl› ticaret sistemine olan ba¤l›l›klar›n› teyit
etmifltir. Bununla birlikte, bölgesel iflbirli¤i, di¤er bir çok ülke gibi, bizim d›fl politikam›z›n
da önemli unsurlar›ndan birini oluflturmaktad›r. Ayr› bloklar ortaya ç›karmad›¤› sürece,
bölgesel iflbirlikleri küresel ticareti genellikle olumlu etkilemektedir. Bunlar›n çok tarafl›
küresel ticaret sistemini tamamlay›c› araçlar olarak görülmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.

Sözlerime son verirken önceki dönem baflkan› ‹ran Cumhurbaflkan› Say›n Ahmedinecat'a
de¤erli katk›lar›ndan ötürü teflekkür ediyorum. Endonezya'ya da D-8 dönem baflkanl›¤›nda
baflar›lar diliyor, baflkanl›klar› süresince her türlü deste¤i vermeye haz›r oldu¤umuzu
özellikle belirtmek istiyorum.

Zirve'nin ülkelerimizin kalk›nmas›na, halklar›m›z›n refah›na katk› sa¤layaca¤›na inan›yor,
tüm kat›l›mc›lar› sayg›yla selaml›yorum.
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DÜNYA EKONOM‹K FORUMU ORTADO⁄U TOPLANTISI
fiARM EL fiEYH

(21 MAYIS 2006)
Sayg›de¤er Meslektafllar›m, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sözlerimin bafl›nda sizlerle bir araya gelmekten duydu¤um memnuniyeti ifade ederek
sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Bugün burada sizlerle, iktisadi ve ticari iliflkilerin, bar›fl ve refah›n yayg›nlaflt›r›lmas›na
ne tür katk›lar yapt›¤› hakk›ndaki görüfllerimi paylaflaca¤›m. Bunu, özellikle ‹spanya ile
birlikte yürüttü¤ümüz Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi perspektifi içinde de¤erlendirmek
istiyorum.

Asl›nda, bar›fl ve refah›n iktisadi kalk›nmayla aras›ndaki do¤rudan ba¤lant›y› de¤erli
politikac› ve ifladamlar› olarak sizler de, tecrübelerinizle çok yak›ndan biliyorsunuz.

Gerçekten, bugün etraf›m›za bakt›¤›m›zda, ekonomik alanda mesafe kat etmifl devletlerin
gerek iç bar›fl ve huzuru sa¤lamakta, gerekse uluslararas› istikrar ve güvenli¤e katk›
yapmakta çok daha etkin oldu¤unu görüyoruz.

Sosyo-ekonomik potansiyeline güvenen ve bunun meyvelerinden yararlanmaya bafllayan
uluslar, refah düzeylerini art›rabilmek, gelecek nesillere daha müreffeh bir ortam
b›rakabilmek için bar›fla ve güvenli¤e daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Bunun sonucunda
da sorunlar›n bar›flç› yöntemlerle çözümü ve ihtilaflar›n önlenmesinde aktif bir tutum
içine giriyorlar.

Bar›fl›n ekonomiye, ekonominin de bar›fla yapt›¤› bu karfl›l›kl› katk›y› hem iç hem de d›fl
ba¤lant›l› olarak görmek mümkündür. ‹çeride, ekonomik geliflmenin halk üzerinde
oluflturdu¤u müspet etki, istikrar›n korunmas› ve kalk›nman›n sürdürülebilmesi için
toplumun tüm unsurlar›n›n daha aktif çaba göstermesini de beraberinde getiriyor. Bu
da tabiat›yla daha kat›l›mc› ve her düzeyde benimsenen bir siyasi sistemi güçlendiriyor.

D›fl boyut bak›m›ndan ise iki ayr› husus göze çarp›yor. Bunlardan birincisi, günümüz
flartlar›nda ülkelerin ekonomik kalk›nmay› d›fl geliflmelerden ba¤›ms›z bir ortamda
gerçeklefltirmelerinin imkâns›z olmas›d›r.

Bafllang›çta uzak bir hedef gibi gözüken Karadeniz
Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü, Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri
‹flbirli¤i Süreci, Kafkas ve Orta Asya ülkelerini de içerecek
flekilde geniflleyen Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü ve aralar›nda
M›s›r'›n da bulundu¤u Geliflen Sekiz Ülke Forumu (D-8)
bu çabalar›m›z›n somut örnekleri aras›ndad›r.



Bu sebeple de ülkeler, iç ekonomik istikrar›n› devam ettirebilmek için yak›n çevrelerinden
bafllayarak etraflar›nda bir bar›fl ve istikrar halkas› oluflturma aray›fl›na giriyor.

‹kinci önemli husus ise, ulusal kalk›nman›n bir flart› olarak ülkeleraras› ekonomik iliflkilerin
giderek daha yo¤un ve kapsaml› bir nitelik kazanmas›, uluslararas› ekonomik etkileflimin
devletler aras›nda siyasi anlamda da yak›nlaflt›r›c› ve uzlaflt›r›c› bir etki yapmas›d›r.

Gerçekten, bugün aralar›ndaki karfl›l›kl› ekonomik ç›karlar› belli bir düzeyin üstüne ç›km›fl
hiçbir devletin çat›flma içine girmeyi göze alamad›¤›n› görüyoruz. Dolay›s›yla bu devletler,
aralar›ndaki muhtemel sorunlar› bu ç›karlara zarar vermeyecek flekilde bar›flç› yöntemlerle
çözmeyi tercih ediyorlar.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye'nin Cumhuriyetin kuruluflundan bu yana uygulad›¤› d›fl politikan›n temel felsefesi
de esasen bir anlamda bu anlay›fla dayan›yor. Düflman üretmek de¤il, dost kazanmak
ilkesi, bizim d›fl politikam›z›n temel parametresidir.

Gerçekten de, hem kendisinin hem de bölgenin ekonomik ve sosyal potansiyelinin
bilincinde olan genç Türkiye Cumhuriyeti, bu potansiyelin en etkin flekilde harekete
geçirilmesi için içeride ve d›flar›da kal›c› bir bar›fl ve istikrar ortam›na ihtiyaç oldu¤unu
tespit etmifltir. D›fl politikas›n› da bu temel üzerine oturtmufltur.

Bu amaçla Türkiye, komflular›yla iyi iliflkiler tesis etmeye özen göstermifl, sorunlar›n
bar›flç› yollardan çözümünü öncelikli politika haline getirmifltir. Bu politikas›n› daha da
pekifltirmek için baflvurdu¤u yöntemlerin bafl›nda iktisadi ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesi
gelmifltir.

Türkiye bu gayretlerini sadece ikili plandaki temaslarla
s›n›rl› tutmam›fl, bölgesel iflbirli¤i mekanizmalar›na da
öncülük etmifltir. Böylece iktisadi ve ticari iliflkilerin bar›fl
ve refaha katk›s›n› mümkün olabilen en genifl ölçekte
hayata geçirmeye çal›flm›flt›r.
Bafllang›çta uzak bir hedef gibi gözüken Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü, Güneydo¤u
Avrupa Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci, Kafkas ve Orta Asya ülkelerini de içerecek flekilde
geniflleyen Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü ve aralar›nda M›s›r'›n da bulundu¤u Geliflen Sekiz
Ülke Forumu (D-8) bu çabalar›m›z›n somut örnekleri aras›ndad›r.

Bu iflbirli¤i örgütleri zemininde güçlenen iktisadi iliflkiler, üye ülkelerin aralar›ndaki sorunlar›
bar›flç› yöntemlerle çözmesine önemli katk›lar yapmaktad›r. ‹flbirli¤inin boyutlar› gelifltikçe,
bu etkinin daha da güç kazanaca¤›na inan›yorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Peki, tüm bunlar›n Medeniyetler ‹ttifak› giriflimiyle ilgisi nedir? Neden bu iliflkiler a¤›n›
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söz konusu giriflim zemininde anlatmak ihtiyac›n› hissediyoruz?

Çünkü bütün bir tarihi tecrübe göstermifltir ki, güvenlik ile refah ikiz kardefl gibidir. D›fl
ticari iliflkiler ile ülkelerin iç kalk›nmalar› aras›nda da böyle bir ba¤ vard›r. Dolay›s›yla, ister
bölgesel, ister küresel ölçekte olsun ekonomik iliflki ve örgütlenmeler, sadece refah›n
de¤il, ayn› zamanda güvenli¤in de yayg›nlaflmas›na hizmet etmektedir. fiiddet ve çat›flma
yerine, bar›fl ve istikrar› küresellefltirmenin en önemli araçlar›ndan biri, iflte bu sebeple,
ekonomik ve ticari iliflkileri güçlendirmektir. Böylece, refah ve zenginlik için al›fl-veriflte
bulunurken, asl›nda ortak de¤erleri paylaflman›n da zeminini haz›rlam›fl oluyoruz. ‹flte
ekonomik iliflkiler, siyasi bar›fl ve istikrar›n üretilmesine de bu flekilde sa¤lam bir temel
oluflturmaktad›r.

Bunu daha iyi anlayabilmek için son dönemde uluslararas› iliflkilere hâkim olan tehlikeli
bir e¤ilimi görmek ve bunun muhtemel sonuçlar›n› sa¤l›kl› bir flekilde idrak etmek
gerekiyor.

Gerçekten de son dönemde dünyam›zda kültürel alg›lamalar temelinde giderek artan
bir kutuplaflma e¤ilimiyle karfl› karfl›yay›z. Özellikle 11 Eylül olaylar› sonras›nda belirginleflen
bu durum, ülkeleri ve toplumlar›, birbirlerini kültürel de¤erler temelinde tan›mlamaya
ve buna göre konum almaya yöneltmektedir.

Belki daha da tehlikeli bir geliflme, bu tan›mlaman›n farkl›l›k olarak alg›lanan ve bu
çerçevede karfl›l›kl› risk ya da tehdit olarak görülen özellikler üzerinden yap›lmas›d›r. Bu,
siyasi, ekonomik ve sosyal tüm iliflkileri etkileyebilecek bir kamplaflma e¤ilimine yol
açmaktad›r.

Bu riskin en yo¤un flekilde hissedildi¤i etkileflim alan› da maalesef ‹slam dünyas› ile Bat›
ülkeleri aras›nda cereyan etmektedir. Bat› toplumlar›nda giderek artan "‹slam karfl›tl›¤›"
ve buna ba¤l› olarak geliflen d›fllay›c› uygulamalar, ‹slam dünyas›nda ayr›mc›l›k hissi ve
kuvvetli bir Bat› karfl›tl›¤›n› do¤urmaktad›r.

Ben, ülkelerin ve toplumlar›n birbirlerine yaklafl›mlar›nda, aralar›ndaki ortak de¤erleri
gözden kaç›rd›¤›n› düflünüyorum. Unutmamal›y›z ki bugünkü medeniyet düzeyine, tarih
boyunca her toplumun yapt›¤› münferit veya kolektif katk›larla ulafl›lm›flt›r. Ancak
maalesef, bu durumun evrensel anlamdaki birlefltirici yönüne gereken önemin verilmedi¤ini
görüyoruz.

Tam aksine, "çeflitlilik içinde birliktelik" ya da "çokluk içinde birliktelik" anlay›fl›na uygun
flekilde bu ortak medeniyet ba¤›n› zenginlefltiren farkl› kültürel özelliklerin, bir tehdit
olarak alg›lanmaya bafllad›¤›na üzülerek flahit oluyoruz.

Bunun sonucunda da, ülkeler aras›ndaki iliflkiler bir bütün olarak yara al›yor. Toplumlar
birbirinden uzaklafl›yor. Tasvip edilmesi mümkün olmayan bir ötekilefltirme e¤ilimi ortaya
ç›k›yor, aram›zda "biz ve onlar" fleklinde ayr›mc› bir zihniyet kök salmaya bafll›yor. Tabiat›yla
iktisadi ve ticari iliflkilerin, bar›fl ve refaha katk›s›n› ortaya ç›kartabilecek olumlu zemin
de böylece h›zl› bir flekilde ayaklar›m›z›n alt›ndan kay›p gidiyor.
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Bu nedenle, vakit geçirilmeden farkl› kültürler aras›nda anlaml› ve ifllevsel diyalog kanallar›
tesis edilmeli ve bu, somut önlemlerle desteklenmelidir. ‹çine düfltü¤ümüz ç›kmazdan
kurtulman›n ve ortak akl› egemen k›lman›n en emin ve pratik yolu budur.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Geçen sene içinde ‹spanya'yla birlikte BM Genel Sekreteri'nin himayesinde bafllatt›¤›m›z
Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi de iflte tam olarak bu yaklafl›m› yans›t›yor. Bu temel üzerinde
sa¤l›kl› ve eyleme dönük bir anlay›fl tesis edilmesini amaçl›yor.

Tarih boyunca birçok farkl› din ve kültüre ev sahipli¤i yapm›fl bir ülke olarak bu yöndeki
çabalar›m›z çok daha eskilere dayanmaktad›r. Nitekim, 11 Eylül sald›r›lar›ndan hemen
sonra, ‹KÖ ve AB üyesi 70 ülkeden yaklafl›k 1 milyar insan›n temsilcilerinin, Ortak bir
Forum çat›s› alt›nda, ‹stanbul'da bir araya gelmesini sa¤lad›k. Bu, kültürler aras› anlay›fl›n
gelifltirilmesi yönünde at›lm›fl en somut ad›mlardan biridir.

Ancak, Medeniyetler ‹ttifak› giriflimimiz çok daha genifl bir kapsama sahiptir. Özellikle
eyleme dönük karakteriyle bir ilki teflkil eden giriflim, bugün, bu alandaki çabalar›n küresel
odak noktalar›ndan biri haline gelmifltir. ‹lk olarak geçen sene içinde Türkiye ve ‹spanya'n›n
çabalar›yla bafllayan Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi, gelinen noktada çok say›da ülke ve
kurulufl taraf›ndan desteklenmektedir.

Giriflimimizin yo¤un destek görmesinde, son dönemde yaflanan endifle verici geliflmelere
karfl› zaman›nda harekete geçmesi kadar, dayand›¤› felsefenin sa¤laml›¤› da rol
oynamaktad›r. Zira biz farkl› kültürleri, birbirlerinden kopuk ve ancak belli bir diyalog
ekseninde bir arada tutulabilecek yabanc› unsurlar olarak görmüyoruz. Aksine, tüm inanç
ve kültürlerin evrensel baz› ortak de¤erlere sahip oldu¤una dikkat çekiyor, bunlar
temelinde bir ittifak duygusu oluflturmay› amaçl›yoruz.

Gerçekten de giriflim kapsam›nda yapt›¤›m›z çal›flmalarda;

- çeflitli kültürler aras›nda bir hiyerarfli olmad›¤›n›,

- her toplumun tarih boyunca insanl›¤›n geliflimine kendi özgün katk›s›n› getirdi¤ini

savunuyoruz.

Günümüzde daha ziyade Bat›l› kavramlar olarak öne ç›kan;

- demokrasi,

- fleffafl›k,

- insan haklar›,

- hukukun üstünlü¤ü

- ve iyi yönetiflim

gibi ilkelerin, baflta ‹slam toplumlar› olmak üzere, asl›nda tüm kültürlerde sa¤lam köklerinin
bulundu¤unu görüyoruz. Biz, bu ilkelerin evrensel bir nitelik tafl›d›¤›na dikkat çekiyoruz.
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Bize göre bu de¤erler hiçbir uygarl›¤›n tekelinde de¤ildir, aksine insano¤lunun kolektif
akl›n›n, bilincinin ve tekâmülünün ortak bir sonucudur.

Ancak, bu de¤erlerin günümüzde maalesef ayn› evrensellikte uygulanmad›¤› da bir
gerçektir. Baz› toplumlarda, gelenekler de bahane edilerek bu de¤erler zay›flat›lm›flt›r.
Bu itibarla, bizlere düflen görev, gelifltirece¤imiz politikalarla insanl›¤›n bu ortak özüyle
ba¤lar›n› tazelemesine yard›mc› olmakt›r.

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› bu anlay›fl ve öngörü üzerine kurulmufl olan kapsaml› bir
giriflimdir. Asl›nda bir de¤erler ittifak› oluflturma çabas›d›r. Sorunun sadece tarifini de¤il,
ard›nda yatan temel etkenlerin tahlilini ve al›nabilecek somut tedbirlerin belirlenmesini
de öngören bir giriflimdir. Nitekim, Medeniyetler ‹ttifak›'n›n bence en önemli özelli¤i de
uygulamaya dönük bu niteli¤inden kaynaklanmaktad›r.

Bu yöndeki ilk ad›mlar› Medeniyetler ‹ttifak› bünyesinde kurulan Yüksek Düzeyli Grubun
çal›flmalar›yla atm›fl bulunuyoruz. Çeflitli kültür ve co¤rafyalar› temsilen uluslararas›
alanda sayg›n yirmi kifliden oluflan grup bu y›l içinde Birleflmifl Milletler'e sunulmak
üzere bir rapor haz›rlayacakt›r. Böylece kültürler aras› anlay›fl›n pratikte gelifltirilmesi için
ne gibi somut ad›mlar at›lmas› gerekti¤ine yönelik bir Eylem Plan› gelifltirilecektir.

Eylem Plan›'n›n uluslararas› toplum taraf›ndan samimiyetle
benimsenmesi ve etkin bir flekilde uygulamaya
konulmas›n›n uluslararas› iliflkilerin, ekonomik ve ticari
boyutlar› da dâhil her alan›na olumlu yans›yaca¤›n›
düflünüyoruz. Böylece giriflimin, bar›fl ve refaha yönelik
katk›s› da katlanarak artacakt›r.
Giriflimin efl-baflkan› olarak, bu do¤rultuda bütün imkânlar›m›z› seferber edece¤imizi ve
Medeniyetler ‹ttifak›'n›n baflar›s› için mümkün olan her türlü çabay› gösterece¤imizi bu
vesileyle bir kez daha belirtmek isterim.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye olarak, bu konuda özel bir konum ve sorumlulu¤umuzun oldu¤una inan›yoruz.
Zira, biraz önce de belirtti¤im gibi, ça¤lar boyunca bir çok 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.

Türkiye, nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman olan, 82 y›ld›r Cumhuriyetle yönetilen demokratik
bir ülkedir. Avrupa'da ‹kinci Dünya Savafl› sonras› oluflturulan tüm ekonomik, siyasi ve
askeri örgütlerde yer alm›flt›r. Muas›r medeniyetin 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 benimsemifltir. Bütün bu özellikleriyle de,
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tüm dünyaya ‹slam ve evrensel de¤erlerin beraberce varolabilece¤ini gösteren çarp›c›
bir örnektir.

Bu anlamda özellikle AB'ne üyelik perspektifimiz, küresel bar›fl ve medeniyetler ittifak›na
katk› sa¤layan rolümüz bak›m›ndan özel bir önem tafl›maktad›r. Üyeli¤imiz farkl› kültürlerin
ortak evrensel de¤erler temelinde bir arada yaflamas›n›n çarp›c› ve baflar›l› bir örne¤i
olacakt›r.

Di¤er bir ifadeyle, dünyan›n medeniyetler ekseninde birbirine karfl› kamplara bölünmeye
çal›fl›ld›¤›, terörün giderek y›k›c› ve ac›mas›z hale geldi¤i, hoflgörüsüzlü¤ün ve afl›r›l›¤›n
can yakmaya bafllad›¤› bir dönemde, Türkiye'nin birlefltirici kimli¤i her iki taraf için de
kaç›r›lmamas› gereken önemli bir f›rsatt›r.

Bunun en iyi flekilde de¤erlendirilece¤ine inan›yorum.

Bar›fl ve istikrar›n egemen oldu¤u, insanlar›n huzur içinde yaflad›¤› müreffeh bir dünya
temennisiyle sözlerime son veriyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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2. TÜRK-ALMAN EKONOM‹ KONGRES‹

(26 MAYIS 2006)
Say›n fiansölye, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sözlerime Türk ve Alman ekonomi çevrelerinin seçkin temsilcileriyle yeniden birarada
bulunmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade ederek bafllamak istiyorum.

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n 2004 y›l›nda Köln'de yap›lan aç›l›fl›  ve geçen
y›l ‹stanbul'da düzenlenen 1. Türk-Alman Ekonomi Kongresi'nin ard›ndan sizlerle üçüncü
kez bulufluyoruz. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas›, ifladam› ve sanayicilerimiz aras›ndaki
iflbirli¤inin gelifltirilmesine kuruluflundan beri önemli katk›larda bulunmufltur. Bu vesileyle,
Oda bünyesinde faaliyet gösteren tüm kifli ve kurulufllar› kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n›
diliyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Geleneksel müttefikimiz Almanya'n›n Avrupa'yla iliflkilerimizde özel bir yeri vard›r.
De¤iflken uluslararas› flartlarda bu yak›nl›¤›m›z› hep muhafaza ettti¤imizi memnuniyetle
ifade etmek istiyorum.

Ülkelerimiz, gerek ticaret, gerekse yat›r›mlar aç›s›ndan birbirini tamamlay›c› niteliktedir.
Almanya siyasi, ekonomik ve kültürel aç›lardan en önemli ortaklar›m›zdan biridir.

Y›ll›k 21 milyar Euro'ya ulaflm›fl olan ikili ticaret hacmimiz, her geçen y›l artmaktad›r.

Türkiye'deki uluslararas› yat›r›mlar içinde Almanya önemli bir paya sahiptir. 1980'e kadar
sadece 24 tane Alman firmas› ülkemizde faaliyet gösterirken, flimdi bu say› 2 bin 175'i
bulmufltur. Ülkemizdeki toplam d›fl sermayeli firmalar aras›nda %17,5'luk payla Alman
yat›r›mc›lar ilk s›rada yer alm›flt›r. Alman firmalar›n›n Türkiye'de gerçeklefltirdikleri sabit
sermaye yat›r›m miktar› ise 4,6 milyar dolar› bulmaktad›r.

Geçen y›l ülkemizde 4 milyon 250 bin civar›nda Alman turisti a¤›rlad›k. Bu Türk turizmi
aç›s›ndan önemli bir potansiyeli ifade etmektedir. Alman turistlerin sadece Türk
ekonomisine de¤il, halklar›m›z›n yak›nlaflmas›na da katk›da bulundu¤unu asla göz ard›
etmemeliyiz.

Sadece bu sayd›¤›m veriler bile ekonomik ve ticari iliflkilerimizin ulaflt›¤› seviyeleri
göstermekte, önümüzdeki y›llarla ilgili önemli bir potansiyele iflaret etmektedir.
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Kemal fiahin gibi ö¤renci olarak Almanya'ya gelip s›f›rdan
bafllayan, zamanla kendi iflini kuran Türk ifladamlar›,
bugün gerek cirolar›, gerekse sa¤lad›klar› istihdamla çeflitli
sektörlerde Almanya'n›n önemli iflverenleri aras›na
girmifllerdir.



De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bugün Almanya'da 3 milyona yak›n Türk yaflamaktad›r. Burada yaflayan soydafllar›m›z
iliflkilerimizin en önemli boyutunu oluflturmaktad›r. 1960'l› y›llardan bugüne, Avrupa'n›n
di¤er ülkelerinde oldu¤u gibi, Almanya'da da genç, dinamik ve sosyal aç›dan çok boyutlu
bir Türk toplumu oluflmufltur.

Burada yaflayan insanlar›m›z›n toplumsal örgütlenmesi ve tüketim yap›s› de¤iflmifl,
e¤itim seviyesi artm›flt›r. Türk toplumu zamanla Alman siyaseti içinde giderek daha çok
temsil edilmeye bafllam›flt›r. K›rk y›l önce Almanya'ya iflçi olarak gelen vatandafllar›m›z
iflveren olmaya do¤ru bir geliflim göstermifltir. Buradaki Türk toplumuna ait iflletmelerin
ve ticari faaliyetlerinin odak noktas› Almanya'd›r. Ancak, Türkiye de ikinci pazar olarak
kabul edilmektedir. Bu flirketlerin d›fl ticaret hacmimiz üzerindeki etkisini de
hissedilebiliyoruz. Avrupa Birli¤i ülkeleri genelinde Türk vatandafllar›na ait toplam iflletme
say›s›n›n yaklafl›k %69'u Almanya'da faaliyet göstermektedir. ‹flsizli¤in önemli bir sorun
haline geldi¤i bir dönemde, 64 bin 600 civar›ndaki Türk sermayeli iflletme, yaklafl›k 323
bin kifliye istihdam imkân› sa¤layarak Alman ekonomisine katk›da bulunmaktad›r.

Kemal fiahin gibi ö¤renci olarak Almanya'ya gelip s›f›rdan bafllayan, zamanla kendi iflini
kuran Türk ifladamlar›, bugün gerek cirolar›, gerekse sa¤lad›klar› istihdamla çeflitli
sektörlerde Almanya'n›n önemli iflverenleri aras›na girmifllerdir.

Böyle giriflimcilerin artmas›, Türklerin sadece istihdam edilen de¤il ayn› zamanda istihdam
eden ve üretime katk›da bulunan iflverenler haline gelmeleri bize gurur veriyor.

De¤erli Kat›l›mc›lar...

Bildi¤iniz gibi Türkler, Almanya'da ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda gerçekleflen ve
"ekonomik mucize" olarak nitelenen kalk›nma hamlesine büyük katk›lar sa¤layan de¤erli
bir iflgücü ordusunu oluflturmufltur. Alman ekonomisinin büyümesi ve refah toplumu
düzeyine ulaflmas›nda önemli roller üstlenmifllerdir. Bu toplumun bir parças› olarak sayg›
ve minnetle an›lmas› gereken bir ifllev yerine getirmifllerdir. Büyük ço¤unlu¤u vas›fs›z
iflçi olarak buraya gelen Türkler, bugün toplumun her kesiminde ve her meslek dal›nda
yerlerini alm›fllard›r. ‹fladam›, iflveren, doktor, mühendis, mimar, avukat, akademisyen,
sanatç›, yazar, flair ve nihayet kamu görevlisi ve siyasetçi olarak ön plana ç›km›fllard›r.
Sadece  topluma uyum sa¤lamakla kalmam›fllar, f›rsat verildi¤inde Alman toplumunun
etkin bireyleri olabileceklerini de göstermifllerdir. Özellikle ekonomi alan›ndaki baflar›
örneklerinin ço¤u san›yorum bugün aram›zda bulunuyor.

Bu örneklerin ço¤almas›, iki ülke aras›ndaki ekonomik iliflkilerin gelifltirilip
zenginlefltirilmesine elbette katk› sa¤layacakt›r. Ancak bu noktada, Alman toplumuna
entegrasyon konusuna k›saca de¤inmek istiyorum. Burada yaflayan insanlar›m›z›n uyum
sürecinin baflar›yla devam etmesini ortak bir ihtiyaç, daha do¤rusu bir zaruret olarak
görüyorum. Bu ülkede yaflaman›n meflru gereklerine s›rt çevirmeyi mazur göremeyiz.
Ancak flunu da ifade etmek zorunday›m: Almanya'da yaflayan, bu ülkeyi ikinci vatan›
haline getirme sürecindeki Türklerin de burada kabul görmeleri, kucaklanmalar› en do¤al
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haklar›d›r. Bu ayn› zamanda, mutlu ve huzurlu bir flekilde topluma yararl› olabilmelerinin
de teminat›d›r. Bunun için ilgili tüm taraflar, iyi niyetle ciddi bir çaba harcamal›d›r. Bu,
özellikle yabanc› düflmanl›¤› ve ›rkç› sald›r›lar›n t›rman›fla geçti¤i bu günlerde daha da
kritik bir sorumluluk olarak öne ç›kmaktad›r.

Ancak hemen flunu da belirtmeliyim ki, Almanya'daki Türk toplumunun bundan sonraki
sosyo-ekonomik gelifliminde üçüncü ve daha sonraki kuflaklar›n e¤itim düzeyi de belirleyici
olacakt›r. Türklerin bugüne kadar erifltikleri baflar›lar›n gelifltirilmesi de asl›nda köklü bir
entegrasyonun gerçekleflmesine ba¤l›d›r. Bu anlamdaki bir entegrasyon, ancak Alman
toplumunun üst katmanlar›na ulaflabilecek e¤itimi alm›fl Türk bireylerinin say›lar›n›n
artmas›yla mümkündür. Günümüz üretim ve hizmet sektörlerinde, mesleki e¤itimden
geçmemifl vas›fs›z bir iflçinin istihdam edilme ihtimali yok denecek kadar zay›ft›r.
Almanya'daki yüksek iflsizlik oran›n›n bizim insanlar›m›z ve özellikle de hayata yeni at›lan
gençlerimiz aras›nda iki üç misli daha yüksek olmas›n›n bafll›ca nedeni bu e¤itim
eksikli¤idir. Mesleki e¤itime büyük önem verdi¤imizi biliyorsunuz. Ben, burada faaliyet
gösteren siz de¤erli ifladamlar›m›za bir ça¤r›da bulunmak istiyorum: ‹flletmelerinizde bu
gençlerimiz için staj ve e¤itim imkân› tan›y›n. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n
bafllatt›¤› proje benzeri mesleki e¤itim projelerine katk›da bulunun ve Türk gençleri
aras›nda yayg›n olan iflsizlik sorununun çözümünde etkin rol üstlenin. Zira, burada
yaflayan, iki dil bilen e¤itimli Türk gençlerinin baflar›s› asl›nda sizlerin de baflar›n›z olacakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Burada sizlere, son y›llarda kaydetti¤imiz önemli ekonomik geliflmelerden de bahsetmek
istiyorum.

Ekonomimiz uzun bir dönem içinden geçti¤i belirsizlik, istikrars›zl›k ve güvensizlik ortam›n›
geride b›rakm›flt›r. Ciddi bir iyileflme sürecine giren ekonomimiz, tüm olumlu tahminleri
bile aflarak yap›sal bir dönüflüm geçirmifltir.

Bugün makro ve mikro düzeyde ulaflt›¤›m›z seviyeler,
Türkiye'nin son y›llarda yakalad›¤› en iyi rakamlard›r.
Hükümet olarak att›¤›m›z kararl› ad›mlarla, sadece 2000
ve 2001 krizlerinin yaralar›n› sarmakla yetinmedik. Ayn›
zamanda ekonomimizin daha sa¤lam bir zemine
kavuflturulmas› yolunda önemli mesafeler kat ettik.
Ekonomimiz aç›s›ndan hassas bir dönemde cereyan eden Irak krizi ve baflta petrol olmak
üzere enerji fiyatlar›nda yaflanan anormal art›fllara ra¤men ekonomide ciddi baflar›lar
kaydettik. Bu ekonomimizin sa¤lam bir temel üzerinde geliflti¤inin en önemli göstergesidir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Ekonomimizin son y›llardaki performans› dünya ekonomik çevrelerinin de takdirini
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toplam›flt›r. Uluslararas› yat›r›mc›lar aç›s›ndan bir cazibe merkezi haline gelen Türkiye'nin
son dönemdeki yükselen grafi¤i, ba¤›ms›z ve sayg›n uluslararas› kurulufllar taraf›ndan
da teyit ediliyor.

Bak›n›z, 2002-2005 döneminde ortalama y›ll›k büyüme oran› yüzde 7,6 olarak
gerçekleflmifltir. Büyüme h›z› itibariyle OECD ülkeleri aras›nda birinci s›rada yer alan
Türkiye, geliflen ekonomiler aras›nda da en ön s›ralardad›r. Bugün, uluslararas› kurulufllar
Türkiye'yi "y›ld›z› parlayan bir ülke" olarak de¤erlendiriyor.

Kifli bafl›na düflen Gayr-› Safi Milli Has›la 5 bin Dolara yükselmifltir. Y›llarca ekonomimizi
boyunduru¤u alt›na alan enflasyon dizginlenmifltir. 1993-2002 dönemi ortalamas› yüzde
73,5 olan enflasyon 2005'te yüzde 7,7'ye düflürülmüfltür. Göstergeler enflasyonun
kararl› bir flekilde düflüfl e¤iliminde oldu¤una iflaret ediyor. Gelinen noktada Türkiye'nin
art›k bir daha çift rakaml› enflasyon oranlar›n› yaflamayaca¤›n› rahatl›kla söyleyebilirim.

Sizlerin de yak›ndan takip etti¤i gibi, toplam d›fl ticaret hacmimiz 190 milyar Dolara
ulaflm›flt›r. Türkiye art›k sadece tar›msal ürün ihraç eden bir ülke de¤ildir. Otomotiv,
elektronik ve makine sanayilerinde h›zl› bir geliflme göstermifl, uluslararas› alanda rekabet
edebilecek duruma gelmifltir.

Küreselleflmenin rekabetçi ortam›na h›zla ayak uyduran Türk firmalar›, sahip olduklar›
avantajlar› iyi de¤erlendirerek rakipleri aras›ndaki yerlerini her geçen gün daha da
sa¤lamlaflt›r›yorlar. Bunu memnuniyetle müflahede ediyoruz.

Ekonomimizdeki bir baflka olumlu geliflme de özellefltirme alan›nda yaflanm›flt›r. 80'li
y›llarda bafllayan özellefltirme program› son 3 y›lda büyük ivme kazanm›fl, küresel
yat›r›mc›lar›n ülkemize olan ilgisi artm›flt›r. Oluflan müspet iklim milli varl›klar›m›z›n
de¤erini de art›rm›flt›r. Böylece 2005'te 25 milyar dolarl›k özellefltirme gerçeklefltirilmifltir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye'nin önemli bir avantaj› da, eflsiz co¤rafi konumu sayesinde yeni ve geliflmeye
müsait pazarlara aç›lmak isteyen yat›r›mc›lara genifl bir perspektif sunuyor olmas›d›r.
Özellikle, iki bloklu sistemin çöküflünü izleyen dönemde meydana gelen geliflmeler,
tarihi, kültürel ve ekonomik ba¤lar›m›z bulunan Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Orta
Do¤u gibi bölgelerde yeni iflbirli¤i f›rsatlar›n› ortaya ç›karm›flt›r.

Türk ve Alman firmalar›n›n üçüncü ülkelerde iflbirli¤i imkânlar›n› araflt›rmalar› ve ortak
giriflimlerde bulunmalar› her iki taraf›n da yarar›na olacakt›r. Türk firmalar›n›n müteahhitlik
sektörü için, 63 farkl› ülkede gerçeklefltirilen, toplam de¤eri 70 milyar dolar› bulan 3 bin
baflar›l› proje önemli bir referanst›r.

Enerji, çevre gibi her iki ülkeyi de yak›ndan ilgilendiren, ortak yat›r›m imkânlar›n›n çok
genifl oldu¤u alanlar› da unutmamak gerekiyor. Türkiye olarak, yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan en etkin biçimde yararlanmak istiyoruz. Almanya'n›n günefl ve rüzgâr
enerjisi gibi yenilenebilir enerji teknolojisinde ileri bir noktada oldu¤unu biliyoruz. Bu
teknolojik birikiminizden ortak yat›r›mlar fleklinde yararlanabiliriz.
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Alman yat›r›mc›lar›n özellikle rüzgâr ve günefl enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›
ile do¤algaz boru hatlar› ve di¤er enerji altyap› yat›r›mlar›nda Türk firmalar›yla iflbirli¤inin
önümüzdeki dönemde artaca¤›n› düflünüyorum.

Ayr›ca, AB'nin çevre müktesebat›n› kendi iç mevzuat›m›za aflamal› olarak yans›tmak
istiyoruz. Bu süreç uzun zaman alacak, büyük yat›r›mlar gerektirecektir. Bu çerçevede
Almanya'n›n, özellikle sular›n kirlili¤inin önlenmesi, kat› at›klar›n yönetimi gibi birçok
alanda çok de¤erli birikim ve tecrübeye sahip oldu¤unu biliyoruz. ‹fladamlar›m›z›n bu
konularda yak›n iflbirli¤ine gitmesi ve ortak yat›r›mlar yapmas›n› bekliyoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Yat›r›m ve ifl ortam› aç›s›ndan gerekli bütün yasal düzenlemeleri yapt›k ve uygulamaya
geçirdik. Bu sürecin dinamik oldu¤unun bilincindeyiz. Küresel geliflmeler do¤rultusunda
bundan sonra da yap›lmas› gereken tüm düzenlemeleri sürat ve kararl›l›kla yapmaya
devam edece¤iz.

Yat›r›m ve ifl maliyetlerini rekabetçi bir düzeye çektik. Bu do¤rultuda,  "kurumlar vergisi"
genel oran›nda yap›lacak düzenleme, yerli yabanc› ayr›m› yap›lmaks›z›n tüm yat›r›mc›lara
rekabet avantaj› sa¤layacakt›r.

Hükümet olarak haz›rlad›¤›m›z uygun ortam, bugün Türkiye'yi Alman firmalar› aç›s›ndan
da cazip bir yat›r›m merkezi haline getirmifltir. Aram›zdaki yak›n iliflkiler ve s›k› ba¤lar
dikkate al›nd›¤›nda ülkemizdeki Alman yat›r›mlar›n›n önümüzdeki dönemde daha da
artmas›n› bekliyoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Ekonomi alan›ndaki tüm icraat›m›z›, bildi¤iniz gibi, AB kat›l›m sürecimizin gerektirdi¤i
flartlarla paralel flekilde gerçeklefltiriyoruz. Bu aç›dan özellikle Maastricht kriterlerini
karfl›lama konusunda s›k›nt›m›z yok. Aksine, önümüzdeki on y›l içinde Türkiye'nin
Avrupa'n›n alt›nc› büyük ekonomisi olaca¤› tahmin ediliyor.

3 Ekim 2005 tarihinde al›nan Türkiye ile müzakerelere bafllama karar›yla birlikte Türkiye-
AB iliflkileri yeni bir boyut kazanm›flt›r.

Türkiye'nin AB üyeli¤i uzun soluklu bir süreçtir. Bu yoldaki
yürüyüflümüzü kararl› ve istikrarl› bir flekilde sürdürüyoruz.
Tarama süreci, siyasi kriterler gibi çeflitli safhalarda
üstümüze düfleni yap›yoruz. Siyasi kriterler çerçevesinde
9. Uyum Paketini de haz›rlam›fl bulunuyoruz.
40 y›l› aflk›n bir süredir devam eden Türkiye-AB iliflkilerinde adil ve objektif bir müzakere
süreci amac›m›za ulaflmam›z aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Bunun için, AB'nin
geçmiflte di¤er adaylara verdi¤i deste¤i Türkiye'ye de vermesini bekliyoruz.
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Almanya'n›n Adenauer'den beri görev yapan tüm Federal hükümetleri Türkiye'nin AB
vizyonunu desteklemifltir. Bu kararl› çizginin mevcut hükümet taraf›ndan da devam
ettirilece¤ine inan›yoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Ülkemin, içinde zengin f›rsatlar› da bar›nd›ran önemli bir dönemden geçti¤ini, burada
bir defa daha ifade etmek istiyorum. Türkiye önümüzdeki dönemi çok iyi de¤erlendirecek,
son üç y›l›n baflar›l› performans›n› AB kat›l›m sürecinin getirdi¤i ivmeyle birlefltirerek
yak›n gelece¤e mutlaka damgas›n› vuracakt›r.

Siz Türk ve Alman ifl çevrelerinin de¤erli temsilcilerine her türlü deste¤i vermeye devam
edece¤imizi, ayr›ca görüfl ve önerilerinize de her zaman aç›k oldu¤umuzu bilmenizi
isterim.

Kongre'nin verimli ifl ba¤lant›lar› ve ortak projelere vesile olmas›n› diliyor, sizleri sayg›yla
selaml›yorum.
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"WHARTON SCHOOL"KÜRESEL MEZUN‹YET FORUMU

(8 HAZ‹RAN 2006)
Ç›ra¤an Kempinski Palace, ‹stanbul

"Köprüler ‹nfla Etmek"

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Öncelikle Türkiye'ye hofl geldiniz diyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Böyle seçkin bir toplulu¤u ülkemizde a¤›rlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Baz›lar›n›z için eski bir dost olan ‹stanbul'a, bir k›sm›n›z belki ilk kez geliyorsunuz.

Ancak, do¤al, tarihi ve kültürel pek çok zenginli¤i bir arada toplayan bu dünya flehriyle
tan›fl›kl›k dereceniz ne olursa olsun, de¤iflmeyen bir kural vard›r.

O da ‹stanbul'un her kalpte ayr› bir iz, hofl bir seda b›rakmas›d›r.

Frans›z flair ve devlet adam› Lamartine biliyorsunuz ‹stanbul'un bu farkl› cazibesini
anlatabilmek için, "E¤er dünyaya son bir kez bakma f›rsat›n›z kalm›flsa, ‹stanbul'a
bakmal›s›n›z" demiflti.

Bu bak›mdan, 140 ülkeden, 81 binden fazla mezunuyla küresel ekonominin iflleyiflinde
önemli rol oynayan, dünyadaki ilk iflletme okulu Wharton'›n, Küresel Mezuniyet Forumu
için bu y›l, Bombay ve Riyo de Janeryo ile birlikte ‹stanbul'u seçmesini çok anlaml›
buluyorum.

Buluflman›z›n "Köprüler ‹nfla Etmek" olan temas› da, günümüz dünyas›n›n ihtiyaçlar›na
uygun bir bafll›kt›r.

Gerçekten de, kültürler, k›talar, ekonomiler, pazarlar ve halklar aras›ndaki iletiflimin fiziki
oldu¤u kadar duygusal anlamda da sa¤l›kl› ve kesintisiz iflleyebilmesi, 21. yüzy›l›n en
kritik meselelerinden biridir.

‹stanbul da, "Köprüler ‹nfla Etmek" temas›n› en güzel flekilde temsil edebilecek flehirlerin
bafl›nda gelmektedir.

Zira ‹stanbul, k›talar› birlefltiren bir köprü flehirdir.

8  H A Z ‹ R A N  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Art›k, ‹slam ya da herhangi bir baflka dini, uzlaflmaz inanç
sistemleri olarak takdim etmeye çal›flanlara göz
yumamay›z. Küresel sorunlara yaklafl›m›m›zda insani
de¤erleri ön plana ç›karmal›, sevgi ve flefkati hâkim
k›lmal›y›z.
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Bu yüzden tarihi boyunca ilgi oda¤› olmufltur.

‹stanbul'un özelli¤i, tabii ki sadece Asya ve Avrupa'n›n co¤rafi birleflme noktas›nda
olmas› de¤ildir.

‹stanbul'un as›l birlefltirici özelli¤i, medeniyetleri buluflturan de¤erlere yüzy›llarca ev
sahipli¤i yapmas›d›r.

Bu yönüyle ‹stanbul, hiç flüphe yok ki "Medeniyetler ‹ttifak›" projesinin de sembol flehridir.

Gerginlik ve çat›flmalar›n yay›lma e¤ilimi gösterdi¤i bir dünyada, medeniyetleri bar›fl
içinde bir araya getirebilecek ortak de¤erlerin buluflma noktas› olan bir ülkeyi temsil
etmektedir.

‹stanbul, Do¤u'yla Bat›'n›n, geçmiflle gelece¤in, gelenekle de¤iflimin uyum içinde
kaynaflt›¤› nadide bir mekând›r.

De¤erli Konuklar,

Maalesef çat›flma ve savafllar›n egemen oldu¤u günümüz dünyas›nda bar›fl›n büyük
eksikli¤ini hissediyoruz.

Bar›fl›n temel unsurlar›ndan biri ise karfl›l›kl› anlay›fl ve iflbirli¤idir.

Birbirimize fikren uzak kalarak de¤erler ittifak› oluflturmak mümkün de¤ildir.

Küreselleflmeye yol açan iletiflim ve ulafl›m araçlar›ndaki devrimlerle fiziki uzakl›klar›
aflman›n türlü yollar›n› keflfettik.

Ne var ki, zihni mesafelerin giderilmesi konusunda ayn› ölçüde baflar› sa¤layabildi¤imizi
söyleyemeyiz.

‹flte köprüler infla etmenin önemi de bu noktada ortaya ç›kmaktad›r.

Demokrasi de, köprüler üzerinde kurulan bir rejimdir.

Bir özgürlük ve fakat ayn› zamanda uzlaflma rejimidir.

Özgür dünya bölünemez; çünkü bu büyük bir tutars›zl›k olur. ‹flte bunun için Berlin
duvar›n›n y›k›l›fl›n› coflkulu alk›fllarla selamlam›flt›k. Sadece farkl›l›klar›ndan dolay› hiçbir
fert ya da toplumun duvarlar arkas›na hapsedilmesi kabul edilemez. Bu yaln›zca fiziki
duvarlar için de¤il, özellikle de So¤uk Savafl sonras›n›n küreselleflen dünyas›nda psikolojik
duvarlar için de geçerlidir. Zira özgürlük d›fllay›c› de¤ildir, bölücü de¤ildir. Zaten farkl›l›klar›n
bulunmad›¤› bir yerde özgürlük diye bir mesele de olmaz. Onun için diyorum ki, farkl›
kültür ve inançlar aras›nda psikolojik duvarlar infla etmek özgür dünyan›n ruhuna ayk›r›d›r
ve karfl› karfl›ya bulundu¤u en büyük tehlikedir.

Küreselleflme bu sorunu daha da acil hale getirmifltir.

Ülkeleri ya da toplumlar› karfl› karfl›ya getiren çat›flmalar› sona erdirecek bir özgürlük ve
uzlafl› kültürü gelifltirmek için hep birlikte çaba sarf etmek mecburiyetindeyiz.
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Ben buna uluslararas› iliflkilerde "demokratik diplomasi" diyorum.

Zira dünyan›n dört bir yan›ndaki ülkelerin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› giderek artmaktad›r.

‹nsanlar›m›z›n güvenli¤i ve bekas› art›k dünyan›n öbür ucundaki geliflmelerden do¤rudan
etkilenmektedir.

Bu nedenle yaln›zca Türk insan›n›n de¤il, bütün dünya halklar›n›n bar›fl›n kazan›mlar›na
olan talebi ön plana ç›km›flt›r.

Art›k bütün toplumlar, kalk›nma ve refah›n yayg›nlaflmas›n›, küreselleflmenin nimetlerinden
eflit biçimde faydalanmay› istiyorlar.

Bu talep, bizim çok yönlü d›fl politika anlay›fl›m›z›n da temel parametresidir.

Türkiye olarak, uluslararas› toplumun gündeminde en ön s›ralarda yer alan mevcut
gerginlik noktalar›n›n ve potansiyel yeni tehditlerin pek ço¤unun oldukça yak›n›nda
bulunuyoruz. Bu yüzden, bölgemizde bar›fl, istikrar ve uzlaflma kültürünün yerleflmesi
için aktif çaba gösteriyoruz.

Bunun için en önemli enstrüman›m›z da, ›srarla yürütmeye çal›flt›¤›m›z "demokratik
diplomasi"dir.

De¤erli Konuklar,

Bence, bugün karfl› karfl›ya oldu¤umuz sorun inanç ve kültürlerimizdeki farkl›l›klardan
de¤il, bu farkl›l›klar›n oluflturdu¤u renkli ve büyük resmi birbirine karfl›t parçalara ay›rma
çabalar›ndan kaynaklan›yor.

Dolay›s›yla bizim bugün Medeniyetler ‹ttifak› dedi¤imiz
fley, farkl› gelenekleri, farkl› kültürleri çat›flma unsuru
olarak sunmaya çal›flan zihniyete karfl› kararl› bir durufltur.
‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero ile birlikte yürüttü¤ümüz "Medeniyetler ‹ttifak›"
projesi bu bak›fl aç›s› etraf›nda flekillenmektedir.

Bu anlay›fl›m›z›n izleri, öncülü¤ünü yapt›¤›m›z AB-‹KÖ Forumu'nda ve demokratik ortak
s›fat›yla aktif rol oynad›¤›m›z Genifl Orta Do¤u ve Kuzey Afrika giriflimi çerçevesindeki
çabalar›m›zda da kendini göstermektedir.

Bunlar, benim dünya halklar›na örnek teflkil edebilece¤ini düflündü¤üm cesaret verici
giriflimlerdir.

Art›k, ‹slam ya da herhangi bir baflka dini, uzlaflmaz inanç sistemleri olarak takdim
etmeye çal›flanlara göz yumamay›z. Küresel sorunlara yaklafl›m›m›zda insani de¤erleri
ön plana ç›karmal›, sevgi ve flefkati hâkim k›lmal›y›z.

Unutmamal›y›z ki, kalpleri kazanarak kuraca¤›m›z yeni bir dünya, yok edenleri yok etmeye
çal›flarak kuraca¤›m›z bir dünyadan daha güvenli, daha mutlu ve daha müreffeh olacakt›r.
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Güvensizli¤i korku ve bask›yla de¤il, savundu¤umuz ortak de¤erleri yücelterek bertaraf
edebilece¤imizi hissetmeli ve hissettirmeliyiz.

Ben sorunun, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda de¤il, ülke ve toplumlar›n geliflmifllik
düzeyleri aras›ndaki eflitsizlikte yatt›¤›na inan›yorum.

Bugün dünyan›n baz› bölgelerinde hüküm süren açl›k ve yoksulluk hiçbir insani mülahazaya
s›¤mayan bir görüntü arz ediyor.

Yoksulluktan kaynaklanan sosyal sorunlar uluslar›n güvenli¤ine zarar veriyor.

Bilgiye ve teknolojiye eriflimde, bunlar›n üretimde kullan›lmas›nda geliflmifl ülkelerle
dünyan›n geri kalan› aras›nda halen ciddi bir fark bulunuyor.

Hangi dine inand›¤›ndan ba¤›ms›z olarak, bugün birçok bölgede yoksulluk içinde yaflayan,
fliddete maruz kalan, sömürülen, bocalayan insanlar var.

Bu köprü kurulamazsa, bu insanlar›n da küreselleflmenin nimetlerinden yeterince pay
almas› sa¤lanamazsa,  yaflanan pek çok soruna kal›c› çözüm bulunmas› mümkün de¤ildir.

De¤erli Konuklar,

20. yüzy›l büyük bir yenilenme yüzy›l› olmufltur.

Bu yüzy›lda, Türkiye de di¤er pek çok ülke gibi kapsaml› bir de¤iflim sürecinden geçmifltir.

Bugün, Avrupa Birli¤i'ne üye olmaya haz›rlanan istikrarl› ve demokratik bir ülke ortaya
ç›karmay› baflarm›fl bulunuyoruz.

Yaln›zca son üç buçuk y›l içerisinde, siyasi ve ekonomik alanlardaki reform sürecini
birkaç misli h›zland›rd›k.

Rejimimizin demokratik dayanaklar›n› güçlendirdik. Bireysel hak ve özgürlüklerin alan›n›
genifllettik. Sivil toplumun geliflmesine imkan sa¤layacak ad›mlar› att›k.

Bu siyasi reformlar, ekonomik yeniden yap›lanma faaliyetleriyle de paralel yürütülmüfltür.

Hükümet olarak, ekonomik alandaki yap›sal reform çal›flmalar›na büyük önem veriyoruz.

Özellefltirme sürecini h›zland›rm›fl, mali piyasalardan bafllamak üzere, tar›m, sosyal
güvenlik, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli reformlar› baflar›yla
gerçeklefltirmifl bulunuyoruz.

Ekonomik programa ba¤l› kal›narak, büyüme yeniden sa¤lanm›fl, ekonomimizin kurumsal
altyap›s› güçlendirilmifltir.

Bu çal›flmalar›n her biri ayn› zamanda, Türkiye'yi küresel süreçlere ba¤layan köprüleri
daha da sa¤lamlaflt›rm›fl, bizi, flekillenmekte olan yeni dünyan›n daha fazla dikkat çeken
bir üyesi haline getirmifltir.

Böylece Türkiye, hem küresel merkezin bir parças›, hem de sistem d›fl›nda kalanlara
örnek teflkil edebilecek bir ülke olmufltur.
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Bu noktada, ekonomide kaydetti¤imiz geliflmelere k›sa örneklerle de¤inmek istiyorum.

Türkiye'nin 1993-2002 y›llar› aras›nda ortalama y›ll›k büyüme oran› sadece yüzde 2,8'di.

Bu oran 2003'te yüzde 5,9'a, 2004'te ise yüzde 9,9'a yükselmifltir.

2005 y›l› büyüme h›z› da yüzde 7,6 olarak gerçekleflmifltir..

Toplam Gayr-i Safi Milli Has›lam›z ise 360.9 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Enflasyonu da ekonomideki yüksek büyüme oran›yla birlikte düflürmeyi baflard›k.

‹zlenen s›k› ekonomik program sayesinde 2004'te tek haneli rakamlara gerileyen
enflasyon, 2005'te son 37 y›l›n en düflük düzeyine inmifltir.

2005'te tüketici fiyatlar›ndaki art›fl yüzde 7,72,  üretici fiyatlar›ndaki art›fl ise sadece
yüzde 2,66 olmufltur.

Son üç buçuk y›lda gerçeklefltirdi¤imiz ekonomik reformlar›n sonucunda d›fl ticaretin
hem hacmi hem de yap›s› de¤iflmifltir.

D›fl ticaretimiz sadece son üç y›lda, iktidar›m›z döneminde 2 kat›n üzerinde artarak 87.6
milyar dolardan, 189.9 milyar dolara ç›km›flt›r.

Türkiye ‹statistik Kurumu'nun aç›klad›¤› son resmi verilere bakt›¤›m›zda, bu e¤ilimin
devam etti¤ini görüyoruz.

1980'li y›llarda ço¤unlukla tar›m ürünleri ihraç ediyorduk.  Bugün ise ifllenmifl mallar
ihracat›m›z›n yüzde 90'›n› oluflturuyor.

Bu durum, Türk ekonomisindeki yap›sal de¤iflimi de aç›kça göstermektedir.

Tekstil ürünleri hala bafll›ca ihraç kalemini oluflturmaktad›r. Son y›llarda buna demir-çelik,
cam ve seramik eflyalar›, deri ve deri ürünleri, dayan›kl› ev aletleri ile tafl›t ve tafl›t yedek
parçalar› da eklenmifl bulunuyor.

Dünyadaki siyasi ve ekonomik yeniden yap›lanmalara
paralel olarak devam eden özellefltirme program›m›z ile
büyük enerji ve altyap› yat›r›mlar›m›z, son y›llarda
Türkiye'yi küresel yat›r›mc›lar için daha da çekici hale
getirmifltir.
Türkiye, dinamik ekonomisi, büyük iç pazar›, rekabete aç›k endüstrisi ve kalifiye ifl
gücüyle küresel sermayeye eflsiz f›rsatlar sunmaktad›r.

Dikkat ederseniz "Yabanc› Sermaye" demiyorum, ça¤›n gerçeklerine daha uygun olan
"Küresel Sermaye" kavram›n› kullan›yorum.

Bu kadar küçülen bir dünyada, böylesine h›zlanan bir sistem içinde, s›n›rlarötesi yat›r›m
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imkânlar› insanl›k tarihinin en ileri düzeyine ulaflm›flt›r. Küresel yat›r›mc›lar ülkeleri birbirine
ba¤layan güçlü köprüler haline gelmifllerdir.

De¤erli Konuklar,

Bildi¤iniz gibi, AB'ye tam üyelik D›fl Politikam›z›n ana eksenlerinden birini oluflturuyor.

Kat›l›m müzakerelerinin bafllamas›, AB ile iliflkilerimizde yeni bir dönemin de bafllang›c›
olmufltur.

Esasen, AB ile ekonomik beraberli¤imiz, Gümrük Birli¤i sayesinde çok daha önceden
bafllam›flt›r.

Gümrük Birli¤i yaklafl›k on y›ld›r uygulan›yor.

Türkiye, kat›l›m öncesinde AB ile Gümrük Birli¤i sa¤layan tek ülkedir.

Ülkemize gelen d›fl sermaye içerisinde en büyük paya sahip olan AB, ayn› zamanda
bafll›ca ticaret orta¤›m›zd›r.

Üyeli¤imizin AB'ye yapaca¤› ekonomik katk›, sadece kendi potansiyelimizle s›n›rl›
kalmayacak, ayn› zamanda içinde yer ald›¤›m›z stratejik co¤rafyaya da uzanacakt›r.

Türkiye, Do¤u'yu Avrupa'ya ba¤layan önemli enerji, ulaflt›rma ve komünikasyon a¤lar›
üzerinde bulunmaktad›r.

Orta Asya, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i ve Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› ülkeleriyle yo¤un
ticari iliflkiler gelifltirmifltir.

Türkiye böylece, AB'nin bu pazarlara aç›lmas›na, Avrupa ekonomisi için büyük önem
tafl›yan hammadde ve di¤er girdilerin sa¤lanmas›na katk›da bulunabilecektir.

Üyeli¤imiz, Balkanlardan Kafkaslara ve Orta Asya'ya, Do¤u Akdeniz'den Orta Do¤u'ya
uzanan bölgede, AB'nin bar›fl ve istikrar› hedefleyen politikalar›n› da güçlendirecektir.

Ayr›ca, paylaflt›¤›m›z ortak de¤erlerin co¤rafi etki alan› da bugünkü AB s›n›rlar›n›n çok
ötesine tafl›nacakt›r.

Türkiye'nin üyeli¤inin, ekonomik ve siyasi avantajlar›n yan› s›ra, kültürel boyutta AB'ye
kazand›raca¤› derinlik de gözden kaç›r›lmamal›d›r.

AB üyesi bir Türkiye, hem Birli¤in bir parças› olacak hem de AB'yi di¤er co¤rafyalarda
daha etkin k›lacak bir köprü vazifesi görecektir.

Asya ile Avrupa'y› birbirine ba¤layan ‹stanbul Bo¤az›'ndaki iki köprü gibi, AB'nin birlefltirici
özelli¤ini simgeleyecektir.

fiunu özellikle belirtmeliyim ki, AB ile geliflen iliflkilerimiz Amerika Birleflik Devletleri ile
aram›zdaki mevcut iliflkinin alternatifi de¤il, tamamlay›c›s›d›r.

Zira Türkiye, mensubu oldu¤u siyasi, ekonomik ve askeri camian›n niteli¤inden dolay›,
her alanda transatlantik ba¤›n temel unsurlar›ndan biridir.
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Amerika Birleflik Devletleri ile geçmifle uzanan iliflkimiz sa¤lam temellere dayanmaktad›r.

Geçen zaman bizi yeni tecrübelerle s›nasa da, sonuçta ortak akl›n gösterdi¤i yön,
gelecekte de varolacak güçlü bir dayan›flmay› iflaret etmektedir.

Terörle mücadeleden Genifl Ortado¤u'daki reform çabalar›na, Arap-‹srail ihtilaf›n›n
çözümünden Irak'taki durumun normalleflmesine, Kafkaslar ve Orta Asya'da istikrar›n
sa¤lanmas›ndan enerji nakil hatlar›n›n çeflitlendirilerek güvence alt›na al›nmas›na kadar
birçok konuda güçlü müflterek ç›karlar›m›z vard›r.

Bazen hedef ayn› olmakla birlikte, yaklafl›m farkl›l›klar› ortaya ç›kabilmektedir. Bazen de
bu farkl›l›klar, Türkiye'nin s›cak çat›flma noktalar›na yak›nl›¤› nedeniyle daha temkinli
davranma zorunlulu¤undan kaynaklanabilmektedir.

Ancak Türkiye ile ABD, güçlü bir ittifak iliflkisi ve bunun temelinde yatan de¤erler
bütününe sahiptir.  Bunun da ötesinde, küresel istikrar›n sa¤lanmas› konusunda ortak
çaba gösteren iki dost ülkedir.

Aram›zdaki köprü çok güçlüdür.

‹liflkilerimizi daha ileri noktalara tafl›makta da kararl›y›z.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, zengin tabii kaynaklara sahip Hazar Havzas› ve Orta Do¤u ile dünya pazarlar›
aras›nda do¤al bir enerji köprüsü ifllevi görmektedir.

Konumumuz, küresel enerji tedarikinin güvenli¤i bak›m›ndan da son derece önemlidir.

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› projelerinden
oluflmaktad›r. Türkiye de bu koridorun bafll›ca
parçalar›ndan biridir.
Azeri petrolünü dünya pazarlar›yla buluflturan BTC petrol boru hatt›ndan gelen ilk petrol,
28 May›s'ta Ceyhan terminaline ulaflm›flt›r.

Limandan ilk yükleme de Haziran ay›n›n bafl›nda yap›lm›flt›r.

Hem enerji nakli haritas›n›, hem enerji güvenli¤i haritas›n› de¤ifltiriyoruz.

Bir taraftan da enerji naklinin çevre için daha güvenli hale getirilmesini sa¤l›yoruz.

BTC boru hatt›, Hazar petrolünün bat› pazarlar›na güvenle sevk edilmesinin yan› s›ra,
Türk bo¤azlar›ndaki petrol tankerlerinin transit geçiflini azaltarak, 15 milyon insan›n
yaflad›¤› ‹stanbul'un güvenli¤ine de katk›da bulunacakt›r.
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Önümüzdeki y›llarda dünyadaki petrol arz›n›n yüzde 6 ila 7'lik bölümünün Türkiye'den
transit geçece¤i hesap ediliyor.

De¤erli Konuklar,

Belirtti¤im tüm bu hususlar, Türkiye'nin bölgeler, kültürler, uygarl›klar ve ekonomiler
aras›nda kurdu¤u köprülerin bafll›ca örnekleridir.

Türkiye 21. yüzy›la, kendine güvenen, küresel istikrara katk› yapmaya haz›r uluslararas›
bir aktör olarak girmifltir.

As›l hedefimiz Türk halk›n› ça¤›n en yüksek siyasi, ekonomik ve sosyal standartlar›na
ulaflt›rmak, uluslararas› iliflkilerde de bar›fl› bir norm haline getirmektir.

Bulundu¤umuz noktadan, geçmifle gururla gelece¤e ise umutla bak›yorum.

Medeniyetler, kültürler ve halklar› birbirine ba¤layan kal›c› köprülerin infla edildi¤i bar›fl
içinde müreffeh bir dünya temennisiyle sözlerime son veriyor, sizleri bir kere daha
sayg›yla selaml›yorum.
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TÜRK-ARAP EKONOM‹ FORUMU

(8 HAZ‹RAN 2006, ‹stanbul)
Say›n Baflbakan, Say›n ‹KÖ Genel Sekreteri, Say›n Arap Ligi Genel Sekreteri,
De¤erli devlet adamlar›, ‹fl dünyas›n›n de¤erli üyeleri, Han›mefendiler, Beyefendiler,

‹kinci Türk-Arap Ekonomi Forumu vesilesiyle ülkemize gelen dost ve kardefl ülkelerin
de¤erli hükümet üyelerine ve seçkin konuklar›m›za hitap etmekten büyük bir mutluluk
duyuyorum.

Bu y›lki toplant›n›n düzenlenmesinde büyük eme¤i geçen, El-‹ktisad Vel Aamal ile D›fl
Ekonomik ‹liflkiler Kurulu'nu bu baflar›l› organizasyondan dolay› kutluyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bildi¤iniz gibi bugün, sonunun nereye varaca¤›n› kestirmekte zorland›¤›m›z, dünyay›
çepeçevre kuflatan bir küreselleflme dalgas› ile karfl› karfl›yay›z.

Bilhassa bilgi teknolojisindeki yenilikler mesafeleri ortadan kald›rarak dünyay› küçük bir
köye dönüfltürmüfltür.

Ça¤dafl yaflam›n vazgeçilmezleri haline gelen uydu anteni, cep telefonu ve internet
dünyan›n en ücra köflelerine kadar yay›lm›fl durumdad›r.

Devletlerin bu unsurlar› kullanarak elde ettikleri katma de¤er, ekonomilerinin gücünü
gösteren en önemli saik haline gelmifltir.

Bugün, siyasi ve askeri güç, ekonomik güçle desteklendi¤i ölçüde bir anlam ifade
etmektedir.

Sadece varl›kl› olmak, art›k tek bafl›na yeterli de¤ildir.

Sermayeyi, gerekti¤inde ülke d›fl›nda verimlili¤i yüksek alanlara yönlendirmek, küresel
bir oyuncu olman›n vazgeçilmez flart› haline gelmifltir.

Devletlerin ekonomik aç›dan giderek birbirlerine daha ba¤›ml› hale gelmeleri, esasen
karfl› konulamaz bir süreçtir.

Bu yeni sürece iyi uyum sa¤layan ülkeler baflar›l› olup kazançl› ç›kmaktad›r.

Eski üretim yap›s›n› sürdürmekte direnenlerin arzulad›klar› kalk›nma düzeyini yakalamalar›
ise bence art›k mümkün de¤ildir.
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Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n ayn› zamanda, ülkeler aras›nda geçmiflten gelen kimi önyarg›lar›n
k›r›lmas›na, husumetin yerine iflbirli¤inin geliflmesine de katk› sa¤lad›¤›n› görüyoruz.

Mal, hizmet, emek ve sermayenin dolafl›m›nda art›k yepyeni bir dönem bafllam›flt›r.

Yeni rekabet koflullar›n›n bütün zorluklar›na ra¤men esasen bu süreç önümüze çok yeni
imkânlar da ç›karmaktad›r.

Küreselleflmenin yan etkisi olarak geliflen De¤erleraras› So¤uk Savafl dedi¤im dönemin
bütün olumsuz etkilerini üzerimizde hissederken bu yeni imkânlar› f›rsata dönüfltürmenin
aciliyetini özellikle vurgulamak istiyorum.

Unutmayal›m ki, daha çok al›fl-verifl daha müreffeh bir dünya demektir.

Daha müreffeh bir dünya ise daha bar›flç›l ve daha istikrarl› bir dünya olacakt›r.

Ekonomik ve ticari iliflkilerle bar›fl ve istikrar aras›nda böyle bir ba¤ oldu¤unu görüyoruz.

Refaha ulaflt›¤›n›zda bar›fl ve istikrar› da yakalayabilirsiniz.

Ayn› flekilde bar›fl ve istikrar olmadan da refaha ulaflman›z mümkün de¤ildir.

Birinin olmad›¤› yerde di¤erini de bulman›z zorlaflacakt›r.

O sebeple refah›n da, bar›fl ve istikrar›n da küreselleflmesine katk› sa¤layacak her imkân›
de¤erlendirmek durumunday›z.

Mal ve hizmetleri al›p verirken ayn› zamanda bizleri de birbirimize yak›nlaflt›ran ticari
iliflkilerin önünü mümkün oldu¤unca açmal›y›z.

Fiziki mesafeleri ortadan kald›ran küreselleflme ça¤›nda, psikolojik bariyerleri de y›kman›n
en etkili yolu, bana göre budur.

De¤erli Misafirler,

Türk ekonomisi son y›llarda büyük bir ivme kazand›.

Bunun sürdürülmesinde, Arap ülkeleriyle ekonomik ve ticari iflbirli¤ine büyük önem
veriyoruz.

Ticaret ve yat›r›m yoluyla sa¤lanacak karfl›l›kl› etkileflimin bölgemizde istikrar, kalk›nma
ve refaha katk›da bulunaca¤›n› düflünüyoruz.

Bu yolda at›lacak ad›mlar› desteklemekte de kararl›y›z.

Co¤rafi konumumuz; tarihi, insani ve kültürel ba¤lar›m›z,
tamamlay›c› nitelikteki ekonomik yap›lar›m›z, ifl ve yat›r›m
iliflkilerimizi gelifltirecek elveriflli bir zemine sahip
oldu¤umuzu gösteriyor.
Buradan yola ç›karak sizlerle kendi tecrübelerimizi ve ekonomik alanda son dönemde
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kaydetti¤imiz geliflmeleri paylaflmak istiyorum.

Ekonomimiz y›llard›r yaflad›¤› yap›sal sorunlardan art›k kurtulmaya bafllam›flt›r.

Hükümet olarak uygulad›¤›m›z ekonomik program› baflar›yla yürütüyoruz.

Düflük enflasyonla sürdürülebilir büyümeyi sa¤lamak üzere izledi¤imiz kararl› politikalar
sayesinde ekonomik alanda büyük bir at›l›m gerçeklefltirdik.

Beklentilerin üzerinde olumlu sonuçlar elde ettik.

Reform program›m›z flu dört ana stratejiye dayanmaktad›r:

- Makro ekonomik dengelerde sürdürülebilir bir geliflme ortam›n›n yakalanmas›,

- Para ve döviz piyasalar›nda istikrar›n sa¤lanmas›,

- Bankac›l›k sektörünün düzenlenmesi,

- ve büyümeyi h›zland›rarak yeni istihdam oluflturulmas›.

Bu çerçevede, özellefltirme sürecini h›zland›rd›k.

Mali piyasalardan bafllamak üzere, tar›m, sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikasyon
sektörlerinde önemli de¤ifliklikler yapt›k.

Son üç y›lda kaydetti¤imiz ortalama yüzde 8'lik büyüme oran›yla, dünyan›n en h›zl›
büyüyen ekonomileri aras›na girdik.

Ayr›ca, 2005'te 350 milyar dolarl›k GSMH ile dünyan›n 17. büyük ekonomisi konumuna
yükseldik.

Enflasyon son iki y›ld›r tek haneli rakama düflmüfltür.

Merkez Bankam›z›n rezervleri 50 milyar dolar seviyelerindedir.

Bu rakam, bir bak›ma Türk ekonomisinin iç ve d›fl piyasalarda meydana gelebilecek
muhtemel dalgalanmalara karfl› gücünü göstermektedir.

D›fl ticaretimiz h›zl› ve düzenli olarak geliflmeye devam etmektedir.

2005 y›l›nda d›fl ticaret hacmimiz 190 milyar dolar› aflm›flt›r.

Halen devam eden özellefltirme program›, büyük enerji ve altyap› yat›r›mlar› son y›llarda
Türkiye'yi küresel yat›r›mc›lar için daha da çekici hale getirmifltir.

Bu noktada, dinamik ekonomisi, büyük iç pazar›, rekabete aç›k endüstrisi ve kalifiye ifl
gücüyle Türkiye'nin, küresel yat›r›mc›lara son derece önemli imkânlar sundu¤unu bir
kere daha hat›rlatmak isterim.

Bu konudaki hukuki zeminin tamamlanmas›na özel bir gayret gösterdik. Yabanc› Sermaye
Yasas›'nda de¤ifliklik yaparak Türkiye'ye gelen uluslararas› yat›r›mc›lara bir günde flirket
kurma imkân› tan›d›k.
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Bu, temel yaklafl›m›m›zdaki önemli bir de¤iflikli¤i göstermektedir.

"Yabanc› Sermaye" kavram› yerine ça¤›n gerçeklerine daha uygun olan "Küresel Sermaye"
kavram›n› benimsedik.

Bunu mevzuat›m›za da yans›t›yoruz.

Art›k yat›r›m söz konusu oldu¤unda yerli/yabanc› ayr›m› ortadan kalkm›flt›r.

Özel sektöre teflvikler sa¤l›yoruz.

Baflta kendim ve bakan arkadafllar›m olmak üzere, ülkemizdeki ifl ve yat›r›m imkânlar›n›
tan›tmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz.

Bölge ülkelerine ilgili uzmanlardan oluflan teknik heyetler gönderiyoruz.

Bugün ekonomimiz, özel sektör yat›r›mlar›nda oldu¤u kadar, do¤rudan d›fl yat›r›m
girifllerinde de en yüksek düzeyine ulaflm›flt›r.

Türkiye'ye gelen do¤rudan d›fl sermaye yat›r›mlar› 2005 y›l›nda, özellefltirmelerle birlikte
17 milyar dolara ç›km›flt›r.

Ayr›ca, uluslararas› firmalar›n kamu ve özel bankalara olan ilgilerinin artt›¤›n› da görüyoruz.

2006 y›l›n›n ilk befl ay›nda, uluslararas› yat›r›mc›lar, 5,1 milyar dolarl›k hisse senedi sat›n
alarak Türk bankac›l›k sektörüne girmifllerdir.

De¤erli Konuklar,

Türkiye'de son y›llarda büyük altyap› projeleri bafllat›lm›flt›r.

Bunlar›n en büyü¤ünü Güneydo¤u Anadolu Projesi (GAP) oluflturmaktad›r.

GAP dünyadaki dokuz büyük çapl› proje aras›nda say›lmaktad›r.

GAP sayesinde tar›m ve sanayide elde edilecek yüksek
potansiyelin bölgenin düzeyini befl kat art›rmas› ve bölgede
3.5 milyon kifliye ifl imkan› sa¤lamas› bekleniyor.
Dünya çap›nda büyük projelere imza atan Türk inflaat sektörü de tecrübelerini paylaflmaya
haz›rd›r.

‹nflaat flirketlerimiz flimdiye kadar dört k›tada, 65 ülkede, uluslararas› standartlarda üç
binden fazla projeyi baflar›yla tamamlam›fllard›r.

Üçte biri Orta Do¤u bölgesinde olmak üzere toplam ifl hacimleri 2005 itibariyle 75 milyar
dolara ulaflm›flt›r.

Bizim ilkemiz her zaman 'karfl›l›kl› yarar' olmufltur.

Biz bir iflten kendimizin oldu¤u kadar, orta¤›m›z›n da memnun kalmas›n› isteriz.
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Buradan ifladamlar›n›, baflta GAP bölgesi'nde olmak üzere son dönemde Türkiye'nin
sundu¤u yat›r›m imkânlar›n› ve özellefltirmelerle ortaya ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirmeye
ça¤›r›yorum.

Ben ve arkadafllar›m bu konuda her türlü yard›m› yapmaya, deste¤i vermeye haz›r›z.

De¤erli Misafirler,

Son dönemde gerçeklefltirdi¤imiz makro-ekonomik performans, Türkiye'nin bölgedeki
dinamizmini aç›kça ortaya koymaktad›r.

Türkiye, böylece, makro ekonomik politikalardaki uyum ve devaml›l›¤›n, istenen ekonomik
sonuçlar› elde etmek için elzem oldu¤unu kan›tlam›flt›r.

Bu baflar›n›n arkas›nda "güven" ve "istikrar" yatmaktad›r.

‹zledi¤imiz ekonomi politikas›n› sürdürmekte kararl› olan hükümetim, bu politikan›n
esaslar›n› fleffaf ve ayr›nt›l› biçimde paylaflmaktan da kaç›nmam›flt›r.

Sonuç olarak, öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, fleffafl›k ve mali disiplin Türkiye'ye sadece
iç pazarda de¤il, uluslararas› ifl çevrelerinde de itibar kazand›rm›flt›r.

Bu çizgimizin önümüzdeki dönemde de devam edece¤inden kimsenin flüphesi olmas›n.

De¤erli Konuklar,

Türkiye ile Arap ülkeleri aras›ndaki ikili iliflkilerin karfl›l›kl› güven ve iflbirli¤i anlay›fl›yla
geliflti¤ini memnuniyetle müflahede ediyoruz.

Dost Arap ülkeleriyle her alanda iliflkilerimizi daha ileri düzeylere tafl›mak için elveriflli
bir zeminin bulundu¤una inan›yorum.

Bu çerçevede, Lübnan Baflbakan›, de¤erli dostum Say›n Siniora ile Ankara'da yapt›¤›m
görüflmelerde, aram›zdaki ekonomik ve ticari iliflkileri gelifltirme konusunda mutab›k
kald›k.

Yine, Irak ile iliflkilerimiz de bizim için özel önem tafl›maktad›r.

Irak Baflbakan Yard›mc›s› Say›n Berham Salih'in burada bulunmas›ndan memnuniyet
duyuyorum.

Kendisiyle yeni dönemde Irak ile iliflkilerimizin daha da geliflmesi için neler yapabilece¤imizi
etrafl›ca görüflme imkân› bulaca¤›z.

Irak'la olan ekonomik ve ticari iliflkilerimizi de çok ileri düzeylere getirece¤imize samimiyetle
inan›yorum.

De¤erli Misafirler,

Genel olarak bak›ld›¤›nda bölge ülkeleri ile ticaretimiz tatmin edici olmaktan uzakt›r.

Asl›nda bunu gelifltirecek potansiyele sahibiz.
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Burada ifladamlar›m›za düflen bafll›ca görev, bölgedeki ticari imkânlar› daha yak›ndan
izleyerek, karfl›l›kl› mal ve hizmet al›fl veriflini gelifltirmek ve çeflitlendirmektir.

Bu Forum'da, Türkiye'de ifl, ekonomi ve yat›r›m alanlar›nda yürütmekte oldu¤umuz
reform sürecinin Arap ülkeleriyle ekonomik ve ticari iliflkilerimiz üzerindeki etkilerini ele
alaca¤›z.

Ayr›ca, Avrupa Birli¤i üyeli¤imizin, Avrupa ile Arap ülkeleri aras›ndaki ekonomik ve ticari
iliflkilere yans›mas›n› de¤erlendirece¤iz.

Türkiye'deki özellefltirmelerin sundu¤u yat›r›m imkânlar›n› görüflece¤iz.

Arap ülkelerinde gözlenen ekonomik büyüme ve sermaye birikiminin bölge ülkelerindeki
kalk›nma çabalar›na muhtemel katk›s›n›, enerji alan›ndaki iflbirli¤imiz çerçevesinde masaya
yat›raca¤›z.

Bütün bu görüfl, bilgi ve tecrübe al›fl veriflinin Arap ülkeleriyle aram›zdaki ekonomik ve
ticari iliflkilerin daha ileri noktalara tafl›nmas›na katk›da bulunaca¤›na inan›yorum.

Sözlerime son verirken Forum'un yararl› ve verimli geçmesini temenni ediyor, sizleri
sayg›yla selaml›yorum. 
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN "DO⁄U BATIYLA BULUfiUYOR"
(DEIK-CERA) KONFERANSINDA YAPTIKLARI KONUfiMA

(20 HAZ‹RAN 2006)
Say›n Baflkan,

Enerji Camias›n›n De¤erli Üyeleri,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Do¤u ve bat› insan› için yüzy›llar boyunca çekim merkezi olan, Avrasya'n›n kültürel, tarihi,
ekonomik merkezi ‹stanbul'a hofl geldiniz.

Dokuz y›ld›r ‹stanbul'da düzenlenen CERA "Do¤u'nun Bat›'yla Buluflmas›" konferans›
enerji alan›ndaki en önemli etkinliklerden biridir.

Enerji konusu son birkaç y›ld›r, gerek liderleri, gerekse dünya kamuoyunu di¤er pek çok
meseleden çok daha fazla meflgul etmifltir.

Esasen enerji kaynaklar›na eriflim, ‹kinci Dünya Savafl›’ndan itibaren, giderek artan bir
biçimde d›fl politikan›n önemli bir boyutunu oluflturmufltur.

Ancak, enerji özellikle 1970'lerden sonra uluslararas› iliflkilerde belirleyici hale gelmifl,
birçok ülkenin d›fl politikas›na flekil vermifltir.

Son geliflmelerin de etkisiyle enerji arz güvenli¤i uluslararas› gündemin en üst s›ralar›na
tafl›nm›flt›r.

Gerçekten, günümüzde insanlar›n enerjiye olan ihtiyac› ve hatta bir ölçüde ba¤›ml›l›¤›,
konuya küresel bir önem kazand›rm›flt›r.

Böylece enerji kaynaklar› ulusal güvenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n temel unsurlar› aras›nda hakl›
yerini alm›flt›r.

Bu da biz siyasetçilere, enerji güvenli¤inin sa¤lanmas› konusunda önemli sorumluluklar
yüklemifltir.

Enerji konusu son birkaç y›ld›r, gerek liderleri, gerekse
dünya kamuoyunu di¤er pek çok meseleden çok daha
fazla meflgul etmifltir.
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De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bugün içinde bulundu¤umuz durum, yaklafl›k 30 y›l önce, 1970'lerde yaflanan enerji
krizlerinden farkl›d›r.

Karfl›laflt›¤›m›z sorunlar sadece baz› üretici ülkelerin üretimlerini k›smalar›ndan
kaynaklanm›yor.

Küresel ölçekte petrol ve do¤al gaz rezervleri aç›s›ndan henüz herhangi bir s›k›nt› söz
konusu de¤ildir.

Bugün arz yetersizli¤inin ötesinde, enerji kaynaklar›na eriflimde ülkeler aras›ndaki yo¤un
rekabet, üretici ülkelerde istikrars›zl›klar ile petrol ve do¤al gaz boru hatlar› ve dar su
yollar›na yönelik terörist tehditler söz konusudur.

Enerji güvenli¤i, enerji kaynaklar›n›n tüketicilere kesintisiz ve güvenli bir biçimde
ulaflt›r›lmas›d›r.

Bugünün dünden di¤er bir fark› da, enerji piyasas›n› do¤rudan etkileyen yeni aktörlerin
aram›za daha aktif bir biçimde kat›lm›fl olmas›d›r.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler
ekonomik büyümelerini sürdürmek amac›yla, enerji
ihtiyaçlar›n› dünyan›n her yerindeki kaynaklardan
karfl›lamak için yo¤un bir çaba içine girmifllerdir.
Bu durum karfl›s›nda, hepimizin ortak meselesi olan arz güvenli¤inin gelifltirilmesi için
üretici ve tüketiciler aras›nda diyalog ve iflbirli¤ine öncelik vermeliyiz.

Geçifl yollar›n›n güvenli¤ini sa¤lamak, nakil için alternatif güzergahlar oluflturmak,
kaynaklar›m›z› çeflitlendirmek ve beklenmedik kesintilere karfl› talep esnekli¤ini art›r›c›
önlemler almak son derece önemlidir.

Enerji arz›n›n kesintisiz sürdürülmesinde;

- petrol gibi tehlikeli maddeler tafl›yan tankerlerin Türk Bo¤azlar› gibi hassas noktalardan
geçifllerinin emniyet alt›na al›nmas›,

- petrol ve do¤al gaz boru hatlar›n›n, terörist sald›r› veya kazalardan korunmas›

bugün daha da önemli hale gelmifltir.

Bu vesileyle, Türk Bo¤azlar›ndaki tanker trafi¤inin geçifl güvenli¤ini, deniz çevresini ve
‹stanbul'u tehdit edecek flekilde giderek artt›¤›n› enerji camias›n›n dikkatine bir kez daha
sunmak istiyorum.

Bu dar su yolundan petrol tafl›mac›l›¤›n›n sürdürülebilir olmad›¤›n› art›k herkesin kabul
etmesi gerekiyor.

2 0  H A Z ‹ R A N  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



115

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, gerçeklefltirmekte oldu¤u projelerle enerji arz güvenli¤ine önemli katk›larda
bulunabilecek konumdad›r.

Dünyadaki petrol ve do¤al gaz rezervlerinin yaklafl›k dörtte üçüne sahip bölgelerin
kavfla¤›nda yer alan Türkiye, co¤rafyas› ve stratejik konumuyla, enerji arz güvenli¤inin
sa¤lanmas› için önemli imkânlar sunmaktad›r.

Binlerce y›l önce topraklar›m›z, Do¤u'nun baharat›n›, ipe¤ini ve de¤erli mallar›n› Avrupa'ya
tafl›yan kervanlar›n geçifl noktas›yd›.

Bugün de yine, Kafkasya, Hazar Havzas›, Orta Asya ve
Orta Do¤u'nun petrol ve do¤al gaz›n›n Avrupa'ya ve di¤er
tüketici pazarlar›na ulaflt›r›ld›¤› kilit ülke Türkiye'dir.
Genifl bir enerji vizyonuna sahibiz.

Esas itibariyle enerji stratejimizi bu vizyona dayanarak, küresel geliflmelerle beklentileri
göz önünde bulundurarak oluflturduk.

Türkiye'yi Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney eksenindeki transit ülke haline getirmeyi amaçl›yoruz.

Ceyhan Terminali'ni enerji ticaret merkezi haline dönüfltürmeyi hedefliyoruz.

Bildi¤iniz gibi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt›n› faaliyete geçirdik.

fiimdi s›rada Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt› ile Bakü-Tiflis-Erzurum (fiahdeniz)
ve Hazar Geçiflli Do¤al Gaz Boru Hatt› projeleri var.

Türkiye olarak bir yandan, 21. Yüzy›l›n ‹pek Yolu olarak adland›r›lan Do¤u-Bat› Enerji
Koridoru’nun gerçeklefltirilmesine öncülük ediyoruz.

Bir yandan da, Nabucco ve Türkiye-Yunanistan-‹talya do¤al gaz boru hatt› vas›tas›yla,
Hazar Havzas› ve Orta Do¤u'nun do¤al gaz›n› Avrupa'ya tafl›yarak, Avrupa Birli¤i'nin
do¤al gazda 4. arteri olma yolunda önemli ad›mlar at›yoruz.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru’nun, bölgenin enerji kaynaklar›na do¤rudan eriflimin sa¤lamas›
aç›s›ndan stratejik de¤eri vard›r.

Hazar geçiflli ba¤lant›s›n›n da tamamlanmas›yla bu koridor, bölge ülkeleri aras›ndaki
ekonomik ve ticari iflbirli¤inin gelifltirilmesini sa¤layacakt›r.

Ayn› zamanda, bölgenin Bat› dünyas›yla karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n› da art›racakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Kerkük-Yumurtal›k ve yak›nda Kazakistan'›n da ba¤lanaca¤› Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
boru hatlar›na ek olarak, infla edilecek Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt› ile,
Ceyhan dünyan›n önemli enerji merkezlerinden biri haline gelecektir.
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Böylece, Ceyhan terminaline yanaflacak tankerlerin, ayn› anda, ayn› noktada, Irak, Azeri,
Kazak ve Rus petrolünü yüklemesi mümkün olacakt›r.

Petrol flirketleri, tankerlerini çeflitli menfle ve kalitelerdeki petrolü, tek bir terminalden,
Ceyhan'dan yükleyip, tüketici pazarlar›na gönderme imkân›na kavuflacaklard›r.

Bu tarz bir arz kayna¤› esnekli¤i, özellikle tanker tafl›mac›l›¤›nda, flu anda petrol piyasalar›n›n
en büyük ihtiyaçlar›ndand›r.

Enerji stratejimizin di¤er bir boyutu da, Irak do¤al gaz›n›n Türkiye üzerinden Avrupa ve
Amerika'ya tafl›nmas›d›r.

Önümüzdeki y›llarda, daha ziyade Irak'›n Kuzeyinde bulunan zengin do¤al gaz rezervlerinin,
Kerkük-Yumurtal›k hatt›n›n geçifl hakk› kullan›larak infla edilecek bir boru hatt›yla Ceyhan'a
getirilmesini, bir LNG terminaliyle de oradan AB ve ABD'ne ulaflt›r›lmas›n› tasarl›yoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Güzergâh ve kaynak çeflitlendirmesi, AB'nin ortak enerji stratejisi oluflturulmas›n›
amaçlayan "Yeflil Ka¤›t"ta, öncelikler aras›nda s›ralanmaktad›r.

Hazar Geçiflli Do¤al Gaz Projesi, güzergâh ve kaynak çeflitlendirmesine önemli katk›larda
bulunacakt›r.

Proje, Kazakistan ve Türkmenistan do¤al gaz›n›n bir k›sm›n›n Türkiye üzerinden Avrupa
do¤al gaz flebekesine ba¤lanmas›n› ve Avrupa'ya do¤rudan sat›fl›n› sa¤layacakt›r.

Gerekli siyasi iradeyle, ortaya ç›kabilecek güçlüklerin üstesinden gelebilece¤imize ve
Hazar Geçiflli Do¤al Gaz boru hatt›n›n bir an önce gerçekleflece¤ine inan›yorum.

Do¤u-Bat› koridoru çerçevesinde ayr›ca, tüm bölge ülkelerinin yararlanacaklar› karayollar›,
demiryollar›, telekomünikasyon hatlar› ve limanlar üzerinde de çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Stratejimizin ekonomik ve sosyal kalk›nmam›z aç›s›ndan önemli bir di¤er yönü de enerji
kaynaklar›m›z›n çeflitlendirilmesidir.

Hidro enerjinin yan› s›ra günefl, rüzgâr gibi di¤er
yenilenebilir enerji kaynaklar› ile genifl kömür
rezervlerimizden daha etkin yararlanmam›z gerekti¤ini
düflünüyoruz.
Böylece, Türkiye'nin giderek artan enerji ihtiyac›n› güvence alt›na alabiliriz.

Serbest rekabet kurallar›nn›n iflledi¤i, liberal, fleffaf bir enerji piyasas› oluflturmak için
gerekli bütün ad›mlar› at›yoruz.

AB'nin enerji piyasas›yla entegrasyonun sa¤lanmas› ve sektöre do¤rudan d›fl yat›r›mlar›n
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özendirilmesine de önem veriyoruz.

Temel enerji kaynaklar› bak›m›ndan büyük ölçüde d›fla ba¤›ml› bir ülkeyiz.

Türkiye son üç y›lda köklü bir de¤iflim sürecine girmifl, ekonomimiz, 16 çeyrek üst üste
büyümüfltür.

Bu büyüme enerji talebini de tetiklemifltir.

Gerekli önlemler al›nmazsa, iç talepteki h›zl› art›fl nedeniyle enerji kaynaklar›nda d›fla
ba¤›ml›l›¤›m›z›n 2020 y›l›nda % 78'e yükselece¤i tahmin ediliyor.

Yine, enerji tüketimimizin 20 y›l içinde toplam % 60 oran›na kadar artabilece¤i tahmin
ediliyor.

Bu durumun sürdürülebilir olmad›¤› ortadad›r.

Enerji ihtiyac›m›z›n karfl›lanabilmesi için büyük ölçekte yat›r›m laz›md›r.

Bu nedenle, gerek yerli, gerekse uluslararas› yat›r›c›mlar için en elveriflli piyasa koflullar›n›
oluflturma gayreti içindeyiz.

Ayr›ca, nükleer enerji de gündemimizdedir.

Enerji tüketimi h›zla artan bir ülke olarak nükleer enerjiden
en k›sa zamanda yararlanmak istiyoruz.

Bu amaçla, 2015 y›l›na kadar üç nükleer santral kurarak,
yaklafl›k 5 bin megavatl›k bir kapasite oluflturmay›
öngörüyoruz.
Nükleerin, enerji kar›fl›m› içinde bugün s›f›r olan pay›n› %6'ya ç›karmay› düflünüyoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Küresel enerji arz ve güvenli¤i aç›s›ndan üstlendi¤imiz rolün öneminin bilincindeyiz.

Avrupa'n›n enerji güvenli¤ine önem veriyoruz.

Bu çerçevede üstümüze düflen sorumluluklar› yerine getirmekte de kararl›y›z.

Enerji kaynaklar› konusunda uluslararas› diyalog ve iflbirli¤ine büyük önem veriyoruz.

Enerji politikam›z›, çok boyutlu aktif d›fl politika anlay›fl›m›z do¤rultusunda yürütüyoruz.

Çevremizde bir güvenlik ve istikrar kufla¤› oluflturmak istiyoruz.

Bu nedenle, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›, karfl›l›kl› güven ve menfaat ortakl›¤›n› gelifltiren bir
dinamik olarak görüyoruz.

Dolay›s›yla, ikili ve bölgesel iliflkilerde kazan-kazan anlay›fl›n› hayata geçirmeye çal›fl›yoruz.
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Bu yaklafl›m, bölgenin evrensel de¤erler temelinde siyasi, ekonomik ve sosyal kalk›nmas›na
yard›mc› olma gayretimizi de yans›tmaktad›r.

Bu, Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney eksenleri üzerinde tarihi, kültürel ve jeopolitik bir etkileflim
noktas› olan Türkiye için öncelikli bir hedeftir.

Netice itibariyle Türkiye'nin, küresel düzeyde bar›fl istikrar ve güvenli¤e katk›da bulunan,
bölgesinde olumlu de¤iflimi teflvik eden bir ülke olarak, dostlu¤u aranan bir bölgesel
güç, iflbirli¤i aranan bir ortak oldu¤una inan›yorum.

Türkiye'nin çok yönlü ve kucaklay›c› enerji politikas› da bu genel yaklafl›m içinde yerini
bulmaktad›r.

Böyle önemli bir alanda gerçeklefltirilen bu konferans›n, dünya enerji camias›n› yönlendirici
nitelikteki tart›flmalarla, baflar›l› bir biçimde sonuçlanaca¤›na inan›yorum.

Eme¤i geçen herkese teflekkür ediyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN "‹FADE ÖZGÜRLÜ⁄Ü VE D‹N‹
‹NANÇLARA SAYGI" BAfiLIKLI RAPORUN
GÖRÜfiÜLMES‹NDEN SONRA YAPTIKLARI KONUfiMA

(28 HAZ‹RAN 2006, Strazburg)
Say›n Baflkan,

‹fade özgürlü¤ü ve dini de¤erlere sayg› konusunda bugün izledi¤im tart›flmalar ilginç ve
kapsaml›yd›.

Bu zamanl› tart›flman›n düzenlemesinden ötürü, size ve çal›flma arkadafllar›n›za teflekkür
ederim.

Tart›flmalar›n da yans›tt›¤› gibi, ifade özgürlü¤ünün demokratik toplumun temel yap›
tafllar›ndan biri oldu¤u konusunda Genel Kurul'da görüfl birli¤i bulunmaktad›r.

Bu konuda tam bir ittifak oldu¤u aç›kça görülmektedir.

Bu noktadan sonra, karfl›m›za iki soru ç›kmaktad›r.

Sorulardan birincisi, demokratik toplumlarda bireyleri ve gruplar› korumak amac›yla, ifade
özgürlü¤üne yönelik meflru ve orant›l› k›s›tlamalar getirilip getirilemeyece¤ine iliflkindir.
‹kinci soru ise, inançlara sövmenin ifâde özgürlü¤üne getirilen k›s›tlamalara dahil edilip
edilmemesidir. Benim her iki soruya da cevab›m evettir.

Hukuki aç›dan bak›ld›¤›nda, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin içtihad›, çeflitli kararlar›n
aç›kça yans›tt›¤› üzere, benim bu sorulara verdi¤im yan›t› do¤rulamaktad›r.

Otto Preminger Enstitüsü-Avusturya ve Wingrove -‹ngiltere gibi kararlarla, Mahkeme,
inançlara sövmenin Avrupa insan haklar›n› koruma sistemine dahil olmad›¤›n› aç›k flekilde
ortaya koymufltur.

Siyasi aç›dan bak›ld›¤›nda ise, inançlara sövmenin, kolayl›kla kin ve nefreti tahrike
dönüfltü¤ünü göz ard› edemeyiz.

Nefreti tahrik genellikle fliddete yol açar.

Çeflitlili¤e sayg›, hoflgörü ve ço¤ulculuk temelinde iflleyen demokratik toplumlar için,
bu, ciddi bir tehlikedir.

Tarih bize Anti-Semitizimin korkunç sonuçlar›n› göstermifltir.
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Bu ac› tecrübeler nedeniyle, anti-Semitizim büyük bir ço¤unluk taraf›ndan art›k ifade
özgürlü¤ü kapsam›nda görülmemekte, aksine bu özgürlü¤ün k›s›tlanabilece¤i hakl› bir
gerekçe teflkil etmektedir.

Ayn› flekilde, ‹slam karfl›tl›¤›n›n da daha yeni, fakat ciddi biçimde yay›lan bir nefret tahriki
oldu¤u gerçe¤iyle yüzleflmemiz ve buna göre harekete geçmemiz gerekmektedir.

Birlik içinde çeflitlilik deyiminde ifadesini bulan ideal, toplumlar›m›z›n ve Avrupa Konseyi'nin
gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› hedeflerin bafl›nda gelmektedir.

Ancak çeflitlili¤e sayg› göstermeyi baflaramazsak, birlik ulafl›lmas› imkâns›z bir hedef
olarak kalacakt›r.

Avrupa Konseyi, birlik içinde çeflitlili¤i gelifltirmek amac›yla gerekli organ ve mekanizmalara
sahiptir.

Meclisiniz ve Baflkan› Say›n Van Der Linden, bu önemli konuya yak›n ilgi göstermektedir.

Bu ilgiyi memnuniyetle karfl›l›yorum ve destekliyorum.

Meclisinizin ilgisini devam ettirmesi, konunun Avrupa siyasi gündeminin üst s›ralar›nda
yer almas›na yard›m edecektir.

Bu örgütün yaratt›¤› önemli kurumlar›n bafl›nda gelen Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
de, geçti¤imiz yar›m yüzy›lda oluflturdu¤u içtihad› ile, ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› sürekli
geniflletirken, s›n›rl› da olsa baz› k›s›tlamalar› muhafaza etmifltir.

Dini inançlara sövmenin, bu s›n›rl› k›s›tlamalardan biri olarak kalmas›n›n sebebi, nefreti
ve fliddeti tahrik potansiyeline sahip olmas›ndand›r.

Avrupa Konseyi'nin nispeten yeni organlar›ndan olan
Irkç›l›k ve Hoflgörüsüzlü¤e Karfl› Avrupa Komisyonu (EKRI),
toplumlar›m›zdaki ayr›mc›l›k ve hoflgörüsüzlükle
mücadeledeki önemli aktörlerden biri haline gelmifltir.
Burada, Avrupa Konseyi'nin tüm üye ülkelerine, EKR‹ tavsiye kararlar›n› ciddi flekilde
de¤erlendirmeleri ve uygulamalar› ça¤r›s›nda bulunmak istiyorum.

Bu çerçevede, EKRI'nin de önerdi¤i üzere, ayr›mc›l›kla mücadeleye iliflkin 12 numaral›
Ek Protokolün, Türkiye de dahil olmak üzere, tüm üye ülkeler taraf›ndan onaylanmas›,
Avrupa Konseyi'nin üstün standartlar belirleyen müktesebat›n› kuflkusuz güçlendirecektir.

Avrupa Konseyi'nin çeflitlili¤in güçlendirilmesi ve "ötekine" sayg› duyulmas› aç›s›ndan
baflka önemli standart belirleyici mekanizmalar› da mevcuttur.

Göçmenlerin yaflad›klar› toplumlara entegrasyonu tam baflar›ya ulaflmam›fl ve halen
önemli zorluklarla karfl›lafl›lan bir süreçtir.

Yabanc›lar›n Yerel Düzeyde Kamu Hayat›na Kat›l›mlar› Avrupa Sözleflmesi'nin, Türkiye

2 8  H A Z ‹ R A N  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



121

de dahil olmak üzere tüm üye ülkeler taraf›ndan onaylanmas›, göçmenlerin seslerinin
daha gür duyulmas› ve entegrasyonlar›n›n sa¤lanmas›na yard›mc› olacakt›r.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, göçmenlerin entegrasyon sürecine ciddi katk›da
bulunabilir ve yerel düzeyde hoflgörüyü teflvik edebilir.

‹stanbul'un eski Belediye Baflkan› olarak, ortak de¤erlerimizin ve yüksek ideallerimizin
gerçek hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin oynayabilece¤i önemli rolü en iyi
bilenlerden oldu¤uma inan›yorum.

‹nsan Haklar› Komiserli¤i de bu alanda de¤erli katk›larda bulunabilecek özgün ve ba¤›ms›z
bir kurumdur.

Yeni Komiser Say›n Hammarberg’in bu yöndeki beklentileri karfl›layaca¤›na inanc›m›z
tamd›r.

Varflova Zirvesi'nden bu yana Bakanlar Komitesi'nin de Zirve kararlar›n› uygulama gayreti
içinde bulundu¤unu biliyorum.

Bu çerçevede, kültürleraras› diyalog alan›ndaki Bakanlar Komitesi'ndeki çal›flmalar›n
daha fleffaf, çok yönlü ve siyasi boyutlu olmas› gerekti¤ini vurgulamak isterim.

Medeniyetler ittifak› girifliminin efl baflkan› olarak, Avrupa Konseyi'nin hoflgörü ve karfl›l›kl›
sayg›n›n gelifltirilmesi yönündeki rolüne güvenimi teyit etmek istiyorum.

Bu örgütün, birikimi ve temsil etti¤i de¤erlerle halihaz›rda çeflitli uluslararas› kurulufllarda
bu alanda yürütülmekte olan çal›flmalara etkin katk›da bulunabilece¤i kuflkusuzdur.

‹kinci Dünya Savafl›'n›n korkunç deneyimlerinin tekrarlanmas›n› önlemek amac›yla
kurulmufl olan Avrupa Konseyi, günümüz Avrupa's›nda kültürel ve dini farkl›l›klar›n yeni
bölünmelere yol açmas›n›n önlenmesi gayretlerine destek olmal›d›r.

Sizleri bu güç misyonu üstlenmeye davet ediyorum.
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GLOKAL‹ZASYON KONFERANSI

(1 TEMMUZ 2006)
De¤erli Konuklar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Dünyan›n dört bir yan›ndan, dost ve kardefl ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti'nin baflkenti
Ankara'ya hofl geldiniz.

Burada tecrübelerimizi paylaflmak, insanl›¤›n ortak meselelerini konuflmak, sorunlara
birlikte çözümler üretmek üzere toplanm›fl bulunuyoruz.

Daha önceki toplant›lar›ndan üçünü Roma'da, birini Washington'da gerçeklefltiren Glokal
Forum'un ortaya koydu¤u evrensel sorumlulu¤un Ankara Forumu ile daha da
derinleflmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle, uluslararas› bir platforma ev sahipli¤i yapan Ankara Büyük fiehir Belediyemizi
de, bu baflar›l› organizasyondan dolay› kutluyorum.

De¤erli Konuklar,

Küreselleflme sürecinde dünyan›n ald›¤› flekil, kamu yöneticilerinin, yerel yöneticilerin,
siyasetçilerin, dünyan›n gelece¤i için fikir ve de¤er üreten ayd›nlar›n dünya foto¤raf›na
bir bütün olarak bakmalar›n› zorunlu hale getirmifltir.

Bu bütüncül bak›fl, hem bireysel mutlulu¤un, hem de bar›fl›n ve toplumsal huzurun en
önemli gere¤idir.

Zira art›k, haritada sadece kendi flehrini görmek, sadece kendi ülkesinin imkân ve
kaynaklar›n› düflünerek yöneticilik yapmak mümkün de¤ildir.

E¤er evrensel sorumluluk tafl›m›yorsan›z, sadece ülkenizi, sadece flehrinizi, sadece
kendinizi düflünüyorsan›z bugünün dünyas›nda varl›k içinde yokluk çekmeye mahkum
olursunuz.

Bugün ülkelerin, flehirlerin, toplumlar›n meselelerini bir kelimeyle ifade etmek gerekirse,
denilebilir ki, temel sorun adalettir.

Birçok ülke varl›k içinde yokluk çekerken, birçok ülke, bir çok toplum da gerçekten
yoksulluk sarmal›ndad›r.

‹nsan› merkeze almayan, bireysel ve toplumsal mutluluk için de¤er üretmeyen s›n›rs›z
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büyüme arzusu, insani alanlar olarak düzenlenmesi gereken flehirlerimizi katlanarak
büyüyen sorun yumaklar› haline getirmektedir.

Yaflad›¤›m›z ça¤da gerek ülkeler ve toplumlar, gerekse flehirler birbirinin kaderiyle,
gelece¤iyle do¤rudan ilgilidir.

Dünya haritas› üzerinde uzakl›klar tamamen ortadan kalkm›fl, sermaye hareketlerinden
siyasi oluflumlara, ihracattan turizme kadar bütün dinamikler birbirini etkileyecek, olumlu
ya da olumsuz durumlar› tetikleyecek hale gelmifltir.

Bu süreçte Türkiye, dünya gerçekleri istikametinde istikrar içinde büyüyen ve kalk›nan
bir ülkedir.

Y›ld›z› her geçen gün parlayan bir büyük ülkedir.

Yaflad›¤›m›z süreçte Türkiye, bölgesinde bar›fl›n ve huzurun garantör ülkesi haline
gelmekte, ilave tarihi sorumluluklar üstlenmektedir.

Medeniyetlerin çat›flt›¤› de¤il bulufltu¤u bir dünya için, tarihi tecrübesini, medeniyet
birikimini dünyaya anlatmaya çal›flmaktad›r.

Medeniyetlerin kavflak noktas›ndaki özel konumuyla, stratejik gücüyle, büyük ekonomisiyle,
demokratik hukuk düzeniyle sadece kendi bölgesindeki bar›fl›n de¤il, küresel bar›fl›n da
güvencesi haline gelmektedir.

Uluslararas› iflbirli¤imizin muhtevas› her geçen gün zenginleflmekte, Avrupa Birli¤i tam
üyeli¤ine do¤ru ald›¤›m›z mesafe yolumuzu daha da ayd›nlatmaktad›r.

‹nan›yorum ki, gelece¤in dünyas›nda Türkiye'nin önemi çok daha tayin edici olacakt›r.

Bu süreçte AB ile sadece siyasi müzakere konular› karfl›m›za ç›km›yor.

Ayn› zamanda yüzy›llar›n birikimi olan yerleflik yanl›fl önyarg›lar› da ortadan kald›rmaya
çal›fl›yoruz.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, medeniyetlerin çat›flt›¤› de¤il, bar›fl›n egemen
oldu¤u, farkl› kültürlerin birbirlerini zenginlefltirerek bir arada yaflad›¤› bir dünya için var
gücümüzle çal›fl›yoruz.

Son y›llarda yaflad›¤›m›z, özellikle 11 Eylül terör eylemlerinden sonra meydana gelen
geliflmeler, Medeniyetler ‹ttifak›'na olan ihtiyac› her geçen gün biraz daha fazla ortaya
koymaktad›r.

Zira, terörün, fliddetin inanc›, milliyeti olmad›¤›n› art›k hepimiz biliyoruz.

Buna karfl› demokrasinin, hukukun, adaletin sözcüsü olmak için hepimiz sesimizi daha
çok yükseltmek zorunday›z.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne tam üyeli¤i de yeryüzündeki güven ve istikrar›n
sürdürülebilmesi bak›m›ndan son derece önemlidir.
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Bu, bizim için oldu¤u kadar Avrupa Birli¤i'nin, dolay›s›yla dünyan›n gelece¤i aç›s›ndan
da tarihi bir f›rsatt›r.

Avrupa Birli¤i’nin küresel bir güç olmas› ancak ve ancak ço¤ulcu bir bünyeye kavuflmas›yla
mümkündür.

Bu yüzden, farkl›l›klar›yla, zenginlikleriyle, hukuk düzeniyle, demokratik yönetimiyle
Türkiye tam bu noktada alt›n bir anahtar konumundad›r.

Bu anahtar, bu kap›y› açacakt›r.

Avrupa Birli¤inin de, istikrar ve güven arayan dünyan›n da buna ihtiyac› var.

Kendimiz için istedi¤imizi baflkalar› için de isteyecek bir erdemli siyasete, bir evrensel
sorumluluk bilincine hepimizin ihtiyac› var.

Aslolan farkl›l›klar›m›zla bir arada olabilmemiz, insani de¤erler üretmemiz, birlikte yaflama
iradesini güçlendirmemizdir.

Biz, tarihe yüzy›llarca ›fl›k tutmufl, evrensel insani de¤erleri
yüceltmifl, insan› yaratandan dolay› sevmifl, büyük bir
medeniyetin mirasç›lar› olarak, insanl›¤a bar›fl›n, refah›n,
adaletin mümkün oldu¤unu söylüyoruz.
Yeter ki, insanl›¤›n ac›s›n› kendi yüre¤imizde duyal›m.

Yeter ki, adaleti, hukuku, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini herkesin temel hakk›
olarak görelim.

Yeter ki, birilerini ötekilefltirmeden, birilerini tarihi önyarg›larla d›fllamadan, kendi gerçe¤iyle,
kendi dinamikleriyle do¤ru anlamaya çal›flal›m.

Bu istikamette gücümüzü birlefltirirsek afl›lmaz görünen sorunlar› aflar›z.

Evet, Ortado¤u'da da bar›fl mümkündür.

‹ki dünya savafl›n›n yaralar›n› saran ve k›sa zamanda muazzam küresel birlikler infla eden
insanl›¤›n ortak akl›, medeniyet birikimi, gücü bu a¤›r yaray› da saracak kudrettedir.

Ama dünyan›n vicdan› olmas› gereken insanlar, yöneticiler, bilim adamlar›, ayd›nlar
yang›n› seyrettikçe, insanl›k yang›n› izlemeye ba¤›fl›kl›k kazand›kça ne yaz›k ki bu ac›
devam eder.

Unutmamal›y›z ki, dünyay› sadece güç ve kudretle, sadece silah ve para ile yönetemeyiz.

Bu, anlay›fl insanl›¤›n yüre¤inden söküp atamad›¤› en ilkel duygudur.

Bu ilkel duyguya karfl› hepimiz mücadele etmek, müflterek akl›, müflterek vicdan›
harekete geçirmek zorunday›z.
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Bugün kin ve nefretle beslenen siyaset teorileri, siyaset pratikleri bütün dünyada iflas
etmifltir.

Kin ve nefreti besleyen ideolojiler sadece terör ve fliddet örgütlerini etkisi alt›nda tutabilir.

Onlar da iflas etmeye mahkumdur.

Yeter ki, biz sorunlar› kayna¤›ndan kurutal›m.

Unutmayal›m, bu dünya huzur ve adalet üretirsek hepimize yeter.

Ama, Darfur açl›¤›n pençesindeyken, Adis Ababa'da milyonlarca çocuk ölümü beklerken,
Telafer, Kerkük ac› çekerken; Ankara'da, Londra'da, Paris'te, Washington'da insanlar›n
huzurundan mutlaka bir fleyler eksilecektir.

‹flte tam bu noktada evrensel sorumluluk duygumuzun devreye girmesi gerekiyor.

Zira küreselleflen bir dünyaday›z.

Bu dünyada herkes birbirine tan›k oluyor.

Yaflama biçimleri, sosyal refah düzeyleri, hayat standartlar›, hukuk düzenleri sürekli
mukayese ediliyor.

Öyleyse adaleti, refah›, huzuru, bar›fl›, insan hak ve hürriyetlerini, insanca yaflamay› talep
etmekten asla vazgeçmemeliyiz.

Bu konuda kendi irademizi de baflkalar›n› da adalete, hukuka, demokrasiye do¤ru
zorlamal›y›z.

Kendi mutlulu¤umuz için, kendi toplumsal huzurumuz
için mutlaka baflkas›n›n da mutlulu¤unu istemeliyiz.
De¤erli Konuklar,

Ben, Türkiye'nin özeti olarak gördü¤ümüz bir flehrin, ‹stanbul'un yönetiminden Baflbakanl›¤a
gelmifl bir arkadafl›n›z olarak flehir ve insan üzerine çok düflündüm.

‹nsan›n flehre entegrasyonu ile ülkeye aidiyeti ça¤›m›z›n en önemli meselesidir.

fiehre ait olman›n, ülkeye ve dünyaya aidiyet duyman›n olmazsa olmaz flart›, flehrin
insan› adaletle, güvenle, emniyetle kuflatmas›d›r.

fiehir hayat›nda adalet mekanizmalar› eksikse, emniyet ve güven duygusu zay›fsa, altyap›
hizmetleri giderilmemiflse say›s›z toplumsal sorun ile karfl› karfl›yay›z demektir.

Bu vesileyle flunu da söylemek istiyorum: Roma ve Washinton'dan sonra bu anlaml›
toplant›y› gerçeklefltirdi¤imiz Ankara dünyan›n en güvenli flehirlerinden biridir.

Ankara'n›n tarihi bir kentsel dönüflüm sürecini baflar›yla uygulad›¤› bir dönemde bu
toplant›n›n gerçekleflmifl olmas› da ayr›ca sevindiricidir.
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Üretece¤iniz düflüncelerin buradan dünyan›n bütün merkezlerine yay›lacak olmas› da
bizim için son derece büyük bir mutluluktur.

De¤erli Konuklar,

Demokrasinin befli¤i flehirdir.

Medeniyetin kayna¤› da flehirdir.

Dolay›s›yla flehrin yönetimini konuflmak, demokrasinin ve medeniyetin gelece¤ini
konuflmakla efl anlaml›d›r.

Burada, toplant›n›n muhtevas›na da uygun olaca¤›n› düflünerek izninizle kendi tecrübemizi,
flehir ve demokrasi tasavvurumuzu k›saca özetlemek istiyorum.

Demokrasi anlay›fl›m›z halk iradesinin afla¤›dan yukar›ya do¤ru yönetime tam olarak
yans›mas›d›r.

Yani siyasetimizin temel belirleyeni taband›r, halkt›r.

Bir halk hareketi olarak eski yönetim anlay›fl›n› tasfiye eden iktidar partimizin önce
tabanda kurulmufl olmas›, yerel yönetim tecrübemizle, sorunlar›n yerinden çözümüne
dair ortaya koydu¤umuz modelle do¤rudan ilgilidir.

Türkiye olarak son y›llardaki baflar›m›z›n, dünyada h›zla yükselen itibar›m›z›n temel s›rr›
tepeden inme, seçkinci bir siyaset üretmeyiflimizdir.

Bireye, aileye, topluma, flehre, ülkeye bir bütünlük anlay›fl›yla bak›yoruz.

Siyasetimizi buna göre üretiyoruz.

Hükümet olarak her ne kadar ülkemizin makro hedeflerine odaklanm›fl bir siyaset
izlediysek de gözümüzü tek tek nokta hedeflerden, yani flehirlerimizden de asla ay›rmad›k.

Bütün dünyada oldu¤u gibi bizim ülkemizde de Mahalli idarelerin, belediyelerin, bugünün
demokratik yönetim anlay›fl› içinde önemi her geçen gün artmaktad›r.

Esas itibar›yla mahalli idarelerin gerçeklefltirmesi gereken fonksiyonlar aras›nda iki husus
ön plana ç›kmaktad›r.

Bunlardan biri, daha demokratik bir yönetim tarz›na ulafl›lmas›, di¤eri ise daha etkin,
daha verimli iflleyen bir yönetimin gerçeklefltirilmesidir.

Hemen herkesin üzerinde uzlaflt›¤› nokta, hizmetlerin sunumunda demokratikli¤in ve
etkinli¤in sa¤lanmas› için mahalli idarelerin daha elveriflli bir zemin oluflturdu¤u yönündedir.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye'de de mahalli idarelerin güçlendirilmesine yönelik tart›flmalar uzun
y›llard›r önemli bir gündem maddesi olarak devam edegelmifltir.

Ayn› tart›flmalar›n uzant›lar›n›n bütün dünya ülkelerinde yafland›¤›n›, merkeziyetçilikle
yerel yönetimler aras›nda gerilimli bir alan oldu¤unu, demokrasisi geliflen bütün ülkelerde
merkezin gücünü paylaflarak büyüdü¤ünü biliyoruz.
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Ancak, tarihi zemine sahip merkeziyetçi devlet gelene¤i ve bu gelene¤in üretti¤i zihnî
yap›y› de¤ifltirmek hiç de kolay de¤ildir.

Bu anlay›fl, idare sistemimizin yeniden yap›land›r›lmas›, yerel yönetimlerin sistem içindeki
a¤›rl›¤›n›n art›r›lmas› istikametindeki gayretlerin bugüne kadar neticeye ulaflmas›n›
engellemifltir.

Merkeziyetçi gelenekten kaynaklanan bu zihnî yap› içinde yerel yönetimlere, dolay›s›yla
halka hep flüphe ile bak›lm›flt›r.

Yerel yönetimler, uzun y›llar merkezi idarenin taflradaki uzant›lar› olarak alg›lanm›flt›r.

Bu yanl›flt›r.

Bu yanl›fl yüzünden yerel yönetimler, aslî vas›flar› olan malî ve idarî özerklik bak›m›ndan
s›n›rl› birimler olarak kalm›fllard›r.

Asl›nda yerel yönetimlere güvensizlik, topluma karfl› beslenen güvensizli¤in bir yans›mas›d›r.

Bütünüyle güvenlik zeminine hapsolmufl bu yönetim anlay›fl›, merkeziyetçi kontrolü
öncelikli hale getirmifl, toplumun idarî süreçlere kat›larak tercihlerini dillendirmesini
engellemifltir.

Yaflanan bu süreç, yerel yönetimler aç›s›ndan da çeflitli sorunlar› beraberinde getirmifltir.

Merkezi idarenin problemleri yerel yönetimlere de sirayet etmifl, yerel yönetimlerin
olgunlaflmas›, afla¤›dan yukar›ya do¤ru bir demokratik kat›l›m gerçekleflememifltir.

Yerel siyaset de flehirdeki rant›n paylaflt›r›lmas› gibi dar bir zeminde yürütülmüfltür.

Yerel yönetimler, flehir kimli¤i ve flehir dokusu esas›na dayanan bir flehirlilik bilinci
üretememifllerdir.

Belediyelerimiz flehre bir medeniyet perspektifinden bakamam›fllard›r.

‹flte bizim gerek bu alanda ç›kard›¤›m›z kanunlar›n amac›, hem merkezi idarenin hem
de yerel yönetimlerin fonksiyonlar›n› demokratik bir idarenin gereklerine uygun olarak
yeniden düzenlemektir.

Süreç içinde idari yap›m›za hâkim olan zihniyeti dönüfltürmektir.

Bildi¤iniz gibi, kanuni düzenlemeler belli bir zihni yöneliflin ürünüdür.

Yapt›¤›m›z kanunlar, devlete, siyasete, ekonomiye ve topluma bak›fl›m›zla do¤rudan
ilgilidir.

Bizim bak›fl aç›m›za göre merkezi idarenin üstlenece¤i hizmetler, esasen, devletin asli
fonksiyonlar›yla ilgili hizmetler olmal›d›r.

Bunun d›fl›nda kalan mahalli nitelikli ve mahallinde görülmesi mümkün bütün hizmetler,
yerel yönetimler taraf›ndan yerine getirilmelidir.
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Böylelikle hem daha demokratik hem de daha verimli bir devlet ve yönetim yap›s›n›n
ortaya ç›kaca¤›na inan›yoruz.

Bugün "kamu hizmeti" kavram› ciddi bir mahiyet de¤iflimi geçirmektedir.

Kamu hizmeti, bu hizmeti kullananlardan ve onlar›n tercihlerinden ayr› mütalaa
edilmemektedir.

Kalitesi ve sunum flekli tek tarafl› olarak kamu otoriteleri taraf›ndan belirlenen, vatandafl
tercihlerini d›fllayan kamu hizmeti anlay›fl› geçerlili¤ini yitirmifltir.

Bu sebeple demokratik kat›l›m bak›m›ndan daha uygun bir co¤rafi alana tekabül eden
yerel yönetimlerin kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki a¤›rl›¤› ve önemi artmaktad›r.

Bunun da ötesinde, mahalli ihtiyaçlar› kavramada, bu ihtiyaçlara uygun hizmet ölçülerini
belirlemede yerel yönetimlerin daha rasyonel hareket edebilece¤i aflikârd›r.

Ancak, flunu hemen ifade etmeliyim ki, yerel yönetimler kendili¤inden demokratik yap›lar
fleklinde alg›lanmamal›d›r.

Yerel yönetimlerin demokratik vas›flar›n›n ortaya ç›kmas›, ancak demokratik süreçleri
iflletmeleriyle, toplum kat›l›m›na imkân veren mekanizmalar› aç›k tutmalar›yla mümkündür.

Tabii bu durum esasl› bir zihniyet de¤iflikli¤ini gerektirmektedir.

Demokratik belediyecilik anlay›fl› yan›nda, bir flehre ait olman›n bilincini gelifltirmemiz,
flehri bütün unsurlar›yla yaflayan canl› bir organizma gibi görmemiz gerekir.

Yaflayan canl› bir organizma olarak flehrin sahiplerini, yani
flehir halk›n› yönetim ve karar sürecinin en önemli unsuru
olarak görmedi¤imiz müddetçe, demokratik bir
belediyecili¤i hayata geçirmemiz mümkün de¤ildir.
Bunun için biz, 28 Mart Mahalli Seçimleri’nin gecesinde kendimizi ve belediye
baflkanlar›m›z› ba¤layacak flekilde, belediye baflkanlar›m›z›n bütün flehir halk›n›n belediye
baflkan› olaca¤›n›, bütün hemflehrilerini kucaklayacaklar›n›, flehir zemininde azami bir
demokratik ortam tesis edeceklerini taahhüt ettik.

Bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkas›nday›z.

Yerel yöneticilerimize düflen en önemli görevlerden biri, her flehrin bir ruhu, bir kimli¤i
oldu¤unu bilmek ve bu ruha, bu kimli¤e uygun davranmakt›r.

fiehir, içinde yaflayan insanlarla, tarihi dokusuyla, gelecek perspektifiyle bir medeniyetin
göstergesidir.

fiehirler, medeniyetin gerçek mekân›d›r.

Medeniyetler, onlar› var eden flehirlerle kaimdir.
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Medeniyetin kadim de¤erleri, ancak flehirde hayat bulur.

fiehirleri imar etmeden müreffeh bir gelecek infla edemezsiniz.

Bugün dünyan›n hemen her yerinde demografik hareket k›rsaldan kente do¤rudur.

Giderek büyüyen flehirler, ihtiyaçlar› ve sorunlar› da beraberinde büyütmektedir.

Geçen yüzy›l›n anlay›fllar›yla, büyüyen ve karmafl›klaflan flehirlerimizi yönetmek, ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak, problemlerini çözmek art›k mümkün de¤ildir.

Elbette insanl›¤›n geçmiflten getirdi¤i flehircilik birikiminden azami derecede yararlanaca¤›z.

Ancak sorunlar›yla birlikte büyümekte olan flehirleri ça¤dafl normlarda yönetebilmek için
yeni aç›l›mlara, yeni fikirlere, yeni projelere ihtiyac›m›z var.

Glokal Forum'un bu anlamda önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yorum.

Bütün dünyan›n gelece¤ini ilgilendiren bu çaban›n ülkelerimiz için, insanl›k için hay›rl›
ve yararl› sonuçlar vermesini diliyor, sizleri bir kere daha sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN BTC PETROL BORU HATTI’NIN
AÇILIfi TÖREN‹’NDE YAPTIKLARI KONUfiMA

(13 TEMMUZ 2006, Ceyhan)
Say›n Cumhurbaflkanlar›,

Say›n Baflbakanlar,

Dünya Enerji Camias›n›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

Han›mefendiler, beyefendiler,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt›’n›n resmi aç›l›fl töreni vesilesiyle siz de¤erli
misafirlerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Bu anlaml› günü bizimle paylaflan herkese teflekkür ediyorum.

Bugün dünyan›n en büyük enerji projelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hatt›'n›n gerçe¤e dönüfltü¤üne flahit oluyoruz.

Bakü-Tiflis-Ceyhan bir mühendislik harikas› olmas›n›n yan› s›ra, çevresel hassasiyeti ile
de bir baflar› öyküsüdür.

Bakü-Tiflis-Ceyhan, bölgenin çehresini de¤ifltirecek stratejik bir projedir.

21. yüzy›l›n ‹pek Yolu olarak adland›r›lan Do¤u-Bat› Enerji Koridoru’nun en önemli
bileflenini oluflturmaktad›r.

Bölgemizin hem istikrar›, hem de ekonomik ve sosyal kalk›nmas› bak›m›ndan son derece
hayati bir projedir.

De¤erli Misafirler,

Günümüzde, enerji arz güvenli¤i sa¤lanmadan refah›n, istikrar›n, ekonomik ve sosyal
kalk›nman›n gerçeklefltirilemeyece¤i ortaya ç›km›flt›r.

Bak›n›z, dünya enerji talebinin 2030 y›l›na kadar %60 oran›nda artmas› bekleniyor.

Bunu göz önünde bulundurdu¤umuzda, Hazar petrollerini uluslararas› pazarlara kesintisiz
ve güvenli biçimde tafl›yacak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin bölgesel ve küresel
de¤eri daha iyi anlafl›lacakt›r.
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Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt›, Bat›l› ülkelerin Hazar Havzas› petrollerine do¤rudan
eriflebilmesi bak›m›ndan da stratejik öneme sahiptir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan, günlük 1 milyon varil, y›ll›k 50 milyon ton kapasiteyle dünya enerji
arz güvenli¤inin gelifltirilmesine ciddi katk›larda bulunacakt›r.

Proje ayr›ca, Türk Bo¤azlar›’ndaki seyrüsefer güvenli¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan da
önemlidir.

Çevre aç›s›ndan büyük tehlike arz eden petrol tankerlerinin Bo¤azlardan geçiflini
hafifletecektir.

Türkiye olarak, bir yandan enerji kaynaklar›n› çeflitlendirme yolunda çal›flmalar›m›z›
sürdürürken, bir yandan da co¤rafi konumumuzdan yararlanarak, üretici ülkelerle tüketici
ülkeler aras›nda güvenilir enerji koridorlar› oluflturmay› amaçl›yoruz.

Ceyhan Terminali'ni bir enerji merkezine dönüfltürmeyi hedefliyoruz.

Bakü-Tiflis-Ceyhan, bizi bu hedefe ulaflt›racak en önemli projedir.

4 Haziran günü ilk petrolünü tankere yükledi¤imiz boru hatt›na, Kazakistan aya¤›n›n da
eklenmesiyle proje daha verimli hale gelmifltir.

Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan hatt›yla, Kazak petrolünün do¤rudan Akdeniz'e ulaflt›r›lmas›,
inan›yorum ki, kardefl ülke Kazakistan'la ba¤lar›m›z› daha da güçlendirecektir.
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De¤erli Konuklar,

2030 y›l›nda AB do¤al gaz tüketiminin %70-80 oran›nda artmas› bekleniyor.

Bu ihtiyac›n bir k›sm›n›n Azeri fiahdeniz do¤al gaz› ile bölgedeki di¤er kaynaklardan
sa¤lanmas› öngörülüyor.

Ayr›ca son geliflmeler karfl›s›nda AB'nin kaynak çeflitlendirmesi çal›flmalar›na h›z vermesi,
Türkiye'yi bu kapsamda önemli bir konuma getirmifltir.

Türkiye, do¤al gaz tedarikinde Rusya, Norveç ve Cezayir'den sonra AB için dördüncü
arter olarak tan›mlanm›flt›r.

Bu nedenle dost ve komflu ülkelerle gelifltirdi¤imiz Do¤u-
Bat› Enerji Koridoru sadece bölge ülkeleri için de¤il, AB,
ABD ve di¤er tüketici ülkeler için de büyük önem arz
etmektedir.
Koridorun ikinci aya¤›n› oluflturan Bakü-Tiflis-Erzurum Do¤al Gaz Boru Hatt› projesinin
öngörüldü¤ü flekilde 2006 sonunda hayata geçirilmesi, böylece fiahdeniz do¤al gaz›n›n
Türkiye'ye ulaflt›r›lmas› önemli bir baflar› olacakt›r.

Nitekim, son geliflmeler Kazakistan ve Türkmenistan'›n zengin do¤al gaz rezervlerinin
bir k›sm›n› Avrupa'ya ulaflt›racak olan Hazar Geçiflli Do¤al Gaz Projesini ön plana ç›karm›flt›r.

Kazak ve Türkmen do¤al gaz›n› Bat› pazarlar›na ulaflt›racak olan proje, bu iki ülkenin
küresel enerji arz güvenli¤inin gelifltirilmesinde oynad›¤› rolü de pekifltirecektir.

Çok boyutlu enerji stratejimiz Irak'›n zengin do¤al gaz rezervlerinin de¤erlendirilmesini
de kapsamaktad›r.

Irak do¤al gaz›n›n önümüzdeki y›llarda Kerkük-Yumurtal›k petrol boru hatt›na paralel
döflenecek bir boru hatt›yla Ceyhan'a ulaflt›r›lmas›n› öngörüyoruz.

Ayr›ca Ceyhan'da kurulacak bir LNG terminaliyle, bölge do¤al gaz›n› Avrupa'n›n da
ötesine, ABD'nin do¤u yakas›na kadar ulaflt›rmay› hedefliyoruz.

Hazar ve Orta Do¤u kaynakl› do¤al gaz› Türkiye üzerinden AB pazarlar›na ulaflt›racak
Türkiye-Yunanistan-‹talya do¤al gaz boru hatt› ile Nabucco do¤al gaz boru hatt›n›n inflas›
için çal›flmalar sürüyor.

Türkiye-Yunanistan enterkonnektörünün inflaat› h›zla devam ediyor.

Hatt›n 2006 sonlar›na do¤ru tamamlanmas›n› öngörüyoruz.

Bu noktada, flunu da ifade etmek istiyorum: Hem ülkelerimiz, hem de Avrupa ile Asya
aras›ndaki ulafl›m›n gelifltirilmesine de büyük önem veriyoruz.

Mal ve hizmetlerin daha h›zl› ve daha ucuz tafl›nmas› önceliklerimiz aras›ndad›r.
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Bu çerçevede, Do¤u ile Bat› aras›ndaki ulafl›m a¤›n› kesintisiz hale getirecek Kars-Tiflis-
Bakü demiryolunu bir an önce hayata geçirmekte kararl›y›z.

Do¤u-Bat› koridorunun ulafl›m aya¤›n› oluflturan bu proje gerçeklefltirildi¤inde Türkiye,
Güney Kafkasya ile Orta Asya'y› birbirine ba¤layacakt›r.

Proje ayn› zamanda, Kafkasya'da genifl ve kapsaml› bir iflbirli¤i a¤›n›n oluflturulabilmesine
de imkân sa¤layacakt›r.

De¤erli Misafirler,

Burada birkez daha vurgulamak isterim ki, sözkonusu olan yaln›zca halklar›m›z›n hayat
kalitesini yükseltecek bir enerji koridorunun inflaat› de¤ildir.

Sadece flehirlerimizi ve insanlar›m›z› ayd›nlatacak ›s›tacak, gelifltirecek bir projeden söz
etmiyoruz.

‹nfla etti¤imiz boru hatlar›n›n enerji kaynaklar›n›n yan›nda tafl›d›¤› çok önemli bir mesaj
daha var.

O da, bu projeleri hayata geçirmek için yapt›¤›m›z çok tarafl› ve çok boyutlu iflbirli¤inin
karekterinde gizlidir.

Bana göre, bu mesaj deflifre edilmeye gerek duymayacak kadar aç›kt›r.

Bu enerji koridoru halklar›m›z ve devletlerimiz aras›nda güçlü bir bar›fl ve dostluk
koridorunun aç›lmas› anlam›na da gelmektedir.

Ben iflbirli¤imizin ortaya ç›kard›¤› bu enerji koridorunun küresel ölçekte her geçen gün
daha fazla ihtiyaç duydu¤umuz, do¤algaz kadar, akaryak›t kadar, elektrik kadar hayati
önem tafl›yan bir istikrar ve refah koridoru olarak görüyorum.

Türkiye olarak, Do¤u-Bat› Enerji Koridorunun yan› s›ra, Kuzey-Güney ekseni çerçevesindeki
iflbirli¤ine de büyük önem veriyoruz.

2010'lu y›llarda Karadeniz'e ulaflacak büyük hacimlerdeki Rus ve Kazak petrolünün,
Akdeniz üzerinden tüketici pazarlar›na tafl›nmas›n› sa¤layacak Samsun-Ceyhan by-pass
petrol boru hatt› da en k›sa zamanda infla edilecektir.

Proje için ilk aflamada bir Türk flirketi ile ‹talya'n›n önde gelen enerji flirketlerinden birinin
ortak lisans baflvurusu kabul edilmifltir.

Kuzey Hazar bölgesi ve Rusya'da faaliyet gösteren di¤er petrol flirketlerinin de projede
yer almalar› bizi memnun edecektir.

Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt›, Karadeniz'e ulaflacak petrolü en ekonomik
ve çevre aç›s›ndan en sürdürülebilir biçimde Akdeniz'e aktaracakt›r.

Ayn› zamanda Bo¤azlar›m›z› ve ‹stanbul'u tehdit eden tanker trafi¤inin de k›smen
hafifletilmesini sa¤layacakt›r.
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Bu nedenle, projenin hayata geçirilmesi için Hükümet olarak üzerimize düflen ne varsa
yerine getirmeye haz›r›z.

Ayr›ca, Rus do¤al gaz›n› Karadeniz'in alt›ndan Türkiye'ye ulaflt›ran Mavi Ak›m do¤al gaz
boru hatt›n›n Ankara'dan Ceyhan'a uzat›lmas›yla, Kuzey-Güney ekseninde önemli bir
enerji koridoru oluflturaca¤›z.

Rus do¤al gaz›n›n Ceyhan üzerinden ‹srail'e nakledilmesi de, yine üzerinde çal›flt›¤›m›z
projeler aras›ndad›r.

Netice itibar›yla, Ceyhan Terminalini her anlamda bir enerji ticaret merkezine dönüfltürmeyi
öngörüyoruz.

Buraya bir petrol rafinerisi, bir LNG terminali kurmay› ve Ceyhan'› petro-kimya tesisleriyle
donatmay› planl›yoruz.

2010'lu y›llarda Irak, Azeri, Rus ve Kazak petrollerinin ulaflaca¤› Ceyhan terminali, y›l›n
her günü, her ebatta tankere, farkl› özelliklerdeki petrolü yükleyebilecek kapasitede
olacakt›r.

Bu herkes için büyük bir avantajd›r.

Güvenli bir bölgede bulunan Terminalin bir enerji süpermarketine dönüfltürülmesi,
Avrupa'n›n enerji arz güvenli¤i bak›m›ndan da son derece önemlidir.

De¤erli Konuklar,

Enerji stratejimizin bir di¤er önemli unsuru da, enerji kaynaklar›m›z› çeflitlendirerek h›zla
büyüyen ve sanayileflen ülkemizin artan enerji ihtiyac›n› güvence alt›na almakt›r.

Bu amaçla hidro-enerji ile günefl, rüzgar gibi di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar›m›z›n
yan› s›ra yeni teknolojileri de kullanarak genifl kömür rezervlerimizden en etkin biçimde
yararlanmay› düflünüyoruz.

Geçti¤imiz y›l % 9,5'luk rekor bir büyüme gerçeklefltirdik.

Bu büyüme do¤al olarak enerji talebimizi de tetiklemifltir.

Enerji tüketimimizin 20 y›l içinde yüksek senaryoda toplam %60 oran›nda artmas›
bekleniyor.

Bu ihtiyac›n karfl›lanabilmesi için büyük ölçekte yat›r›m gerekiyor.

Bu nedenle, gerek yerli, gerekse uluslararas› yat›r›c›mlar için uygun piyasa koflullar›n›
oluflturma yolunda önemli ad›mlar att›k.

Giriflimcilere en cazip yat›r›m f›rsatlar›n› sunman›n gayreti içindeyiz.

Yine, önümüzdeki dönemde ortaya ç›kacak enerji talebini karfl›layabilmek için nükleer
enerjinin de gündemimizde oldu¤unu vurgulamak istiyorum.

Bildi¤iniz gibi Türkiye, petrol veya do¤algaz zengini bir ülke de¤ildir.
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Bu nedenle, nükleer enerjiden mümkün olan en k›sa zamanda yararlanarak enerji
karmam›z› daha sa¤l›kl› hale getirmek istiyoruz.

2020 y›l›na kadar üç nükleer enerji santrali kurarak, yaklafl›k
5 bin Megavatl›k bir kapasite oluflturmay› planl›yoruz.
Bu flekilde, enerji karmam›z içinde bugün s›f›r olan nükleer enerjinin pay›n› % 6'ya
ç›karmay› hedefliyoruz.

Bir yandan sözünü etti¤im çal›flmalar› yürütürken, bir yandan da enerji piyasas›n›n
serbestlefltirilmesi ve bu alanda ça¤dafl bir mevzuat oluflturulmas›n›n gayreti içindeyiz.

Bu çal›flmalar AB'ye kat›l›m sürecimize de önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Enerji piyasas›n› serbestlefltirerek daha fleffaf hale getirmemiz küresel yat›r›mc›lar için
de özendirici olacakt›r.

Enerji tüketimimiz y›lda % 6-7 oran›nda art›fl gösteriyor.

2020 y›l›na kadar toplam ihtiyac›m›z› karfl›layabilmek için 100 milyar dolar›n üzerinde bir
yat›r›m gerekiyor.

Bu yat›r›mlar› çeflitli finans modellerinden yararlanarak sizlerle birlikte gerçeklefltirebiliriz.

Uluslararas› yat›r›mc›lar için cazip bir pazar haline gelen enerji piyasam›za gerekli ilgiyi
gösterece¤inize inan›yorum.

De¤erli Misafirler,

Sonuç itibariyle, küresel enerji arz güvenli¤i aç›s›ndan üstlendi¤imiz hayati rolün
bilincindeyiz.

Bu konuda üzerimize düflen sorumluluklar› yerine getirmekte kararl›y›z.

Enerji kaynaklar›n› birer iflbirli¤i unsuru olarak görüyor, bu alanda uluslararas› diyalog ve
iflbirli¤ine önem veriyoruz.

Gerek bölgemizde, gerekse dünyada bar›fl, istikrar ve refaha katk›da bulunacak Bakü-
Tiflis-Ceyhan'›n benzer projelere örmek olaca¤›na inan›yor, projenin gerçeklefltirilmesinde
eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Az önce de söyledi¤im gibi bu koridordan tafl›nacak enerjinin flehirlerimiz kadar halklar›m›z›n
birbirlerine bak›fllar›n› da ayd›nlataca¤›na, kalplerimizi ›s›taca¤›na, dostluk ba¤lar›m›z›n
daha da derinlefltirece¤ine inan›yorum.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve kat›l›m anlaflmas›n›
imzalayan Kazakistan için hay›rl› olmas›n›, halklar›m›z›n güvenlik ve refah›na katk›da
bulunmas›n› temenni ediyor, sizleri bir defa daha sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN MALEZYA'DA YAPILAN 10. ‹KÖ
DÖNEM BAfiKANI'NIN DOSTLARI TOPLANTISI

(3 A⁄USTOS 2006)
Say›n Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, De¤erli Dostlar›m,

Sözlerimin bafl›nda sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bu önemli toplant›ya ev sahipli¤i yapan de¤erli kardeflim, Malezya Baflbakan› Abdullah
Ahmet Bedevi'ye de özellikle teflekkür ediyorum.

Bugün burada, Ortado¤u'nun her geçen gün daha vahim boyutlar kazanan durumunu
de¤erlendirmek, gelinen noktada bar›fltan yana ortak bir tav›r belirlemek için bir araday›z.

‹srail'in Lübnan'da uygulad›¤› orant›s›z güç kullan›m›n›n dehflet veren sonuçlar›n› bizimle
birlikte bütün dünya izliyor, görüyor.

Ortado¤u'da bugün flehirler yak›l›p y›k›l›yor; hiçbir suçu olmayan masum insanlar, yafll›lar,
kad›nlar, çocuklar ayr›m yap›lmaks›z›n gözlerimizin önünde öldürülüyor,

Hiçbir gerekçe ‹srail'in orant›s›z ve ayr›ms›z güç kullan›m›n› mazur gösteremez.

Tan›k oldu¤umuz bu savafl, hiçbir flekilde meflru müdafaa hakk› ile izah edilemez.

Elbette insanl›k, bu yaflananlar karfl›s›nda daha fazla kay›ts›z kalamaz, kalmamal›d›r.

Bu savafl temel iddias›n›n aksine, nefret tohumlar› eken,  öfke ve fliddeti besleyen,
radikalizmi ve terörü güçlendiren bir savaflt›r.

Zira bu, adil olmayan bir savaflt›r.

Onun için de herkes bilmelidir ki, bu savafl›n galibi olmayacakt›r.

Savundu¤umuz bütün insanl›k de¤erleri, bar›fl ideallerimiz bugün en ciddi s›navlar›ndan
biriyle karfl› karfl›ya bulunuyor.

Bugün Ortado¤u'da tutuflturulan bu alevler, korkar›m ki hemen söndürülemezse, küresel
bir yang›na dönüflme e¤ilimindedir.

Burada tehlikede olan sadece bölgesel bar›fl ve istikrar de¤il, topyekün insanl›¤›n
gelece¤idir, küresel bar›fl ve istikrard›r.
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De¤erli Dostlar›m,

Hat›rlatmak isterim ki, Birinci Dünya Savafl›'ndan sonra kurulan Cemiyeti Akvam (Milletler
toplulu¤u), ikinci dünya savafl›n› önleyemedi¤i için çökmüfltür.

Ard›ndan, milyonlarca insan›n hayat›na mal olan ikinci dünya savafl›n›n enkaz› üzerinde
yeni bir 'Bar›fl Evi' olarak BM kurulmufltur.

BM, e¤er bu kez de dünya bar›fl›n› koruyamazsa, etkileri çok daha y›k›c›, öncekilerle
k›yas edilemeyecek kadar korkunç yeni bir küresel yang›n›n, bir büyük felaketin bizleri
bekledi¤ini söylemek kehanet olmayacakt›r.

Zira bu kez, Ortado¤u'da bafllayan yang›n bir medeniyetler çat›flmas› potansiyeli de
tafl›maktad›r.

Birleflmifl Milletler'in temsil etti¤i bar›fl ideallerimizi, bar›fl düzenimizi ayakta tutan ana
direkleri temellerinden sarsan bir büyük tehlikeyle karfl› karfl›yay›z.

fiayet bugün sesimizi yükseltmezsek, bugün bu gidifle dur diyemezsek, bugün BM çat›s›
alt›nda bar›fltan yana güçlü bir irade ortaya koyamazsak yar›n çok geç kalabiliriz.

Bunun için özellikle ‹KÖ ve AB'ne çok önemli görevler düfltü¤üne inan›yorum.

Hiç birimiz ne tarihi, ne de insani sorumluklar›m›zdan kaçamay›z.

Ülkelerimizin ve halklar›m›z›n güvenlik ihtiyaçlar› da izolasyonist politikalar izlememize
izin vermeyecektir.

Unutmayal›m ki, BM'in temelleri at›l›rken yerküremizde
bir daha güçlünün kendini hakl› göremeyece¤i, bir daha
amaçlar›n› tek tarafl› fliddet kullanarak gerçeklefltirmeyi
al›flkanl›k haline getirenlerin insanl›¤a böyle büyük ac›lar
yaflatamayaca¤› bir bar›fl düzeni öngörülmüfltü.
Ne yaz›k ki, bugün bu bar›fl düzeni, ikinci dünya savafl›ndan bu yana en ciddi tehditlerden
birine maruz b›rak›lm›flt›r.

BM ise, Genel Sekreterli¤in bütün gayretlerine ra¤men Güvenlik Konseyi üyelerinin
görüfl ayr›l›klar› sebebiyle zay›f düflürülmüfltür.

Geri dönülemez biçimde bozma istidad› gösteren bu tehdit karfl›s›nda BM, bar›fl düzenimizi
koruyacak güçlü bir iradeyi maalesef henüz ortaya koyamam›flt›r.

De¤erli Dostlar›m,

Bu geliflmeler nedeniyle ço¤ulculuk, rasyonellik, hukukun üstünlü¤ü, adalet, bar›fl ve
Medeniyetler ‹ttifak› gibi bölgede yüceltmeye çal›flt›¤›m›z evrensel de¤erlerin ahlâki ve
entelektüel dayanaklar› zay›flamakta, bölge halklar› nezdindeki inand›r›c›l›klar›, maalesef
afl›nmaktad›r.

3  A ⁄ U S T O S  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



143

Irak'taki güvenlik sorunu devam ederken Filistin ve Lübnan'da patlak veren bu büyük
yang›n, bölgenin tahammül s›n›rlar›n› zorlamaya bafllam›flt›r.

Onun için bu yang›n›n bir an önce söndürülmesi flartt›r.

Ortado¤u'nun hassas dengeleri, bu gerilimleri hep birlikte daha fazla tafl›yamayacakt›r.

Ortado¤u halklar› art›k bar›fl ve adalet istemektedir.

Bu savafl›n yayg›nlaflt›rd›¤› ümitsizlik ve çaresizlik psikolojisi, radikalizmin istismar etti¤i
elveriflli bir ortam meydana getirmektedir.

‹slam Konferans› Örgütü üyeleri olarak, bu tehlikeli gidiflata karfl› gerekli bütün önlemleri
almak, hiç vakit kaybetmeden akan kan› durdurmak, bar›fl zeminini tesis etmek zorunday›z.

Filistin ve Lübnan halklar›n›n ac›s›n› dindirmek üzere bütün enerjimizi ortaya koymal›,
bütün imkânlar›m›z› seferber etmeliyiz.

Lübnan'daki bu büyük y›k›m, bu kriz, Filistin meselesinden, hatta daha genifl ölçekte
Medeniyetler ‹ttifak› ve bar›fl içinde bir arada yaflama kavramlar›ndan ba¤›ms›z olarak
ele al›namaz.

Radikalizm, terörizm, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas› gibi uluslararas› sorunlar ile bölgesel
ihtilaflar›n kal›c› bir çözüme kavuflturulmas›, öncelikle bunlar›n temelinde yatan nedenleri
ve aralar›ndaki etkileflimi çok iyi teflhis etmemize ba¤l›d›r.

Bunun için uzun soluklu bölgesel ve küresel çabalara ihtiyaç vard›r.

Türkiye, terörün her türlüsünü k›namakta, tedhifl eylemlerinin hiçbir gerekçeyle mazur
görülemeyece¤ine inanmaktad›r.

Bölgenin yaflad›¤› bunca ac› tecrübeden sonra herkes art›k flunu çok iyi anlamal›d›r;

Kötüleri bertaraf etmek ancak kötülü¤ün bizzat kendisini yok etmekle, kötüleri ortaya
ç›karan batakl›¤› kurutmakla mümkündür.

fiiddete daha fazla fliddetle cevap verenlerin, ihtilaflar›n› kan davas›na dönüfltürenlerin
dünyay› nas›l bir kaosa sürükledi¤i ortadad›r.

De¤erli Dostlar›m,

Lübnan'daki savafl›, müstakil ve noktasal bir sorun olarak de¤erlendirmek elbette
mümkün de¤ildir.

Burada, Filistin meselesinin tayin edici rolü gözden kaç›r›lmamal›d›r.

Türkiye olarak, bafl›ndan beri, Ortado¤u bar›fl sürecinde diyalog eksikli¤inin tehlikeli
sonuçlar do¤uraca¤›n› öngörerek tüm taraflara daha uzlaflmac› bir tutum sergilemelerini
tavsiye ettik.

Çözüm, 'masa bafl› diplomasisi'nde aranmal›d›r, dedik.
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Çat›flmac› yaklafl›mlar›n, tek tarafl› askeri yöntemlerin radikalizmi ve terörü körüklemekten
baflka hiçbir ifle yaramayaca¤›na dikkat çektik.

Bütün uyar›lar›m›za ra¤men, maalesef, çat›flma dinamiklerinin harekete geçmesini
önleyecek bölgesel bir sinerji oluflturulamam›flt›r.

Onun için, ‹slam Konferans› Örgütü üyeleri olarak çok daha etkin, çok daha yo¤un gayret
göstermemiz, bu konudaki tavr›m›z› aç›k, net ortaya koymam›z gerekiyor.

Ben, heba edilen zamana ve Filistin'deki mevcut karamsar tabloya ra¤men, bar›fl ümitlerini
canland›rmam›z›n hâlâ mümkün oldu¤una inan›yorum.

Tüm taraflarla iyi iliflkilere sahip bir ülke olarak biz, krizin afl›lmas›, sa¤duyunun hakim
k›l›nmas› için bafl›ndan beri aktif bir politika izledik.

Olumsuz gidiflat›n durdurulmas› amac›yla çok tarafl› diplomatik giriflimlerde bulunduk.

Baflta taraflar olmak üzere çeflitli ülke liderleriyle yo¤un görüflmeler gerçeklefltirdik.

Medeniyetler ‹ttifak› giriflimini birlikte bafllatt›¤›m›z de¤erli meslektafl›m ‹spanya Baflbakan›
Zapatero ile Temmuz ay›nda ortak bir deklarasyon yay›nlad›k.

Yaflanan savafl›n bölgesel ve küresel boyutlar›na dikkat çektik, acil ateflkes ça¤r›s›nda
bulunduk.

Uluslararas› toplumu, bölgeyi kana bulayan, kaosa
sürükleyen bu öfke, fliddet ve nefret sarmal›ndan
kurtarmak için çabalar›n› art›rmaya davet ettik.
Ancak üzülerek görüyoruz ki, bu ça¤r›lar›m›z ne yaz›k ki, ilgili taraflarda gerekli karfl›l›¤›
bulmad›.

De¤erli Dostlar›m,

Gazze fleridi ve Lübnan'da hemen ateflkes sa¤lanmal›d›r.

Ateflkesle birlikte veya hemen sonra ihtilafa kapsaml› bir çözüm bulunmas› için siyasi
süreç bafllat›lmal›d›r.

Buna paralel olarak, ‹srail ve Lübnan aras›nda bir istikrar gücü konuflland›r›lmas› fikri
ciddiyetle incelenmelidir.

Bu güç, mutlaka BM çat›s› alt›nda olmal›, taraflar›n r›zas›na dayanmal›, güven ve istikrar›
sa¤lamaya yetecek bir çeflitlili¤i de içinde bar›nd›rmal›d›r.

Görev tan›m› da, olmayan bir bar›fl› tesis etmek ya da birinden yana di¤erine karfl› olmak
fleklinde anlafl›labilecek bir muhteva tafl›mamal›d›r.

Tam bir ateflkes sa¤land›¤› ve uygun siyasi koflullar haz›rland›¤› takdirde, Türkiye olarak
biz de, bu güce katk›da bulunmay› de¤erlendirece¤iz.
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Burada bulunan dost ve kardefl ülke liderlerini de bu tür uluslararas› giriflimlere katk›da
bulunmaya davet ediyorum.

Unutmamal›y›z ki, Lübnan hükümeti ve halk›na verece¤imiz gerek maddi, gerekse
manevi destek hayati derecede önemlidir.

Bu çerçevede, insani yard›mlar› ara vermeden sürdürmeli, Lübnan'›n yeniden imar
edilmesine katk›da bulunmal›y›z.

Türkiye olarak, ilk planda 1 milyon dolarl›k bir insani yard›m taahhüdünde bulunduk.

Yard›m›n nakli için Beyrut ve Mersin aras›nda bir deniz koridoru oluflturduk.

Bu koridor di¤er ülkelerin Lübnan'a yard›m ulaflt›rmas› ve Lübnan'daki vatandafllar›n›n
tahliyesi için de kullan›ma aç›kt›r.

Roma konferans›nda kararlaflt›r›ld›¤› üzere, Lübnan'a, özellikle de iç bölgelerine insani
yard›m ulaflt›r›lmas› için güvenlikli deniz ve kara koridorlar› aç›lmal›d›r.

Yine, Lübnan'›n yeniden imar›na katk›da bulunmak üzere bir Donör Konferans›
düzenlenmesi için somut ad›mlar at›lmal›d›r.

Uluslararas› toplumu bu yönde harekete geçirmek için çabalar›m›z› art›rmal›y›z.

Lübnan'da altyap›n›n en k›sa zamanda eski haline getirilmesi ve istikrar›n yeniden tesis
edilmesi için iflbirli¤i içerisinde azami gayret göstermeliyiz.

‹nan›yorum ki, y›k›m›n bölgede b›rakaca¤› kal›c› psikolojik izleri, ancak bu flekilde en aza
indirebiliriz.

De¤erli Dostlar›m,

Bu toplant›n›n sonunda güçlü bir ateflkes ça¤r›s›nda bulunarak, bölgesel ve küresel bar›fl
ve istikrar›n korunmas› hususundaki kararl›l›¤›m›z› tüm dünyaya ilan etmemizin yerinde
olaca¤›n› düflünüyorum.

Bölge halklar›na kendileriyle dayan›flma içinde bulundu¤umuz, bölgenin fliddet sarmal›na
sürüklenmesine asla müsaade etmeyece¤imiz mesaj›n› güçlü bir flekilde vermemizde
de yarar görüyorum.

Art›k, sorunlar›n güçle, fliddetle çözülemeyece¤ini herkesin anlamas› gerekiyor.

Bu savafl›n yaln›zca masum insanlar› öldürmekle, flehirleri yak›p y›kmakla kalmad›¤›n›,
ayn› zamanda bütün insanl›k de¤erlerini de yok etti¤ini bu fliddete destek verenler de
art›k görmelidir.

‹nan›yorum ki, her fleye ra¤men bar›fl mutlaka galip gelecektir.

Ortado¤u'da bar›fl ve istikrar›n tesisine katk›da bulunmak üzere bütün imkânlar›m›zla
her zeminde aktif çaba göstermeye devam etmeliyiz.

BM'i mutlaka güçlendirmeliyiz.
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Bu bizim tarihi ve insani görevimizdir; bölgesel ve küresel sorumluluklar›m›z›n gere¤idir.

‹slam Konferans› Örgütü'nün bütün üyelerinin ayn› anlay›flla ayn› çaba içinde oldu¤unu
biliyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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‹SLAM KONFERANSI D‹YALOG, ‹fiB‹RL‹⁄‹ VE GENÇL‹K
FORUMU'NUN AÇILIfi TÖREN‹ ÇERÇEVES‹NDE
DÜZENLENEN AKfiAM YEME⁄‹ KONUfiMASI

(3 EYLÜL 2006, Dolmabahçe Saray›)
Say›n Cumhurbaflkan›, K›ymetli Meslektafllar›m, De¤erli Konuklar,

Sevgili Gençler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle bütün misafirlerimize Türkiye'ye hofl geldiniz diyorum.

Bugün burada, medeniyetimizin nice anlaml› izlerini bar›nd›ran bu güzel flehirde, çok
hay›rl› bir bafllang›ç için bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Bugün aram›zda bulunan de¤erli kardeflim, dost Azerbaycan'›n Say›n Cumhurbaflkan›
‹lham Aliyev'e ilk günden beri bu Forum'un kurulmas›na verdi¤i destek için huzurlar›n›zda
teflekkür ediyorum.

Yine, dost ve kardefl Pakistan'›n Say›n Baflbakan› fievket Aziz ile ‹KÖ'nün gözlemci üyesi
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin Say›n Baflbakan› Ferdi Sabit Soyer'i aram›zda görmekten
büyük mutluluk duyuyorum.

De¤erli Konuklar,

‹stanbul'daki ‹slam, Sanat, Tarih ve Kültürünü Araflt›rma Merkezi ile Ankara'daki ‹slam
Ülkeleri ‹statistik, Ekonomik ve Sosyal Araflt›rma ve E¤itim Merkezi gibi ‹KÖ'ye ba¤l›
yeni bir kuruluflun Türkiye'de faaliyet gösterecek olmas›ndan büyük bir memnuniyet
duyuyoruz.

Son y›llarda, ‹slam Konferans› Örgütü'nün, yeni Genel Sekreteri Say›n Prof. Dr. Ekmeleddin
‹hsano¤lu'nun gayretleriyle uluslararas› sorunlar›n çözümüne yönelik at›lan ad›mlarda
etkin bir rol oynad›¤›n› görüyoruz.

Sorumluluk sahibi insanlar olarak dünyan›n bugün içinde bulundu¤u durumu çok iyi
anlamak bizim en öncelikli görevlerimizden biridir.

Dünya bugün, teknolojik ve bilimsel anlamda kat etti¤i mesafeyi, ne yaz›k ki insani
de¤erlerin korunmas› noktas›nda kat edememifltir.
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‹letiflimin, haberleflmenin, ulafl›m›n hepimize zengin imkânlar sundu¤u böyle bir ça¤da,
insanlar ve toplumlar aras›nda bu kadar büyük uçurumlar›n olmamas› gerekirdi.

Bildi¤iniz gibi diyalog, hoflgörü ve iflbirli¤inin gelifltirilmesi hedefi do¤rultusunda geçti¤imiz
y›l Medeniyetler ‹ttifak› giriflimini bafllatt›k.

Farkl› kültürler aras›nda karfl›l›kl› anlay›fl ve sayg›n›n gelifltirilmesini amaçlayan giriflimin
Efl-baflkanl›¤›n› ‹spanya Baflbakan› Say›n Zapatero ile birlikte yürütüyoruz.

Bak›n›z, kültürel çat›flma potansiyeli dünya bar›fl›n› ciddi anlamda tehdit etmektedir.

Bölgemizde özellikle son dönemde, maalesef ac› tecrübeler yaflanm›flt›r.

Yüzlerce kad›n, çocuk ve yafll›n›n öldü¤ü savafl, telafisi güç, hatta imkans›z maddi ve
manevi kay›plara yol açm›flt›r.

Bütün bu yaflananlar, bar›fl›n de¤erini, yoklu¤unun nelere mal oldu¤unu herkese bir kere
daha göstermifltir.

Ayn› ac›lar›n bir daha yaflanmamas›, daha fazla masum insan›n ölmemesi için bar›fl›n
kal›c› hale getirilmesinin önemi ortaya ç›km›flt›r.

Zira hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bar›fl› temenni etmek hiçbir zaman tek bafl›na yeterli
de¤ildir.

Bar›fl›n korunmas› ve kal›c› hale getirilmesi için bütün ülkelere, toplumlara, özellikle de
uluslararas› kurulufllara büyük sorumluluklar düflmektedir.

Bu süreçte Birleflmifl Milletler'in güçlendirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.

‹slam ülkelerinin de Ortado¤u'ya istikrars›zl›¤›n ve çat›flmalar›n egemen olmas›na kay›ts›z
kalmas› düflünülemez.

Böyle bir ortamda ‹slam Konferans› Örgütü'nün de etkin bir rol oynamas› son derece
önemlidir.

Nitekim bu amaçla Malezya'da gerçeklefltirdi¤imiz toplant› sonuçlar›yla etkili olmufltur.

‹KÖ Gençlik Forumu'nun da bar›fltan yana sesini yükseltece¤ine ve gençlerimizin bu
yöndeki çabalara önemli katk›lar yapaca¤›na inan›yorum.

De¤erli Konuklar,

Forum, faaliyetlerini Türkiye'nin ev sahipli¤inde, binlerce y›ll›k bir medeniyet merkezi
olan ‹stanbul'dan yürütecektir.

‹nan›yorum ki, bu anlaml› buluflma önümüzdeki dönemde ülkelerimiz ve halklar›m›z
aras›ndaki dayan›flman›n artt›r›lmas›na önemli katk›larda bulunacakt›r.

Uluslararas› platformlarda ‹KÖ gündemine destek sa¤layacak, farkl›l›klar›n bir arada bar›fl
içerisinde yaflamas› fikrine de güç kazand›racakt›r.
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Gelece¤in dünyas›na yön verecek olan gençlerimizin bu çabalar›, insan haklar›, demokrasi
ve hukukun üstünlü¤ü kavramlar›n› içtenlikle benimsemifl bizler için en büyük ümit
kayna¤›d›r.

Gençlerimizin sahip olduklar› bilgi ve tecrübeleri paylaflmalar›, sorunlar›na ortak çözüm
projeleri üretmeleri, ülkelerimiz aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesi bak›m›ndan da son
derece sevindiricidir.

Forum'un, gerek ‹KÖ üyesi ülkelerin gençleri aras›ndaki, gerekse di¤er toplumlarla
diyalog ve iflbirli¤ini artt›raca¤›na inan›yoruz.

De¤erli Konuklar,

Biz, yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman, sa¤l›ktan,
e¤itimden, adaletten k›sacas› insanca yaflama hakk›ndan
tam olarak yararlanabilmeli diyoruz.
Bunun için de yoksulluk ve yolsuzlukla tavizsiz bir mücadele gerekiyor.

‹yi yönetiflimin, fleffafl›¤›n, bilgiye ve teknolojiye s›n›rs›z eriflimin bundan böyle ça¤dafl
ölçülerde halklar›m›za sunulmas› gerekiyor.

Bilgi ve teknoloji ça¤›nda, bilgiye eriflim kadar bilginin üretilmesine de öncelik vermeliyiz.

Sadece, baflkalar›ndan al›nan bilgilerle yetinmenin toplumlar› geri kalm›fll›¤a mahkum
edece¤ini unutmamal›y›z.

Onun için de ‹slam ülkeleri art›k, bilgi ve teknolojiyi sadece ithal eden de¤il, ayn› zamanda
üreten ülkeler haline gelmelidir.

Ayr›ca, kad›n›n toplumlar›m›zdaki yerinin yükseltilmesini sa¤lamal›y›z.

Evlatlar›n› özveriyle büyüten; onlar› hayata haz›rlamak için her türlü zorlu¤a gö¤üs gererek
fedakârca çal›flan annelerimiz, kad›nlar›m›z da bu dünyan›n sundu¤u ça¤dafl imkânlardan
hakça yararlanabilmelidir.

Zaten bu, bizleri birlefltiren inanc›m›z›n da bir gere¤idir.

De¤erli Konuklar,

Bugün ‹KÖ Gençlik Forumu Genel Merkezi'ni bu duygu ve umutlarla aç›yoruz.

Sözünü etti¤imiz, s›z›s›n› yüre¤imizde hissetti¤imiz bütün bu s›k›nt›lar›n fark›nda olan
gençlerimiz, inan›yorum ki k›sa zaman içinde bu giriflimi insanl›¤›n gelece¤i için umudun
adresi haline getireceklerdir.

Bu ad›m›n, nüfusunun büyük ço¤unlu¤u gençlerden oluflan ‹slam ülkelerinin geliflmesine,
kalk›nmas›na, toplumsal standartlar›n›n yükselmesine de çok önemli yans›malar›, katk›lar›
olacakt›r.
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Gençlerimiz bu çat› alt›nda bir araya gelerek, birikimlerini paylaflarak, ülkeler aras›
yak›nlaflmalara zemin haz›rlayarak ça¤›m›z›n dertlerine hal çareleri üretecekler, bar›fl ve
esenlik dolu yeni bir gelecek infla edeceklerdir.

Engin ‹slam co¤rafyas›nda bu medeniyet mayas› bir kere daha tutacak, bu tohum yeniden
filizlenecektir.

Bu ortak zemin, gençlerimizin çeflitli alanlarda tecrübe kazanmalar›na, uluslararas› vizyon
sahibi olmalar›na, küresel e¤ilimleri idrak etmelerine de yard›mc› olacakt›r.

Küreselleflme ile ortak hale gelen sorunlar›m›z›n çözümünde gençlerimiz de de¤er ve
katk› üretme imkân› bulacaklard›r.

Forum vas›tas›yla ‹slam ülkelerinde yeni yetiflen nesiller birbirlerini daha yak›ndan
tan›yacaklard›r.

Onlar›n ataca¤› ad›mlar, getirece¤i aç›l›mlar, dünyadaki di¤er topluluklar›n da birbirlerini
daha iyi tan›malar›na yard›mc› olacak, farkl›l›klar›n bir arada bar›fl içerisinde yaflamas›
fikrine de güç kazand›racakt›r.

Bu çal›flmalar kültürel yozlaflma tehlikesiyle yüz yüze kalan dünyam›zda, gençlerimizin
kendi de¤erlerini gelifltirmelerine de imkân sa¤layacakt›r.

Bu gençler yar›n ülke yönetimlerinde söz sahibi olacakt›r.

Dolay›s›yla bu platforma yap›lacak yat›r›mlar, hem tek tek ülkelerin hem de ‹slam
dünyas›n›n genelinin sosyal ve siyasi gelece¤ine yat›r›m yapmak anlam›na gelecektir.

‹nan›yorum ki, aram›zdaki dayan›flma, ortak sorunlar›m›z›n üstesinden gelmemizi
kolaylaflt›racak, küresel bar›fl ve istikrara da katk› sa¤layacakt›r.

‹slam Konferans› Örgütü Gençlik Forumu fikrinin oluflmas›nda ve hayata geçirilmesinde
eme¤i geçen herkese teflekkür ediyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Afiyet olsun.
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BEfi‹NC‹ BATI TRAKYA TÜRKLER‹ KURULTAYI

(16 EYLÜL 2006, ‹stanbul)
Sevgili Bat› Trakyal› Kardefllerim,

De¤erli Konuklar,

Öncelikle hofl geldiniz diyor, sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bu anlaml› toplant›da; Beflinci Bat› Trakya Türkleri Kurultay›'n›n aç›l›fl›nda aran›zda
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Büyük fedakârl›klar sonucunda burada olabildi¤inizi biliyorum.

Zira flu an aram›zda, Yunanistan'›n yan› s›ra Almanya, ‹ngiltere gibi ülkelerde yaflayan
ve kurultaya oralardan gelen Bat› Trakyal› kardefllerimiz de var.

Bat› Trakya Türklerinin, haklar›n› savunmak için ard arda yeni sivil toplum örgütleri
kurduklar›n›, mevcut kurulufllar›n da, daha aktif çal›flmaya bafllad›¤›n› memnuniyetle
müflahede ediyoruz.

Ayr›ca, gerek Türkiye, gerekse Yunanistan ve di¤er Avrupa ülkelerindeki bu kurulufllar,
uluslararas› platformlarda etkin bir biçimde yer al›yor, davalar›n› baflar›yla savunuyor.

Biliyoruz ki, gönüllülük temelinde çal›flan sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri büyük itibar
görmekte ve ses getirmektedir.

Bu bak›mdan,  bütün Bat› Trakya sivil toplum örgütlerinin, örnek bir iflbirli¤i sergilemeleri,
tek vücut olarak hareket etmeleri son derece önemlidir.

Ülkemizdeki Bat› Trakya Türkleri Dayan›flma Derne¤inin çal›flmalar› da, bu hakl› davaya
önemli katk›lar sa¤lamaktad›r.

Derne¤in, daha önce de iki kez ev sahipli¤ini yapt›¤› Bat› Trakya Türkleri Kurultay›,  Bat›
Trakya Türk Az›nl›¤›n›n sorunlar›n›n etrafl›ca tart›fl›lmas›, bunlara çözüm yollar› aranmas›
aç›s›ndan oldukça etkin bir forumdur.

Beflinci Kurultay'a, önceki Kurultaylara k›yasla çok daha yüksek bir kat›l›m›n olmas› da
sevindiricidir.

Ancak bu y›l Kurultay'a, coflku kadar, maalesef hüzün de hakim.

Zira ‹skeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga art›k aram›zda de¤il.
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Müftü Mehmet Emin Aga, Bat› Trakya Türkleri için sembol bir isimdi.

Bir din bilgini olmas›n›n yan› s›ra, toplumunun sayg›n bir önderiydi.

Zorluklardan hiç y›lmadan, hayat›n› Bat› Trakya Türk Az›nl›¤›'n›n haklar›n› savunmaya
adam›flt›.

Bat› Trakyal› kardefllerimizin, onun yoklu¤unda da, birlik ve beraberlik içinde, onun çizdi¤i
yolda ilerleyece¤ine inan›yoruz.

Bu vesileyle, huzurlar›n›zda bir kez daha, Mehmet Emin Aga'y› rahmetle an›yor, Bat›
Trakyal› soydafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyorum.

De¤erli Kardefllerim,

Sorunlar›n›z›n çözülmesi ve az›nl›k haklar›ndan tam olarak yararlanabilmeniz için, flimdiye
kadar oldu¤u gibi bundan sonra da yan›n›zda olaca¤›z.

Sizlere her türlü deste¤i vermeye devam edece¤iz.

Amac›m›z, Bat› Trakyal› soydafllar›m›z›n, Yunanistan'›n sayg›n ve eflit vatandafllar› olarak,
baflta Lozan olmak üzere, ikili ve uluslararas› anlaflmalardan kaynaklanan haklar›ndan
yararlanmalar›d›r.

Biz, gerek Yunanistan'daki, gerekse Türkiye'deki, haklar› uluslararas› anlaflmalarca
teminat alt›na al›nm›fl az›nl›klar› aram›zdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

Hükümet olarak, Yunanistan dâhil bütün komflular›m›zla iliflkilerimizde yeni bir dönem
bafllatt›k.

Bizim d›fl politikada temel parametremiz, "düflman üretmek de¤il, dost kazanmak"
olmufltur.

Yunanistan ile iliflkilerimizde bafllatt›¤›m›z bu yeni dönemde en temel önceliklerimizden
biri, Bat› Trakya'da yaflayan kardefllerimizin durumunu iyilefltirmek oldu.

Sosyal, siyasal ve ekonomik hayata daha aktif kat›lman›z›n
önündeki engellerin kald›r›lmas›, kazan›mlar›n›z›
koruman›z, hak ve hürriyetlerinizin geliflmesi, daha
müreffeh ve kaliteli bir hayat yaflaman›z için üzerimize
düflenleri yerine getirmeye çal›flt›k, çal›flmaya devam
ediyoruz.
Bu süreçte oluflturulan ve etkin flekilde çal›flmaya devam eden diyalog mekanizmalar›,
Yunanistan'la iliflkilerimizde güven ortam›n›n pekifltirilmesine hizmet etmektedir.

Sorunlar›n çözülmesi için elveriflli bir zeminin olufltu¤unu görmek,  gelecek için bize
ümit vermektedir.
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‹kili iflbirli¤imiz, baflta ticaret, enerji, ulaflt›rma ve turizm olmak üzere birçok alanda
geliflmeye devam etmektedir.

Bizce bu süreçteki en önemli kazan›m, her iki taraf›n da diyaloga önem vermesi, mevcut
sorunlar›n çözümünün iliflkilerin gelifltirilmesine ba¤l› oldu¤unu görmesidir.

‹liflkilerimizdeki olumlu seyrin devam etmesi ve daha da elveriflli bir zeminin oluflmas›
için büyük çaba sarf ediyoruz.

Diyalog sürecinin, Bat› Trakyal› soydafllar›m›z›n özellikle günlük hayatlar›na yans›d›¤›n›,
s›n›rl› da olsa baz› iyileflmelerin yafland›¤›n› da memnuniyetle görüyoruz.

Ancak, bunlar›n soydafllar›m›z›n beklentilerinin çok gerisinde kald›¤›n› biliyoruz.

Yunanistan'›n, temel baz› sorunlara yönelik tutumunda henüz bir de¤ifliklik olmad›¤›n›
üzülerek görüyoruz.

Baflta e¤itim, müftülük, vak›flar, etnik kimliklerinin inkar› ve Yunan Vatandafll›k Yasas›'n›n
iptal edilmifl 19. maddesi uyar›nca Yunan vatandafll›¤›n› kaybeden Bat› Trakyal›lar›n
ma¤duriyetleri olmak üzere birçok sorun hâlâ devam ediyor.

2004 y›l›nda Yunanistan'a yapt›¤›m ziyaretin Bat› Trakya aya¤›nda, yaflanan s›k›nt›lar›
yerinde görme imkân›m oldu.

Ayr›ca, baflta milletvekili arkadafllar›m›n oluflturdu¤u heyetler olmak üzere,  s›k s›k Bat›
Trakya'y› ziyaret eden heyetlerimizin tespit, görüfl ve önerilerini de¤erlendiriyoruz.

Bölgeden ülkemize gelen heyetleri dinliyoruz.
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Bu konudaki beklentilerimizi Yunan taraf›na da anlat›yoruz.

Bir AB üyesi olarak Yunanistan'›n, Bat› Trakya Türk Az›nl›¤›’na, AB standartlar›na uygun
az›nl›k haklar›n› art›k sa¤lamas› gerekti¤ini düflünüyoruz.

De¤erli Konuklar,

Bat› Trakya Türkleri’nin e¤itimle ilgili sorunlar›n›n çözümü öncelikli konular›m›z aras›ndad›r.

Bat› Trakyal› çocuk ve gençlerimizin, ana dillerinde, AB standartlar›nda e¤itim görmesi
gerekmektedir.

Bildi¤iniz gibi, Az›nl›¤›n kendi dilinde e¤itim görme hakk›, Lozan Antlaflmas›’n›n yan› s›ra,
ilgili uluslararas› sözleflmelerde de yer almaktad›r.

Ancak, mevcut flartlar, Az›nl›¤›n özellikle ortaokul-lise düzeyinde ihtiyaçlar›na cevap
vermemektedir.

Soydafllar›m›z›n nüfusun yar›s›n› oluflturdu¤u ‹skeçe ve Gümülcine'de sadece birer tane
Az›nl›k lisesi var...

Buna karfl›l›k Gümülcine'de 25, ‹skeçe'de ise 37 Yunan devlet lisesi mevcut.

Bu durum, sorunu bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymaktad›r.

Türk Az›nl›¤› geçti¤imiz y›l ‹skeçe'de yeni bir okul aç›lmas› için giriflimde bulunmufl, fakat
hâlâ bir cevap al›namam›flt›r.

Ayr›ca, Az›nl›¤›n gerek kendi geliflimi, gerekse Yunanistan'›n refah›na katk› sa¤layabilmesi
için zorunlu e¤itimin, Az›nl›k okullar›nda da di¤er Yunan okullar› gibi,  9 y›la ç›kart›lmas›
gerekmektedir.

Az›nl›¤›n da ça¤dafl normlarda ve AB standartlar›nda e¤itim görmesi gerekti¤ini her
vesileyle Yunan makamlar›n›n dikkatine getiriyoruz.

Biliyorsunuz, Az›nl›¤›n ve Türkiye'nin bütün ça¤r›lar›na ra¤men, Müftüler hâlâ seçimle
ifl bafl›na gelmiyor.

1913 Atina Antlaflmas› hükümleri hala uygulanm›yor.

Yunanistan ›srarla Müftü atama uygulamas›n› sürdürüyor.

Konuflmam›n bafl›nda da belirttim, ‹skeçe Müftüsü merhum Mehmet Emin Aga, hayat›n›n
önemli bir bölümünde, seçilmifl Müftü olarak görev yapm›flt›r.

Bu yüzden yarg›lanm›fl, hatta hapse at›lm›flt›r.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne tafl›nan dava, seçilmifl Müftüler lehine sonuçlanm›flt›r.

Bat› Trakya Türkleri, atalar›ndan miras kalan Müslüman vak›flar›n›n yönetiminde söz
sahibi olma hakk›ndan, 1967 y›l›nda mahrum b›rak›lm›fllard›r.

‹dare kurullar›n›n atanmas›, vak›f mülklerinin elden ç›kar›lmas› gibi sonuçlar do¤urmufltur.
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Türkiye'deki gayrimüslim cemaatleri gibi Müslüman Türk Az›nl›¤› da, vak›flar›n›n idare
kurullar›n› seçebilmelidir.

Bat› Trakya Türk Az›nl›¤›’n›n etnik kimli¤inin inkâr edilmesi, hatta isminde 'Türk' kelimesi
bulunan sivil toplum örgütlerinin bile yasaklanmas›n›n hiçbir izah› olamaz.

Yunan Vatandafll›k Yasas›'n›n, yaln›zca Helen ›rk›ndan olmayan vatandafllara uygulanan
19. maddesinin iptaline geriye do¤ru ifllerlik kazand›r›lmad›¤› için on binlerce Bat› Trakyal›
Yunanistan vatandafl› ma¤dur olmufltur.

Yaln›zca Yunan vatandafll›¤› de¤il, ayn› zamanda AB vatandafll›¤› da ellerinden al›nan
soydafllar›m›z›n ma¤duriyetleri devam etmektedir.

Yunanistan, Irkç›l›k ve Hoflgörüsüzlükle Mücadeleye iliflkin Avrupa Komitesi (ECRI) gibi
kurulufllar›n bu yönde yapt›¤› ça¤r›lar› duymamaktad›r.

Az›nl›¤›m›z, Yunanistan'›n, hatta Avrupa'n›n en geri kalm›fl bölgelerinden birinde
yaflamaktad›r.

Bölgenin kalk›nmas›, gençlerimize yeni ifl imkânlar› oluflturulmas› ve soydafllar›m›z›n
hayat flartlar›n›n AB standartlar›na yükseltilmesi konusunda iflbirli¤ine haz›r oldu¤umuzu,
Yunanl› muhataplar›m›za her vesileyle iletiyoruz.

Bat› Trakyal› soydafllar›m›z, AB vatandafl› olma ayr›cal›¤›na da sahiptirler.

Ancak, bu ayr›cal›¤›n ka¤›t üzerinde kalmamas›, soydafllar›m›z›n e¤itimden dini özgürlüklere
kadar yay›lan çok genifl bir yelpazede, AB normlar›ndan yararlanmas› gerekmektedir.

‹nanc›na, kimli¤ine, gelenek ve göreneklerine sahip ç›kan,
gerek Yunanca'ya, gerekse Türkçe'ye hâkim,  iyi e¤itimli,
müreffeh bir Bat› Trakya Türk Az›nl›¤›, Yunanistan'la
aram›zdaki iliflkilere de ciddi katk›lar sa¤layacakt›r.
De¤erli  Bat› Trakyal› Kardefllerim,

Biz, hem ikili, hem de uluslararas› düzeyde sorunlar›n›z›n takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Unutmamal›s›n›z ki sizin, Yunan vatandafll›¤›n›n yan› s›ra, AB vatandafl› olma ayr›cal›¤›n›z
var.

Bu ayr›cal›¤› en iyi flekilde kullanmal›, e¤itimden ekonomiye her alanda AB'nin sa¤lad›¤›
avantajlardan yararlanmal›s›n›z.

Bir Yunan vatandafl› olarak Türkçe'nin yan› s›ra Yunanca'y› da en iyi flekilde ö¤renmelisiniz.

Davan›z için çal›fl›rken, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli, zorluklar›n sizi y›ld›rmas›na
izin vermemelisiniz.

Çocuklar›n›z›n iyi e¤itim görmesini temin etmelisiniz.
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Bu konuda biz de her türlü deste¤i sa¤lamaya devam edece¤iz.

Kendinizin, bölgenizin ve ülkenizin refah› için çal›fl›rken, Türkiye ile ba¤lar›n›z› güçlü
tutmal›s›n›z.

‹ki ülke aras›ndaki iliflkilerin geliflmesinde çok önemli olan köprü rolünüzü devam
ettirmelisiniz.

Bat› Trakya'n›n ekonomik kalk›nmas› için daha çok çaba sarf etmelisiniz.

Modern toplumlarda, geleneksel üretim metotlar› insanlar›n hayati ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
yetmemektedir.

Önünüzde yeni ufuklar›n aç›labilmesi için gençlere giriflimci ruhu afl›lamal›, onlara cesaret
vermelisiniz.

‹fladamlar›n›z›n da, Türkiye ve komflu di¤er ülkelerle daha fazla ticaret yapma imkânlar›n›
araflt›rmas›nda büyük yarar vard›r.

De¤erli Konuklar,

Bat› Trakya Türk Az›nl›¤›’n›n sorunlar›n›, Avrupa Konseyi, ‹slam Konferans› Örgütü,
Birleflmifl Milletler, Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› gibi bölgesel ve uluslararas›
kurulufllarda sürekli gündeme getiriyoruz.

Yine, Kurultay'a da davet edilen, uluslararas› alanda faaliyet gösteren birçok sivil toplum
kuruluflu, bu sorunlar› ele alan raporlar haz›rlamaktad›r.

Bat› Trakya Türk Az›nl›¤›'n›n durumu, ne yaz›k ki uluslararas› kamuoyu taraf›ndan yeterince
bilinmiyor.

Bu bak›mdan, Bat› Trakya Türkleri Kurultay› gibi faaliyetler, uluslararas› kamuoyunun
bilgilendirilmesi aç›s›ndan da son derece önemlidir.

Böyle anlaml› bir organizasyonu baflar›yla gerçeklefltiren, baflta Bat› Trakya Türkleri
Dayan›flma Derne¤i mensuplar› olmak üzere, bütün Bat› Trakyal› kardefllerimi kutluyorum.

Bu birlik, beraberlik ve dayan›flma ruhuyla, inan›yorum ki, sesiniz her yerde yank›
bulacakt›r.

Beflinci Bat› Trakya Türkleri Kurultay›'n›n hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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NEW YORK TELEV‹ZYON VE RADYO MÜZES‹ DANIfiMA
KURULU GALA YEME⁄‹

(17 EYLÜL 2006)
De¤erli Konuklar, Han›mefendiler, Beyefendiler,

Öncelikle hofl geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

1975 y›l›ndan bu yana faaliyet gösteren dünyan›n tek Televizyon ve Radyo Müzesinin
Uluslararas› Dan›flma Kurulu üyelerini ülkemizde görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Dr. Henry Kissinger gibi tecrübeli bir siyaset adam›n›n baflkanl›¤›n› yapt›¤› bu kurul,
medya ve iletiflim endüstrilerinin liderleri aras›nda küresel ölçekte fikir al›flverifline önemli
katk›lar sa¤l›yor.

De¤erli Konuklar,

Biliyorsunuz, So¤uk Savafl›n sona ermesiyle yefleren savafls›z bir dünya umutlar›, ne
yaz›k ki bu tarihi dönemecin üzerinden on y›l bile geçmeden y›k›lmaya bafllam›flt›r.

Küresel bir salg›n halinde fliddet ve çat›flma kültürünün yayg›nlaflt›¤›na tan›k oluyoruz.

Bu yeni dönemde bar›fl düzenini bozan en önemli tehdit olarak terörün öne ç›kt›¤›n›
görüyoruz.

‹nsanl›k, karfl›l›kl› anlay›fl ve sayg› eksikli¤inin, iletiflim kopuklu¤unun bedelini yine büyük
ac›larla ödüyor.

As›l vahim olan da, bu sözünü etti¤imiz kopuklu¤un  iletiflim ça¤›nda yaflan›yor olmas›d›r.

‹flte bu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada bafl›m›z› ellerimizin
aras›na al›p ciddiyetle düflünmek durumunday›z.

Nerede yanl›fl yap›yoruz?

‹letiflim devrimi, dünyam›z› ve hayatlar›m›z› köklü bir flekilde de¤ifltirirken, farkl› kültür
ve co¤rafyalar› tarihte hiç olmad›¤› kadar yak›nlaflt›r›rken, hatta içiçe geçirirken, neden
zihinsel olarak birbirimizden bu kadar uzaklafl›yoruz; neden duygusal olarak birbirimize
karfl› bileniyoruz.
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Öyle zannediyorum ki,  bu noktada iletiflim devriminin olumsuz yan etkileriyle karfl›
karfl›ya bulunuyoruz.

Ac› da olsa, bütün yararlar›na, hayatlar›m›za getirdi¤i bütün kolayl›klara ra¤men, iletiflim
teknolojilerinin bugüne kadar insanl›¤›n hayr›na kullan›lamad›¤›n› söylemek zorunday›z.

Art›k 30 y›ldan uzun bir zaman evvel gelifli bizlere haber verilen günlerde, global bir
köyde yafl›yoruz.

Dünyam›z›n global bir köye dönüflmekte oldu¤u ilan edildi¤inde iletiflim uydular› henüz
uzaya f›rlat›lm›flt›.

Avrupa'da çekilen bir haber kasetinin uçakla atlanti¤in öbür yakas›na ulafl›p yay›nlanmas›
en az bir-iki hafta al›yordu.

Unutmayal›m ki, yüzy›l›n bafllar›na do¤ru telgraf hatlar› okyanusun alt›ndan iki yakay›
birlefltirene kadar, Reuters (Röyterz) gibi dünyan›n ilk haber ajans› bile haberleflme a¤›n›
ancak güvercinlerle sa¤layabiliyordu.

Oysa iletiflim uydular›n›n devreye girmesiyle bafllayan kültürel devrim, bugün  internet
ve dijital yay›nc›l›kla zirveye ulaflm›fl bulunuyor.

Bütün bunlar› flunun için hat›rlat›yorum; yüzy›ldan daha k›sa bir sürede yaflad›¤›m›z bu
bafldöndürücü de¤iflim, daha önce tarihin hiç bir döneminde hiç bir kültür dalgas›n›n
baflaramad›¤› kadar h›zla ve köklü bir flekilde dünyam›z›, toplumsal ve bireysel hayatlar›m›z›
etkilemifltir.

Az önce de söyledi¤im gibi ne yaz›k ki, insanl›k, bu kültürel devrimin dayatt›¤› de¤iflime
zaman›nda ve yeterince karfl›l›k verememifltir.

Bir çok toplum, bu yeni kültür dalgas›n›n etkilerine flaflk›n ve haz›rl›ks›z yakalanm›fl,
savrulmaktan kurtulamam›flt›r.

Bugün itibariyle aray›fl›m›z hala devam ediyor.

Kendimizi nas›l yenileyece¤imiz, bu yeni duruma nas›l intibak sa¤layaca¤›m›z gibi sorular,
yeryüzündeki bir çok toplum için hala tatminkar cevaplara kavuflmam›flt›r.

Bu sorular aras›nda en temel ve can yak›c› olan› ise fludur:

Yeni dünyam›z, yani kaç›n›lmaz olarak hepimizi kuflatan global köyümüz, hangi müflterek
de¤erler üzerinde yükselecektir?

De¤erli Dostlar,

Bu ve benzeri toplant›lar›n, bana göre, en önemli taraf›, ça¤›n en ileri teknolojileriyle
baflaramad›¤›m›z› eski zaman yöntemleriyle yapmam›za f›rsat vermesidir. Bu da, yüzyüze,
birebir iletiflim imkan›d›r.

Ne dersiniz, san›r›m bunun radyodan da televizyondan da daha etkili bir yöntem oldu¤unu
kabul etmek zorunday›z.
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Bizde bir söz var: Ne varsa eskilerde varm›fl, derler.

Nükteyi bir kenara b›rak›rsak, elbette kendini yenileyemeyenlerin, zamana ayak
uyduramayanlar›n nostaljik avuntular›yla vaktinizi alacak de¤ilim.

Zira, az önce iflaret etti¤im soru  ve sorunlar, küreselleflme gerçe¤i karfl›s›nda, ortak
cevaplar, müflterek çözümler bulmam›z› zorunlu k›lmaktad›r.

Hep birlikte bir asgari müflterekler zemini bulmak mecburiyetindeyiz.

Bir 'ortak de¤erler' mecmuas›nda buluflmak zorunday›z.

Bugün uluslararas› toplumun ortak kabullerine göre bu temel de¤erler, demokrasi, adalet
ve ço¤ulculuk olarak özetlenebilir.

Küreselleflmeyle birlikte dünya, kapal› toplumlardan oluflan
bir gezegen olmaktan ç›km›flt›r. Küreselleflmenin insanl›¤›
getirdi¤i nokta buras›d›r.
Yeryüzünde hiç bir toplum için art›k kültürel bir getto halinde var olma imkan› kalmam›flt›r.

Ne derler bilirsiniz, canl› yay›n ça¤›nda yafl›yoruz; dünyan›n bir ucunda geliflen bir olay,
eflzamanl› olarak dünyan›n öbür ucunda yank› bulabiliyor.

Öyleyse, flunu rahatl›kla söyleyebiliriz. Aç›k toplum, bir seçim de¤il, art›k herkes için
mecburi bir istikamettir.

Zira, canl› yay›n dalgalar›na da, internete de, onlar›n getirdi¤i karfl›l›kl› etkileflime de kapal›
kalma imkan› ortadan kalkm›flt›r.

Bu sebeple, dünya sadece global bir köy haline gelmemekte, küçülürken ayn› zamanda
aç›k bir topluma da dönüflmektedir.

Bu durumun, elbette avantajlar› oldu¤u gibi dezavantajlar›, yan etkileri de söz konusudur.

Ancak ifle bu gerçe¤i tespitle bafllarsak, dengeyi, insanl›¤›n refah ve mutlulu¤u lehine,
daha iyi bir dünya idealimiz  lehine de¤ifltirmenin imkanlar›n› da bulabiliriz.

Bana göre en önemli sorunlar›m›zdan biri, bilgiye ve teknolojiye eriflimde ve bunlar›n
üretimde kullan›lmas›nda geliflmifl ülkelerle dünyan›n geri kalan› aras›nda halen bir
uçurumun bulunmas›d›r. Yoksul ile müreffeh toplumlar aras›nda gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizlik, bunun sonuçlar›ndan biridir.

‹kinci sorun ise, yaflad›¤›m›z bunca tecrübeden, geçmiflte milyonlarca insan›n hayat›na
malolan y›k›c› çat›flmalardan sonra, bugün hala farkl› geleneklerin, inançlar›n ve kültürlerin
çat›flma unsuru olarak sunulabilmesidir. Bu da, büyük ölçüde geçmiflten kalan
önyarg›lar›m›zdan kaynaklanmaktad›r.

Sonuçta, yoksulluk, adaletsizlik, fliddet ve çat›flma kültürü ne yaz›k ki h›zla
küreselleflmektedir.
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Küreselleflme sürecinde birbirlerine maruz kalan toplumlar, entegre olmak yerine,  tepki
refleksleri gelifltirmektedir. Birbirlerini d›fllamakta, birarada yaflamaya direnç göstermektedir.

Konuflmam›n bafl›nda da söyledi¤im gibi bu gerçek, küreselleflmeye haz›rl›ks›z
yakaland›¤›m›z› ortaya koymaktad›r.

Biz, bunun için ‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero'yla birlikte BM genel sekreteri
say›n Annan'›n himayesinde Medeniyetler ‹ttifak› giriflimini bafllatt›k.

Türkiye'nin AB'ne üyelik perspektifi de, bizim bu soruna verdi¤imiz bir karfl›l›kt›r.

Türkiye'nin AB'ye kat›l›m› projesi, düne kadar çat›flmalar› beklenen medeniyetlerin ayn›
co¤rafyada buluflmas›, ortak de¤erleri paylaflmas› ve bu sayede insanl›¤› zenginlefltirmesini
amaçlamaktad›r.

Biz inan›yoruz ki, bugün, her zamankinden daha fazla tahammül ve uzlafl› kültürüne
ihtiyac›m›z var.

‹nsanl›k için hay›rl› olan, farkl›l›klar› derinlefltirmek de¤il, farkl›l›klar› muhafaza ederken
insanl›k temelinde buluflup bir arada yaflayabilmektir.

Bu da ancak, ço¤ulculuk ilkesinin benimsenmesiyle mümkündür. Global bir 'aç›k toplum'
a dönüflen dünya, farkl› renkleri, kültürleri birarada içinde bar›nd›ran, çeflitlilik içinde
birli¤in sa¤land›¤› bir yap›ya kavuflmak zorundad›r.

Biz buna 'kesret içinde vahdet' yani çokluk içinde birlik ilkesi diyoruz.

Bu ilkenin hayata geçirilebilmesi için, farkl›l›klar›ndan dolay› hiç bir inanç ve kültürün
'öteki' ilan edilmemesi, düflman olarak görülmemesi, hiyerarflik bir tasnife ve afla¤›lanmaya
tabi tutulmamas› ön flartt›r.

Küresel bar›fl›n tesisi için refah›n da, mutlaka adil bir flekilde paylafl›lmas› gerekmektedir.
En afla¤›dakilerle en yukar›dakiler aras›ndaki makas, mutlaka daralt›lmal›, insani bir düzeye
çekilmelidir.

Bar›fl ve adaleti sa¤lamakla yükümlü uluslararas› kurumlar, buna göre yeniden
yap›land›r›lmal›d›r.

Nihayet, demokratik de¤erleri küresellefltirmek zorunday›z. Zira, dünyadaki farkl› tecrübeler
göstermektedir ki, özgürlükler ile kalk›nma, demokrasi kültürü ile refah aras›nda do¤rusal
bir orant› mevcuttur.

Kültürel ço¤ulculuk ta, ortak vicdan da, müflterek ak›l da en iyi demokratik toplumlarda
ortaya ç›kmakta, demokrasi içinde temsil imkan›na kavuflmaktad›r.

De¤erli Dostlar,

Türkiye olarak, So¤uk Savafl›n sona ermesinden sonra bafllayan bütün büyük çat›flmalara
sahne olmufl bir bölgede yer al›yoruz.

1 7  E Y L Ü L  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



163

Do¤umuzda Ermenistan'›n Karaba¤'a girmesi ile bafllayan Azerbaycan-Ermenistan savafl›,
bat›m›zda Yugoslavya'n›n parçalanmas› ile ortaya ç›kan gerginlikler, güneyimizde küresel
gerilimlerin bafll›ca kayna¤› olan Filistin-‹srail anlaflmazl›¤›, son olarak Irak ve Lübnan'daki
savafllar, bölgemiz kadar dünyada da istikrar ve bar›fl› derinden sarsm›flt›r.

Türkiye bütün bu kar›fl›kl›klar›n yafland›¤›, bölgesinde bir bar›fl ve istikrar unsuru olmay›
sürdürüyor.

‹çeride de son dört y›ld›r devam eden siyasi istikrar ve güven ortam›nda ekonomimiz
18 çeyrektir kesintisiz büyümüfl, Türkiye, tarihi bir baflar›ya imza atm›flt›r.

Bu y›l da son veriler, istikrarl› büyümenin devam etti¤ini göstermektedir.

Türkiye, art›k dünyan›n en büyük ilk 20 ekonomisi aras›nda yerini alm›flt›r.

Hedefimiz ilk 10'a girmektir, kifli bafl›na düflen milli gelirde 10 bin dolar› aflmakt›r.

Bu hedeflere do¤ru, emin ad›mlarla ilerliyoruz.

Türkiye, bütün göstergeler ortaya koymaktad›r ki, yabanc› yat›r›mlar için bir f›rsatlar ülkesi
haline gelmifltir.

Önümüzdeki dönemde de bu konumunu güçlenerek sürdürecektir.

‹nan›yorum ki, güçlü bir Türkiye, hem bölgesel hem de
küresel bar›fl ve istikrar›n teminatlar›ndan biri olmaya
devam edecektir.
Türk medya ortam›ndaki çok seslili¤in korunmas› da, demokrasimizi ve istikrar›m›z›
güçlendirerek, zor bir bölgede fleffaf ve hesap verebilen bir devlet yönetiminin
baflar›labildi¤ini göstermektedir.

Sözlerimizin bafl›nda da belirtti¤im gibi aç›k toplum, küreselleflme ça¤›nda art›k bütün
milletler için mecburi istikamet haline gelmifltir.

Rekabetçi bir medya ortam›, küreselleflmenin fliddet ve çat›flma kültürünü besleyen
olumsuz yan etkilerini minimize etmenin de en önemli flart›d›r.

‹çinden geçti¤imiz bu zor dönemde, Televizyon ve Radyo Müzesi, Uluslararas› Dan›flma
Kurulu'nun ‹stanbul'da toplan›yor olmas›, bu bak›mdan önemli bir f›rsatt›r.

De¤erli kat›l›mc›lar›n, kendi ülkelerinde  medya kanallar› ile bu mesaj› daha genifl kitlelere,
son derece etkili bir biçimde vereceklerine inan›yorum.

Baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› New York Televizyon ve Radyo Müzesi Dan›flma Kurulunun
bütün üyelerini kutluyor, sizleri  bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Afiyet olsun.
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BAfiBAKAN SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN’IN 10. TÜRK
DEVLET VE TOPLULUKLARI DOSTLUK, KARDEfiL‹K VE
‹fiB‹RL‹⁄‹ KURULTAYI AÇILIfi KONUfiMASI

(18 EYLÜL 2006)
Sayg›de¤er Devlet ve Hükümet Baflkanlar›,

De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Bugün burada Türk Devlet ve Topluluklar›’n›n sayg›n liderleri ve seçkin simalar›yla bir
araya gelmekten; dostlu¤umuzu, kardeflli¤imizi, iflbirli¤imizi pekifltirmekten büyük
memnuniyet duyuyorum.

Bildi¤iniz gibi Türk Dünyas›, stratejik, ekonomik ve kültürel aç›dan çok genifl bir co¤rafyaya
yay›lm›flt›r.

Zengin enerji kaynaklar›, dinamik, genç nüfusu ve bereketli topraklar›yla bu co¤rafya,
bize de, dünyaya da çok genifl imkanlar sunmaktad›r.

Tarihin önümüze ç›kard›¤› büyük f›rsatlarla karfl› karfl›ya bulunuyoruz.

Bu imkanlar› en iyi flekilde de¤erlendirmek mecburiyetindeyiz.

Zira yurt edindi¤imiz co¤rafyan›n s›rt›m›za vurdu¤u yükler var.

fianl› bir mazinin, köklü bir tarihin omuzlar›m›za yükledi¤i sorumluluklar var.

Onun için inan›yorum ki, bugün bu kurultay vesilesi ile bir araya geliflimizin anlam›
büyüktür.

Türk devlet ve topluluklar›ndan gelen temsilcilerin burada ortak sorunlar›m›z› tart›flmalar›,
uygulanabilir siyasi, ekonomik ve kültürel projeler üretmeleri son derece önemlidir.

De¤erli Dostlar,

Önemlidir diyorum çünkü yeni bir bafllang›ç mevsimindeyiz.

Dünyam›z so¤uk savafl sonras›nda yeniden flekilleniyor.
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Bu, ony›llar› alacak bir süreç olabilir.

Ne yaz›k ki, bu süreç çok sanc›l› da geçebilir.

Daha yeni Filistin ve Lübnan'da tan›k oldu¤umuz gibi  büyük ac›lara, yeni y›k›mlara da
yol açabilir.

Yaflad›¤›m›z çalkant›lar, etraf›m›zda tan›k oldu¤umuz ac›lar, korkar›m ki bunun ilk
iflaretleridir.

Yine de amac›m burada büyük bir felaketin, bir y›k›m›n yaklaflmakta oldu¤unu haber
vererek gereksiz bir endifle meydana getirmek de¤ildir.

Hay›r, ben asl›nda, içinden geçti¤imiz dönemin bar›nd›rd›¤› imkan ve f›rsatlara dikkatlerinizi
çekmek istiyorum.

Nihayet korktu¤umuz geliflmeleri, savafl ve çat›flmalar›
önlenmesi de bizlerin bu imkan ve f›rsatlar› ne kadar
de¤erlendirdi¤ine ba¤l› olacakt›r.
fiuras› muhakkak ki, günümüzün tehdit ve tehlikeleri,dolay›s›yla yaflad›¤›m›z küresel
de¤iflim sürecinin olumsuz etkileri en çok bu co¤rafyada hissedilmektedir.

Ancak bu krizleri, büyük f›rsatlara çevirmek bizim elimizdedir.

Bilirsiniz, ‘ihtiyaç, medeniyetin üstad›d›r’, derler.

‹flte bu zor flartlar, bu tehdit ve tehlikeler, bu sarp da¤lar, bu co¤rafyay›  tarih boyunca
bir medeniyet merkezi yapm›flt›r.

Bugün dünya siyasetinin a¤›rl›k merkezi baflka co¤rafyalara kaym›fl gibi görünebilir.

Ancak bilmeliyiz ki,   bizim için sadece iki seçenek mevcuttur.
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Bu siyasetin ya öznesi ya da  nesnesi olmak durumunday›z.

Belki dünyan›n baflka bölgelerinde baflka halklar için üçüncü bir ihtimal vard›r.

Belki s›n›rl› bir etkiye maruz kalarak olup bitenleri seyretmeleri mümkündür.

Ancak dünya siyasetinin oyun sahas› hiç flüphe yok ki bu co¤rafyad›r.

Bu co¤rafyan›n sakinleri için de seyirci kalma lüksü yoktur.

Ya baflkalar›n›n oluflturdu¤u siyasete maruz kalmakla yetinen pasif unsurlar olaca¤›z,
ya da bu siyaseti oluflturan aktörler aras›nda yerimizi alaca¤›z.

Bir kez daha alt›n› çizerek söylüyorum; Dünya siyasetinin ya nesnesi olaca¤›z ya da
öznesi.

Ama bizim mahallemizde oynanan bu iktidar oyununun d›fl›nda kalmam›z biz istesek te
sözkonusu olamaz.

Öyleyse tarihi ve co¤rafi bir mecburiyetle karfl› karfl›yay›z.

Ben bunu flöyle ifade ediyorum:

Bak›n›z biz, tarihte derinli¤i olan, tarihe istikamet veren bir milletin evlatlar›y›z.

Biz tarih yapan, tarih yazan bir milletiz.

Yaflad›¤›m›z ça¤da ülkeler, küresel ve bölgesel aktörler olarak ikiye ayr›l›yor.

Bana göre asl›nda, dönemsel ve tarihsel aktörler olarak da ayr›lmal›d›r.

Gücü, içinde bulunduklar› dönemin flartlar›ndan kaynaklanan aktörler, flartlar de¤iflince
etkilerini kaybederler.

Oysa biz, öyle gelip geçici flartlar›n ortaya ç›kard›¤› bir unsur de¤iliz.

Onun için diyorum ki biz, tarihsel bir aktörüz.

De¤erli Dostlar,

Bizim zay›fl›¤›m›z dönemseldir.

So¤uk savafl›n sona ermesiyle birlikte ortaya ç›kan imkan ve f›rsatlar, tarihin döngüsünde
bizler için yeni ve parlak bir dönemin iflaretidir.

Tabiat› gere¤i, Türk Dünyas› ile olan iliflkilerimizin d›fl politikam›zda çok özel bir yeri var.

Bu iliflkilerimizde askeri, siyasi ve ekonomik ç›kar› belirleyici bir parametre olarak
görmüyoruz, göremeyiz.

Türk devlet ve topluluklar›yla iliflkilerimizi her türlü ölçülebilir menfaatin üstünde
de¤erlendiriyor, bunu tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz.

Burada karfl›m›za ç›kar›lan önemli bir tuza¤a da dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
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O da fludur;

Aram›zdaki münasebetlerde içe kapanmac› politikalar, izolasyonist yaklafl›mlar, bizleri
birbirimizden uzaklaflt›racak, ortak tarihimizden koparacakt›r.

Ben buna 'tecrid tuza¤›' diyorum.

Bizleri 21. yüzy›l›n imkan ve f›rsatlar›n› de¤erlendirmekten al›koyacak bir fley varsa, o
da budur.

O da, birbirimizin meselelerine kay›ts›z kalmak, uluslararas› camiada birlikte hareket
etmekten kaç›nmak, d›fl politikalar›m›z› koordine etmemektir.

Sevgili Kardefllerim,

Anadolu Türkleri ile Hazar'›n do¤usundaki Türkistan co¤rafyas›nda yaflayan Türk
kavimlerinin iliflkilerinde son yüzy›llarda boflluklar meydana gelmifltir.

Sadece Hazar'›n bat›s›ndaki kardefllerimizle, özellikle de Azerbaycan Türkleri ile iliflkilerimiz
20. yüzy›l›n bafllar›na kadar devam etmifltir.

So¤uk Savafl sona erip Sovyetler Birli¤i ve Yugoslavya da¤›lana kadar Kafkaslar ve
Balkanlarda bulunan Türklerle iliflkilerimizde de benzer bir kopukluk yaflanm›flt›r.

Ne mutlu bize ki, bugün bunlar›n hepsi art›k mazide kalm›flt›r.

21. yüzy›l bize, aram›zdaki ba¤lar› güçlendirmemiz, dayan›flmam›z› art›rmam›z için tarihi
f›rsatlar sunmaktad›r.

Türk Dünyas› olarak bu f›rsatlar› çok iyi de¤erlendirmeliyiz.

‹flbirli¤i alanlar›m›z› gelifltirmemiz, bölgemizin ve halklar›m›z›n refah›na hizmet edecektir.

Bölgemizde de, dünyam›zda da bar›fl ve istikrar›n korunmas›na hizmet edecektir.

De¤erli Konuklar...

Dünya politikas›nda devletler art›k birden fazla ittifak›n üyesi olmaktad›rlar.

Bu türden bölgesel  ve küresel örgütlenmeler, üçüncü taraflara karfl› olmad›¤› gibi d›fllay›c›
oluflumlar da de¤ildir.

Tam aksine uluslararas› sistemin daha etkin çal›flmas›na katk›da bulunmaktad›r.

Küresel sistemle entegrasyonu art›rmaktad›r.

Türkiye olarak biz,  Avrupa Birli¤i ve ‹KÖ ile oldu¤u gibi
Türk Dünyas› ile de iliflkilerimizi gelifltiriyoruz.
ABD ve  Rusya ile oldu¤u gibi Çin ile de iyi iliflkiler içindeyiz.

Bütün küresel ve bölgesel aktörlerle olan iliflkilerimizi birbirinin alternatifi olarak de¤il
tamamlay›c›s› olarak görüyoruz.
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‹ngilizce konuflan ülkeler, Frans›zca konuflan ülkeler, ‹spanyolca konuflan ülkeler farkl›
siyasi, ekonomik ve askeri ittifaklar›n yan› s›ra kendi aralar›nda da ayn› dil ve kültür
etraf›nda bir araya gelmektedirler.

Frans›zca konuflan milletler toplulu¤u, ‹ngilizce konuflan milletler toplulu¤u, ‹spanyolca
konuflan milletler toplulu¤u hep bu anlay›fl›n eseridir.

Öyleyse neden bizler de d›fl politikada koordineli hareket ederek sinerji oluflturan,
birbirlerinden güç alan böyle bir yap› oluflturmayal›m.

Aç›k söylüyorum, bizim fazlam›z var, eksi¤imiz yoktur.

Biz ayn› dili konuflan, ayn› tarih ve co¤rafyay› paylaflan bir milletin çocuklar›y›z.

Tarihin hem de yak›n bir döneminde emperyal ya da sömürgeci aray›fllar sonucu tan›flm›fl,
birbirimize dilimizi ya da dinimizi bu yolla benimsetmifl de de¤illiz.

Onun içindir ki, bizim tarihte derinli¤imiz var, diyorum.

Türkçe konuflan devletler toplulu¤u, hem uluslararas› platformlarda daha aktif ve etkin
roller oynamam›z› sa¤layacak, böylece halklar›m›z›n ç›karlar›n› daha iyi korumam›za imkan
tan›yacak, hem de bölgemizde bar›fl ve istikrara katk›da bulunacakt›r.

Bütün kardefl devlet ve topluluklar› bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli ad›mlar›
atmaya davet ediyorum.

Türkiye olarak biz, bu konuda gereken sorumlulu¤u üstlenmeye haz›r›z.

Esasen bu istikamette önemli ad›mlar att›k, at›yoruz.

Bak›n›z, Ba¤›ms›z Türk cumhuriyetlerine uluslararas› platformlarda her türlü deste¤i
vermeye devam ediyoruz.

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne yönelik haks›z tecridin kald›r›lmas› bizim için bir milli
davad›r.

K›r›m, Ah›ska, Irak ve Gagauz Türklerine daha önce olmad›¤› kadar siyasi ve ekonomik
destek verdik, veriyoruz.

Türk Cumhuriyetleri ile olan ticaret hacmimiz giderek art›yor.

Hükümet olarak bu konuda her türlü kolayl›¤› sa¤l›yoruz.

Türk Hava Yollar›’n›n Türk Cumhuriyetleri’nde gitmedi¤i yer kalmam›flt›r.

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt› hizmete aç›ld›.

Bakü-Tiflis-Erzurum Gaz boru hatt› da yak›nda hayata geçecek.

Kars- Ahilkelek- Tiflis Bakü Demiryolu projesinin temelini de inflallah gelecek y›l ataca¤›z.

Bunlar, Türk Dünyas›na mensup devletlerin kendi aralar›ndaki iflbirli¤inin dünya refah›na
yapaca¤› katk›y› göstermesi aç›s›ndan önemli  örneklerdir.
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A¤›rl›kl› olarak Türk Devlet ve Topluluklar›na katk› sa¤lamak üzere kurulan Türk ‹flbirli¤i
ve Kalk›nma ‹daresi(T‹KA)'nin çal›flmalar›na büyük önem veriyoruz.

T‹KA'n›n bütçesini art›rd›k.

Son y›llarda Türk Dünyas›na yönelik teknik ve kültürel proje say›s›nda bir patlama
yaflanm›flt›r.

Türk devlet ve topluluklar›nda ziyaret etmedi¤im hiçbir yer kalmam›flt›r.

Türklerin az›nl›k olarak yaflad›klar› yerlere, Bat› Trakya'ya, Bulgaristan'a, K›r›m'a ve
Makedonya'ya da ziyaretlerim oldu.

Son 40 y›lda yeni bir Türk etki alan›n›n do¤mas›n› sa¤layan göçmen iflçilerimizin yaflad›¤›
baflta Almanya olmak üzere bütün Bat› Avrupa'da yaflayan Türklerle defalarca bir araya
geldim.

Bundan baflka Amerika ve Avustralya'da yaflayan Türk kardefllerimle de görüfltüm.

De¤erli Kardefllerim,

Üzerinde önemle durmam›z gereken konulardan biri de belli oranda dil birlikteli¤ini
sa¤layabilmemizdir.

Gasp›ral› ‹smail'in 19. yüzy›l›n sonunda  ortaya koydu¤u
düstur bugün bizler için hala geçerlili¤ini korumaktad›r.
"Dilde birlik, fikirde birlik, iflte birlik" düsturunu hayata
geçirmeye bugün her zamankinden daha fazla ihtiyac›m›z
var.
Elbette, dil birli¤imizi sa¤layabilmemiz, birbirimizi sorunsuz anlayabilmemiz bugünden
yar›na olacak bir ifl de¤ildir.

Fakat önemli olan bu yolda ciddi ad›mlar atmak, kararl› olmakt›r.

Bu amaçla Türkiye'de her y›l onlarca Türkoloji Kongresi yap›lmakta, bir çok dil e¤itim
projesi hayata geçirilmektedir.

Bu projelerin birço¤u ya T‹KA, yada Tan›tma Fonu  taraf›ndan desteklenmektedir.

Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Kurultay›m›zda bu konuyla ilgili önemli prensip kararlar›
al›naca¤›n› umut ediyorum.

Türklerin bütün unsurlar›yla tarih sahnesinde özgür ve müreffeh olarak yeniden yer
almalar› için aram›zdaki ba¤lar›m›z›, dayan›flmam›z› daha da güçlendirmek zorunday›z.

Ortak hedeflerimizi temenni olmaktan ç›kart›p somut projelere dönüfltürmenin zaman›
gelmifltir.
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Modern dünyan›n takip etti¤i kalk›nma ve yönetim modelleri ile uluslararas› iflbirli¤i
yöntemlerini kendimize uyarlamal›y›z.

Tarihi birikimimizin, varisi oldu¤umuz de¤erlerin, modern zamanlarda da insanl›¤›n ortak
medeniyetine önemli katk›larda bulanaca¤›n› ortaya koymal›y›z.

De¤erli Kardefllerim,

Sözlerime son vermeden önce üç somut önerimi özetle ortaya koymakta yarar görüyorum.

Öncelikle;

Ekonomik ve ticari alanda, baflta enerji olmak üzere karfl›l›kl› yat›r›mlar›n art›r›lmas› ve
kendi aram›zda bir tahkim kurumunun hayata geçirilmesini de kapsayan bir yol haritas›
ç›karmal›y›z.

Kültürel alanda, dil birlikteli¤ine yönelik çal›flmalar› h›zland›rmal›y›z.  Ortak tarihimizi
yeniden yazmal›, bunu okullar›m›zda ders kitab› olarak okutmal›y›z.

Siyasi konularda ise, Türkçe konuflan devletler toplulu¤u oluflturarak uluslararas›
platformlarda dayan›flmam›z› güçlendirmeliyiz. K›br›s ve Karaba¤ gibi sorunlarda ortak
hareket etmeliyiz.

Türk dünyas›ndaki yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin iflbirli¤ini de güçlendirmeliyiz.

Bunlar› tart›flacak olan Kurultay›m›z›n bütün Türk Dünyas›na, bölge ülkelerine ve insanl›¤a
hay›rl› olmas›n› diliyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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AVRASYA F‹LM FEST‹VAL‹’N‹N KURULTAY DAVETL‹LER‹
ONURUNA VERD‹⁄‹ KOKTEYL

(19 EYLÜL 2006)
De¤erli Konuklar,

Sevgili Sinema Dostlar›,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Böyle güzel bir tören vesilesiyle bir araya gelmekten duydu¤um memnuniyeti ifade
ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

Etki alan› ve ticari boyutlar› giderek geniflleyen sinema sanat›, hayal dünyas›yla gerçek
dünya aras›nda kurdu¤u köprülerle hepimize önemli katk›lar sa¤l›yor.

‹letiflim teknolojilerindeki bafl döndürücü yenilikler sinemay› her geçen gün hayat›m›z›n
daha önemli bir parças› haline getiriyor.

Tabii ki, sineman›n sektörel yan›ndan baflka, bir de sanat yan› var.

Sinema sektöründe dolaflan büyük sermayeye ve elde edilen kazançlara ra¤men, sinema
sanat›na gönül verenlerin yaflad›¤› zorluklar henüz ortadan kalkm›fl de¤il.

Özellikle dünya sinema sektörünün devleriyle rekabet edemeyen birçok ülke sinemas›,
birçok ekol, birçok ba¤›ms›z proje, ne yaz›k ki sinemaseverlere yeterince ulaflam›yor.

Bugün art›k filminizi gösterecek salon bulabilmek ya da dünyaya açabilmek, film
çekmekten çok daha zor hale gelmifltir.

‹flte bu noktada festivallerin önemi ortaya ç›k›yor.

Sinema sanat›n›n gerçek vitrini festivallerde kuruluyor.

Sineman›n bütün renkleri ancak böyle platformlarda ortaya konabiliyor.

Antalya Film Festivali, yar›m asra yak›n tarihiyle Türk sinemas›n›n nabz›n›n att›¤› önemli
bir etkinlik.

Türk sinemas›n›n son y›llarda yakalad›¤› yeni dinamizme katk›da bulunan bu festivali
destekliyor, daha da gelifltirilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.
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Özellikle dünya sinema sektörünün devleriyle rekabet
edemeyen birçok ülke sinemas›, birçok ekol, birçok
ba¤›ms›z proje, ne yaz›k ki sinemaseverlere yeterince
ulaflam›yor.



Özellikle son iki senede hükümet olarak, Antalya Büyükflehir Belediyemizle birlikte,
sinema kurulufllar›, sinema dostlar› ve medyam›z ile de el ele vererek Antalya Film
Festivali'ni daha iyi noktalara tafl›mak için gayret gösterdik.

Bu konuda elbette yap›lacak olan, yap›lmas› gereken daha çok fley var.

Antalya Film Festivali'nin son dönemde daha etkin hale geldi¤ini, sadece ülkemizde
de¤il, dünyada da daha çok ses getirmeye bafllad›¤›n› memnuniyetle görüyoruz.

Festivalin uluslararas› kimli¤i giderek daha da güçleniyor.

Festival bünyesinde art›k Avrasya Film Festivali ve Avrasya Film Marketi organizasyonlar›
da bulunuyor.

Özellikle Avrupa ve Asya sinemalar›n›n Akdeniz'in incisi bu güzel flehrimizde buluflmas›
son derece sevindirici bir geliflmedir.

Bu etkinliklerin her geçen y›l biraz daha zenginleflerek daha fazla ilgi görece¤ine
inan›yorum.

Bildi¤iniz gibi, küreselleflen dünyada sanat›n ve sanatç›n›n insan› derinden kavrayan
öncü rolü giderek daha fazla önem kazan›yor.

Sanat›n s›n›r tan›mayan etkileri toplumlar›n birbirlerini daha yak›ndan tan›malar›n› sa¤l›yor.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki dünyada, finans›n oldu¤u gibi, kültür ve sanat›n da merkez
flehirleri vard›r.

Bu anlamda Antalya'n›n y›ld›z›, turizmin yan› s›ra, bir kültür ve sanat merkezi olarak da
her y›l biraz daha parlamaktad›r.

Antalya, bu uluslararas› festivallerle inan›yorum ki, k›sa zamanda, t›pk› Cannes (Kan) gibi,
Venedik gibi, Berlin gibi bütün dünyada bir sinema flehri olarak an›lmaya bafllayacakt›r.

Her zaman ifade ediyorum; sanat ve sineman›n daha fazla buluflma noktas›n›n olmas›
laz›m.

Bu itibarla, sinema sanat›n›n esintileriyle güzelleflen bu törende bulunmaktan mutluluk
duyuyorum.

Festival etkinlikleri nedeniyle ülkemize gelen bütün misafirlerimize, sanatç›lara,
organizatörlere tekrar hofl geldiniz diyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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G‹RNE AMER‹KAN ÜN‹VERS‹TES‹ KONUfiMASI

(25 EYLÜL 2006)
Say›n Cumhurbaflkan›, Girne Amerikan Üniversitesi'nin De¤erli Rektörü, De¤erli
Konuklar, Sevgili Ö¤renciler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Aran›zda olmaktan, böyle seçkin bir toplulu¤a hitap etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Bana verdi¤iniz fahri doktorluk unvan› için de ayr›ca teflekkür ediyorum.

Kuzey K›br›s'›n e¤itim sektöründeki baflar›s› tüm dünyada ilgiyle izleniyor.

Bugün, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde ö¤renim gören ö¤renci say›s›
41 bin civar›ndad›r. Bu ö¤rencilerden yaklafl›k 15 bini, burada, Girne Amerikan
Üniversitesi'nde ö¤renim görüyor.

Son befl y›lda yüksek ö¤retimdeki ö¤renci say›s› yaklafl›k yüzde 73 oran›nda artm›flt›r.
Bu art›fl›n Girne Amerikan Üniversitesi'nde yüzde 200'ün üzerinde gerçekleflmesi dikkat
çekicidir.

‹nflallah birkaç y›l içinde, üniversitelerde okuyan ö¤renci say›s›n›n, hedefledi¤imiz 60 bin
rakam›na ulaflt›¤›n› hep birlikte görece¤iz.

‹nan›yorum ki, Kuzey K›br›s yak›n bir gelecekte yüksek ö¤retimde uluslararas› bir cazibe
merkezi olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Bildi¤iniz gibi Türkiye, k›talar› ve medeniyetleri birbirine ba¤layan önemli bir köprü.
Günümüzün çok kutuplu dünyas›nda bu durum, çok boyutlu, dengeli ve etkin bir d›fl
politika yürütmemizi zorunlu hale getiriyor.

Bu bak›mdan Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimize büyük önem veriyoruz. Avrupa Birli¤i'ne tam
üyeli¤imiz bize oldu¤u kadar, Avrupa'ya da ciddi kazan›mlar sa¤layacakt›r. Birli¤in, farkl›
co¤rafyalardaki etkinli¤ini art›racak, küresel bir aktör olma hedefine katk›da bulunacakt›r.

Bölge ve dünya bar›fl›na hizmet edecektir. Bu hepimiz için büyük bir f›rsatt›r. Bu f›rsat›n
çok iyi de¤erlendirilmesi gerekiyor.

Avrupa Birli¤i üyesi bir Türkiye, dünyan›n bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duydu¤u "Medeniyetler ‹ttifak›"na da büyük katk› sa¤layacakt›r.

Üyelik sürecimiz KKTC için de son derece önemlidir.

K›br›s sorununun adil ve kal›c› bir çözüme kavuflturulmas›
için, özellikle son birkaç y›ld›r att›¤›m›z yap›c› ad›mlar da
bunun en aç›k göstergesidir.
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Çok yönlü d›fl politikam›z›n di¤er bir önemli boyutunu da Avrasya oluflturuyor.

Biliyorsunuz, geçti¤imiz Kas›m ay›nda Mavi Ak›m Projesi'ni hayata geçirdik.

Geçen hafta da Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt›n›n aç›l›fl›n› yapt›k.

Projelere yenileri eklenecek ve Türkiye çok yak›n bir gelecekte dünyan›n en önemli
enerji koridorlar›ndan biri haline gelecektir.

Bu, KKTC için de önemli imkânlar›n ortaya ç›kmas› demektir.

Bütün çabam›z, iflbirli¤ini gelifltirmek bölgesel ve küresel bar›fl, refah ve istikrara katk›
sa¤lamak içindir.

Sorunlar›n bar›flç› yollardan çözümlenmesi, anlaflmazl›klar›n ortadan kald›r›lmas›, çat›flmalara
son verilmesi için her türlü katk›y› vermeye haz›r›z.

K›br›s sorununun adil ve kal›c› bir çözüme kavuflturulmas› için, özellikle son birkaç y›ld›r
att›¤›m›z yap›c› ad›mlar da bunun en aç›k göstergesidir.

Karfl›l›¤›nda da uluslararas› camian›n üzerine düflen sorumlulu¤u yerine getirmesini
bekliyoruz...

Daha önce de söyledim, burada bir kere daha söylemek istiyorum:

Fakat üzülerek görüyoruz ki, Rum taraf›n›n uzlaflmaz
siyasetinin bedeli, hâlâ, K›br›s Türkü'ne ödetiliyor. Bu, son
derece ciddi bir çeliflki, son derece büyük bir haks›zl›kt›r.
Baflta AB olmak üzere uluslararas› toplum, çözümden
yana oldu¤unu aç›kça gösteren K›br›s Türk halk›na verdi¤i
sözleri tutmal›d›r. Ambargo ve k›s›tlamalara hiç
beklemeden son verilmelidir. Asl›nda, Ocak ay›nda
aç›klad›¤›m›z Eylem Plan›, bu anlamda önemli bir f›rsatt›r.
Biz, bölgemizdeki ve dünyadaki bütün anlaflmazl›klar›n bar›flç› yollarla çözüme
kavuflturulmas› gerekti¤ini savunuyoruz.

Ancak maalesef, çat›flmalar›n bütün ac›mas›zl›¤›yla devam etti¤ine, yan› bafl›m›zdaki bir
ülkede masum insanlar›n öldürüldü¤üne flahit oluyoruz.

Bu ac›ya bir an önce son verilmeli,  sald›r›lar hemen durdurulmal›, bölgedeki fliddet
sarmal›n›n daha da büyümesine izin verilmemelidir.

Y›llar önce K›br›s'ta da benzer ac›lar yaflam›flt›k.

De¤erli Konuklar,

‹flte bugün y›ldönümünü kutlad›¤›m›z 1974 Bar›fl Harekât› bu ac›lar› sona erdirmifltir.
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Bu sayede flimdi K›br›s'ta bar›fl ve huzur var.

Bunun de¤erini iyi bilmeli, el ele vererek Kuzey K›br›s'› daha mutlu, daha müreffeh bir
gelece¤e kavuflturman›n gayreti içinde olmal›y›z.

Zira K›br›s'ta bar›fl›n da, huzurun da, istikrar›n da, çözümün de, KKTC'ni ekonomik ve
sosyal bak›mdan kalk›nd›rmaktan geçti¤ini çok iyi biliyoruz.

Onun için, Kuzey K›br›s ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan yüksek ö¤retime
do¤rudan ve dolayl› her türlü deste¤i vermeye devam edece¤iz.

Çünkü, e¤itimsiz kalk›nma düflünülemez.

Bugün Kuzey K›br›s'ta ekonominin iyi bir noktaya gelmesinde buradaki üniversitelerin
büyük pay› var.

Üniversitelerin, Kuzey K›br›s'›n uluslararas› alanda maruz kald›¤› haks›z k›s›tlamalara karfl›
verilen mücadeleye de ö¤rencisiyle, ö¤retim üyesiyle, bilimsel birikimleriyle güç katt›¤›n›
görüyoruz. Bu katk› uluslararas› iliflkilerde ciddi aç›l›mlar sa¤lam›fl, hakl› davam›z›n dünya
kamuoyuna anlat›lmas›nda önemli bir rol oynam›flt›r.

Baflta Girne Amerikan Üniversitesi olmak üzere üniversitelerin, KKTC'nin dünyayla
bütünleflmesinde de do¤rudan ya da dolayl› ciddi katk›lar› olmufltur.

1985 y›l›nda Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk özel üniversite olarak kurulan Girne
Amerikan Üniversitesi bugün alt› fakülte ve bir meslek yüksek okuluyla 40 farkl› ülkeden
gelen ö¤rencilere son derece kaliteli bir e¤itim veriyor. Üniversite'nin bütün bölümleri,
bütün programlar›, birçok sayg›n ajans ve kurul nezdinde uluslararas› yeterlilik elde etmifl,
bu birçok ülke taraf›ndan da tan›nm›flt›r.

Yo¤un çal›flmalar›yla bu baflar›l› sonuçlar›n elde edilmesinde eme¤i geçen tüm üniversite
mensuplar›n› yürekten kutluyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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"KÜRESEL BARIfi VE ADALET ‹Ç‹N TÜRK‹YE'N‹N
V‹ZYONU"

(1 EK‹M 2006, Georgetown Üniversitesi)
Georgetown Üniversitesi'nin De¤erli Mensuplar›, De¤erli Konuklar, Han›mefendiler,
Beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Bugün burada, ABD'nin köklü e¤itim kurumlar›ndan birinde aran›zda bulunmaktan,
"Küresel Bar›fl ve Adalet ‹çin Türkiye'nin Vizyonu" gibi güncel bir konuda düflüncelerimi
sizlerle paylaflmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu sayg›n kurum, özellikle bünyesindeki Müslüman-H›ristiyan Anlay›fl Merkezi'nin
faaliyetleriyle dinler ve toplumlar aras›ndaki diyalogun geliflmesine önemli katk›larda
bulunmaktad›r.

‹çinden geçti¤imiz hassas dönemde bu katk›lar› son derece anlaml› buluyorum.

Zira bu zor zamanda, küresel bar›fl ve adalet için herkesin çabas›na ihtiyaç var.

Biliyorsunuz, So¤uk Savafl›n sona ermesi, beklenen bar›fl ve refah dolu günleri maalesef
getirmemifltir.

Savafls›z bir dünya umutlar›, bu tarihi dönemecin üzerinden on y›l bile geçmeden y›k›lmaya
bafllam›flt›r.

Özellikle 11 Eylül sald›r›lar›n›n ard›ndan dünya yeni bir de¤iflim sürecine girmifltir.

Birçok karmafl›k sorunun ortaya ç›kt›¤› bu dönemde, fliddet ve çat›flma kültürünün küresel
bir salg›n haline geldi¤ini görüyoruz.

Terör, bar›fl düzenini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olarak öne ç›k›yor. ‹nsano¤lu,
karfl›l›kl› anlay›fl ve sayg› eksikli¤i yüzünden büyük ac›lar çekiyor.

Farkl› kültürler aras›nda ciddi bir iletiflim kopuklu¤unun varoldu¤una üzülerek flahit
oluyoruz.

‹letiflim ça¤›nda yaflanan bu kopukluk, nerede yanl›fl yapt›¤›m›z üzerinde ciddiyetle
düflünmemizi gerektiriyor.

Dünyam›z› ve hayatlar›m›z› köklü bir flekilde de¤ifltiren ‹letiflim devrimi, farkl› kültür ve
co¤rafyalar› tarihte hiç olmad›¤› kadar birbirine yaklaflt›rm›fl, hatta iç içe geçirmifltir.

Peki, buna ra¤men neden zihinsel olarak birbirimizden bu kadar uzaklafl›yoruz?
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H›ristiyan ve ‹slam toplumlar› aras›ndaki anlay›fl eksikli¤ine,
son dönemde, afl›r› uçlar›n, nefreti körükleyen beyan ve
davran›fllar› da eklenmifltir.
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Neden önyarg›lar›m›z› büyütüyor, duygusal olarak birbirimize karfl› bileniyoruz?

De¤erli Dostlar,

Küresel Bar›fl ve Adaleti sa¤layabilmek, tüm insanl›¤› daha yaflanabilir bir dünyaya
kavuflturabilmek için bu sorular›n cevab›n› birlikte aramal›y›z.

‹nançlar aras› kutuplaflma, toplumsal adaletsizlik, bölgesel dengesizlikler, insan haklar›
ihlalleri, afl›r›l›k, terörizm, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›, çevre kirlili¤i, salg›n hastal›klar,
açl›k, fakirlik ve kötü yönetiflim gibi birbiriyle ba¤lant›l› sorunlarla ortak mücadele etmenin
yollar›n› bulmal›y›z.

Unutmamal›y›z ki art›k, küresel bir köyde yafl›yoruz.

Bugün bu sorunlar›n üstesinden gelebilmek, ancak küresel iflbirli¤i ile mümkündür.

Hepimizi derinden etkileyen bu sorunlar›n yafland›¤›, küreselleflme ça¤›nda bana göre
insanl›¤›n "kazananlar" ve "kaybedenler" diye ayr›lmas› imkâns›zd›r.

Zira hepimiz ayn› gemideyiz: Ortak mücadele gerektiren son derece ciddi bir durumla
karfl› karfl›ya bulunuyoruz.

Ya hep birlikte kazanaca¤›z, ya da hep birlikte kaybedece¤iz.

De¤erli Konuklar,

Ne yaz›k ki bugün Bat›'da ‹slam korkusu ve buna ba¤l› olarak geliflen yabanc› düflmanl›¤›n›n
giderek güçlendi¤ini görüyoruz.

Buna karfl›l›k ‹slam dünyas›nda da haks›zl›¤a u¤rad›¤› ve kuflat›ld›¤› alg›lamas› ortaya
ç›km›flt›r.

Aç›k söylüyorum, bu durum, küresel sorunlarla ortak mücadele etmesi gereken bizleri,
birbirini "ötekilefltiren" karfl›t taraflar konumuna getirme riski tafl›maktad›r.

Aram›zdaki farkl›l›klar› ön plana ç›karm›fl, bar›fl içinde bir arada yaflamak için yapmam›z
gerekenleri ihmal etmifl bulunuyoruz.

H›ristiyan ve ‹slam toplumlar› aras›ndaki anlay›fl eksikli¤ine, son dönemde, afl›r› uçlar›n,
nefreti körükleyen beyan ve davran›fllar› da eklenmifltir.

Tabii ki bu, durumu daha da zorlaflt›rm›flt›r.

Bütün bunlar›n dünya bar›fl›n› tehdit etti¤i, hepimizi sonu olmayan k›s›r bir döngüye
çekti¤i aç›kt›r.

Bu gidifle dur demek için art›k korkular›m›z›n de¤il, umutlar›m›z›n peflinden gitmeli,
mant›¤›, sa¤duyuyu ve ortak akl› egemen k›lmal›y›z.

Birbirimizin hassasiyetlerini gözetmeyi, özgürlüklerimizi karfl›l›kl› sayg› çerçevesinde
kullanmay› ö¤renmek zorunday›z.
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Birbirimize karfl› de¤il, birbirimizden güç alarak hareket etmeliyiz.

Bak›n›z biz, bu do¤rultuda eflbaflkanl›¤›n› ‹spanya Baflbakan› say›n Zapatero ile birlikte
üstlendi¤imiz "Medeniyetler ‹ttifak›" giriflimini bafllatt›k.

Bu giriflimle, çat›flma kayna¤› olarak sunulan farkl› inanç ve kültürler aras›ndaki önyarg›lar›
ortadan kald›rmay› hedefliyoruz.

Temel amac›m›z, farkl› kültürler aras›ndaki ortak evrensel de¤erleri öne ç›karmak suretiyle
küresel planda kapsaml› bir iflbirli¤i oluflturmakt›r.

Biz, medeniyetler aras›nda bir hiyerarfli olmad›¤›n›, her toplumun tarih boyunca insanl›¤›n
geliflimine ve evrensel de¤erlere kendi özgün katk›s›n› yapt›¤›n› savunuyoruz.

Bize göre bugün ulaflt›¤›m›z medeniyet düzeyi, farkl› kültür ve dinlerin birbirleriyle sürekli
etkileflimi sonucunda ortaya ç›km›flt›r ve tüm insanl›¤›n ortak ürünüdür.

Aram›zdaki farkl›l›klar›, ortak medeniyetimizi zenginlefltiren unsurlar olarak görüyor,
bunlar›n korunmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.

Farkl›l›klar›m›z, birbirimizi 'öteki' diye niteleyip d›fllamam›za sebep olmamal›d›r.

Bu anlay›fl› fiilen hayata geçirmek, fikirlerimizi genifl kitlelere yaymak üzere bafllatt›¤›m›z
giriflim çerçevesinde, farkl› kültür ve dinleri temsil eden 20 kiflilik bir Yüksek Düzeyli
Grup oluflturuldu.

Grup yaklafl›k bir y›ld›r dünyan›n çeflitli bölgelerinde bir araya gelerek uygulamaya dönük
somut önerilerden oluflacak bir Eylem Plan› haz›rlamak için toplant›lar düzenliyor.

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin en önemli yan› da bence, bu eyleme dönük, etkin
niteli¤idir.

Bana göre, Küresel bar›fl ve adalet için buna ihtiyaç vard›r.

De¤erli Dostlar,

Küresel bar›fl ve adaletin sa¤lanmas›nda "Genifl Orta Do¤u ve Kuzey Afrika" girifliminin
de felsefesi bak›m›ndan son derece önemli oldu¤una inan›yorum.

Türkiye olarak bu co¤rafyada demokratik süreçlerin geliflmesi, ço¤ulcu ve aç›k toplumlar›n
oluflmas› çabalar›n› kuvvetle destekliyoruz.

Türkiye, kendine özgü konumuyla, hem ‹srail hem Arap
ülkeleriyle geliflen ve derinleflen iliflkileriyle bölge bar›fl
ve istikrar›na önemli katk›lar yapabilecek bir ülkedir.
Sorunlar›n temelinde yer alan, Filistin-‹srail anlaflmazl›¤›nda adil, kal›c› ve kapsaml› bar›fl›n
sa¤lanmas›; Ortado¤u'da istikrar ve güvenli¤in tesisi için çok önemlidir.

Yine, Irak'›n gelece¤i, bölgemiz için son derece önemlidir.
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Irak'a yönelik önceli¤imiz, bu ülkenin demokratik kurumlar›n› olufltururken toprak
bütünlü¤ünün ve siyasi birli¤inin korumas›d›r.

Biliyoruz ki, Irak'ta baflar›s›zl›¤›n bedeli çok a¤›r olacakt›r.

2006 yaz›nda uluslararas› gündemi Lübnan krizi meflgul etmifltir. Ateflkesin sa¤lanmas›na
yard›mc› olmak ve sonras›nda bar›fl› korumak için etkin bir diplomasi yürüttük.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 say›l› karar›n› memnuniyetle karfl›lad›k.

Bu do¤rultuda oluflturulan Bar›fl Gücüne kara, hava ve deniz unsurlar›yla katk›da bulunma
karar› ald›k.

Böylece, bölgede bar›fl ve istikrar› korumaya yönelik irademizi kuvvetli bir biçimde ortaya
koymufl olduk.

De¤erli Konuklar,

21. yüzy›lla beraber gelen küreselleflme, güvenli¤imize yönelik olarak Ortado¤u'daki
sorunlar›n da ötesinde baz› ciddi risk ve tehditler ortaya ç›karm›flt›r.

Bu tehdit ve risklere karfl› koyabilmek için ortak de¤erlerimiz temelinde iflbirli¤i yapmak
zorunday›z.

Avrupa Birli¤i üyeli¤imiz bu bak›mdan son derece önemli bir f›rsatt›r.

Az önce etraf›m›zda, bölgemizde olup-bitenlere de¤indim.

Türkiye olarak istikrars›zl›klarla dolu, zorlu bir co¤rafyada bulunuyoruz.

Buna ra¤men, son 4 y›lda gerçeklefltirdi¤imiz demokratik reformlar› yabanc› yorumcular
taraf›ndan bile bir "sessiz devrim" olarak nitelendirilmifltir.

Çevremizdeki tüm belirsizliklere ra¤men, demokrasi ve kalk›nmay› birlikte sa¤layarak
bölgemize güvenlik ve istikrar ihraç eden bir ülke haline geldik.

fiüphesiz, yaflad›¤›m›z bu köklü de¤iflim sürecinde Avrupa Birli¤i'ne üyelik hedefimizin
büyük rolü ve önemi var.

Son dönemde att›¤›m›z tarihi ad›mlar neticesinde kat›l›m müzakereleri bafllam›fl, iliflkilerimiz
geriye dönülmez bir sürece girmifltir.

Dünyam›zda yeni dengeler olufluyor.

Türkiye'nin üyeli¤i, bu yeni düzende AB'ne stratejik derinlik kazand›racakt›r.

AB'nin bölgesel bir aktör olman›n ötesine geçerek küresel bir güç olmas›na imkân
sa¤layacakt›r.

Ayr›ca, düne kadar çat›flmalar› beklenen medeniyetlerin ayn› co¤rafyada ve ortak de¤erler
etraf›nda buluflmas›n›n en güzel örne¤ini oluflturacakt›r.

Biliyoruz ki bugün, tahammül ve uzlafl› kültürüne her zamankinden daha fazla ihtiyac›m›z
var.
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Farkl›l›klar›m›z› derinlefltirerek çat›flma unsuru haline getirmek yerine, bunlar› muhafaza
ederek ortak de¤erler temelinde bir arada bar›fl içinde yaflayabilmeliyiz.

Küreselleflmenin beraberinde getirdi¤i sorunlara ortak çözümler bulmal›y›z.

Hep birlikte bir asgari müflterekler zemini oluflturmak, 'ortak de¤erler' etraf›nda buluflmak
zorunday›z.

Bugün uluslararas› toplumun üzerinde ittifak etti¤i bu temel de¤erler, demokrasi, adalet
ve ço¤ulculuk olarak özetlenebilir.

Küreselleflmeyle birlikte aç›k toplum art›k bir seçim olmaktan ç›km›fl, herkes için mecburi
bir istikamet haline gelmifltir.

Yeryüzünde hiç bir toplum için art›k kültürel bir getto halinde varolma imkân› kalmam›flt›r.

Bu durumun avantajlar›n›n yan›nda, elbette baz› dezavantajlar› da vard›r.

Bana göre, bu anlamdaki en önemli sorunlar›m›zdan biri, bilgiye ve teknolojiye eriflimde
ve bunlar›n üretimde kullan›lmas›nda geliflmifl ülkelerle dünyan›n geri kalan› aras›nda
hala ciddi bir uçurum bulunmas›d›r.

Yoksul olanlar ile müreffeh toplumlar aras›ndaki gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i bunun
sonuçlar›ndan biridir.

Di¤er bir sorun da, farkl› gelenek, inanç ve kültürlerin çat›flma unsuru haline getirilmesidir.

Yaflad›¤›m›z bunca ac› tecrübeden, milyonlarca insan›n
hayat›na mal olan y›k›c› çat›flmalardan sonra, bugün hala
bu alg›laman›n sürdürülmesi büyük ölçüde geçmiflten
kalan önyarg› lar ›m›zdan kaynaklanmaktad›r .
Ne yaz›k ki bugün, yoksulluk, adaletsizlik, hoflgörüsüzlük ve fliddet kültürü h›zla
küreselleflmektedir.

Birbirlerine maruz kalan toplumlar, entegre olmak yerine,  tepki refleksleri gelifltirerek
birbirlerini 'öteki'lefltirmekte, bir arada yaflamaya karfl› direnç göstermektedir.

‹flte bütün bunlar› do¤ru tespit edebilirsek, dengeyi, insanl›¤›n refah ve mutlulu¤u lehine
de¤ifltirmenin yollar›n› da bulabiliriz.

Daha iyi bir dünya idealimizi gerçeklefltirme imkân›na kavuflabiliriz.

Bunun için de öncelikle, küresel bir 'aç›k toplum' a dönüflen dünyam›z›, farkl› renkleri,
kültürleri içinde bar›nd›ran, çeflitlilik içinde birli¤in sa¤land›¤› bir yap›ya kavuflturmak
zorunday›z.

Bu da ancak, ço¤ulculuk ilkesinin hayata geçirilmesiyle mümkün olacakt›r.

Biz buna 'kesret içinde vahdet' yani 'çokluk içinde birlik' diyoruz.
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Bunu gerçeklefltirebilmek için her fleyden önce, farkl›l›klar›ndan dolay› hiç bir inanç ve
kültürün d›fllanmamas›, düflman olarak görülmemesi, hiyerarflik bir tasnife ve afla¤›lanmaya
tabi tutulmamas› gerekiyor.

Küresel bar›fl›n tesisi için refah›n da, mutlaka adil bir flekilde paylafl›lmas› flartt›r.

En yukar›dakiler ile en afla¤›dakiler aras›ndaki makas daralt›lmal›, mutlaka insani bir
düzeye çekilmelidir.

Bar›fl ve adaleti sa¤lamakla yükümlü uluslararas› kurumlar, bu do¤rultuda yeniden
yap›land›r›lmal›d›r.

En önemlisi de demokratik de¤erleri küresellefltirmek zorunday›z.

De¤erli Konuklar,

Türkiye olarak biz,  farkl› din ve kültürden birçok kavmi, yüzy›llar boyunca kardeflçe bir
arada yaflatm›fl bir gelene¤in mirasç›s›y›z.

Bu tarihi tecrübemizle bugün de insanl›¤a katk› vermek için elimizden gelen her fleyi
yapmaya haz›r›z.

Zira biz, bar›fl ve adaletin küresellefltirilmesi için herkesin çaba sarf etmesi, sorumluluk
üstlenmesi gerekti¤ine inan›yoruz.

Ne kadar zor olursa olsun, herkes öncelikle önyarg›lar›ndan kurtulmal›d›r.

Kendisinden farkl› olan› d›fllayan, çat›flma kültürünü besleyen k›flk›rt›c› yaklafl›mlar›n
kimseye yarar getirmedi¤inin fark›na varmal›d›r.

Ben, dünyay› hepimizin ortak evi olarak görüyorum.

Bar›fl içinde bir dünyan›n da hala mümkün oldu¤unu düflünüyorum.

Ancak, daha fazla vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerekti¤ini unutmamal›y›z.

Bu konuda herkes pay›na düflen sorumlulu¤u yerine getirmelidir.

‹nsanl›¤›n gelece¤i için bütün insanlar›, Küresel Bar›fl ve Adalete her türlü katk›y› yapmaya
ça¤›r›yorum.

‹nan›yorum ki, kimden gelirse gelsin bar›fl ve adalet ça¤r›s›; her zaman, her yerde
yank›s›n› bulacakt›r.

Ben, bütün olumsuzluklara ra¤men umudumu muhafaza ediyorum.

Zira hiçbir karanl›k sürekli de¤ildir, olamaz.

‹nsanl›k her zaman oldu¤u gibi yine bar›fltan, adaletten yana olacak, ayd›nl›k yar›nlar›na
sahip ç›kacakt›r.

Sözlerime bu umutla son veriyor, sizleri bir defa daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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DO⁄U AKDEN‹Z ÜN‹VERS‹TES‹ KONUfiMASI

(6 EK‹M 2006)
Say›n Cumhurbaflkan›, Do¤u Akdeniz Üniversitesi'nin De¤erli Rektörü, De¤erli
Konuklar, Sevgili Ö¤renciler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum...

Aran›zda olmaktan büyük mutluluk duyuyor, bana verdi¤iniz fahri doktorluk unvan› için
de ayr›ca teflekkür ediyorum.

Dünyaya aç›lan Do¤u Akdeniz Üniversitesi'nin dünya akademik camias›nda geldi¤i konum
hepimizi gururland›r›yor. 27 y›ll›k bu köklü üniversitede 70 ülkeden 15 bin ö¤renciye
e¤itim veriliyor. 35 farkl› ülkeden bin civar›nda akademik personel görev yap›yor.

Bu, k›sa zamanda gerçeklefltirilmifl büyük bir baflar›d›r.

Do¤u Akdeniz Üniversitesi, Kuzey K›br›s'a uygulanan haks›z izolasyona ra¤men, uluslararas›
alanda sayg›n bir yer edinmeyi baflarm›flt›r.

Üniversite'nin, ‹slam Dünyas› Üniversiteleri Federasyonu'na, Uluslararas› Üniversiteler
Birli¤i'ne ve Avrupa Üniversiteler Birli¤i'ne tam üye olmas›, e¤itim kalitesinin de en
önemli göstergesidir.

Sizin baflar›n›z, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin uluslararas› kamuoyuna tan›t›lmas›nda
da önemli bir rol oynam›flt›r.

H›zla geliflen e¤itim sektörüyle Kuzey K›br›s, tüm dünyan›n ilgi oda¤› olma yolunda kararl›
ad›mlarla ilerliyor.

KKTC üniversitelerindeki ö¤renci say›s›n›n birkaç y›l içinde 60 bine ulaflmas›n› bekliyoruz.

‹nan›yorum ki, Kuzey K›br›s'taki üniversitelerin, dünya üniversiteleriyle rekabet gücü her
geçen gün biraz daha artacakt›r.

Bu üniversitelerin, ç›tay› daha da yükseltece¤ine, d›fla aç›lma çabalar›n› sürdürece¤ine,
Kuzey K›br›s'› yüksek ö¤retimde uluslararas› bir cazibe merkezi haline getirece¤ine
inan›yorum.

Üniversitelerin, KKTC'nin dünyayla bütünleflmesinde de do¤rudan ya da dolayl›, son
derece önemli katk›lar› olmufltur.
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De¤erli Konuklar,

Bildi¤iniz gibi, Türkiye olarak, co¤rafi, siyasi, kültürel pek çok bak›mdan stratejik bir
konuma sahibiz. Kafkasya, Balkanlar ve Ortado¤u ile köklü ba¤lar›m›z var. Bütün bunlar,
günümüzün çok kutuplu dünyas›nda, çok boyutlu, dengeli ve etkin bir d›fl politika takip
etmemizi gerektiriyor.

Yine, Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlar›yla iliflkilerimiz, d›fl politikam›z›n önemli bir
boyutunu oluflturuyor. ‹liflkilerimizin gelifltirilmesi bizim için oldu¤u kadar, Avrupa için
de önemli kazan›mlar› beraberinde getirecektir. Avrupa Birli¤i'ne tam üyeli¤imiz, Birli¤in,
farkl› co¤rafyalardaki etkinli¤ini art›racak, küresel bir aktör olma hedefine ulaflmas›n›
sa¤layacakt›r. Bu, gerek bölge, gerekse dünya bar›fl, istikrar ve güvenli¤i aç›s›ndan büyük
bir f›rsatt›r. Bu gerçe¤in çok iyi görülmesi, bu f›rsat›n kaç›r›lmamas› gerekiyor.

Avrupa Birli¤i üyesi bir Türkiye, bugün dünyan›n büyük ihtiyaç duydu¤u Medeniyetler
‹ttifak›'na çok daha fazla katk›da bulunacakt›r.

Avrupa Birli¤i sürecimiz KKTC bak›m›ndan da oldukça önemlidir.

Çok yönlü d›fl politikam›z içerisinde, yine Avrasya boyutunun da önemli bir yeri var.
Biliyorsunuz, geçti¤imiz hafta Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt›n›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik.
Günlük 1 milyon varil, y›ll›k 50 milyon ton kapasitesiyle dünya enerji arz güvenli¤inin
gelifltirilmesinde hayati rol oynayacak dev bir projeyi hayata geçirmifl olduk.

Geçti¤imiz Kas›m ay›nda da Mavi Ak›m Projesi'ni gerçeklefltirmifltik.

Bunun devam› da gelecek...

Yeni projelerle, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi dünyan›n en önemli enerji koridorlar›ndan
biri haline getirece¤iz.

Baflta, Bakü-Tiflis-Ceyhan olmak üzere bu alanda gerçeklefltirilecek projeler Kuzey K›br›s
için de önemli f›rsatlar ortaya ç›karacakt›r.

Gerginlik ve çat›flma yerine, bölgesel ve küresel iflbirli¤ine imkân sa¤layacak bir ortam
oluflturmak için büyük çaba gösteriyoruz. Anlaflmazl›klar›n ortadan kald›r›lmas›, çat›flmalara
son verilmesi için her türlü katk›y› vermeye haz›r oldu¤umuzu her f›rsatta ifade ediyoruz.
Sorunlar›n bar›flç› yollardan çözümlenmesi d›fl politikam›z›n temel esaslar›ndan biridir.

Yar›m yüzy›la yak›n bir süredir Do¤u Akdeniz bölgesinde
devam eden K›br›s sorununun adil ve bar›flç› bir çözüme
kavuflturulmas› için, özellikle son birkaç y›ld›r att›¤›m›z
yap›c› ad›mlar da bunu bütün aç›kl›¤›yla ortaya koyuyor.
Elbette karfl›l›¤›n› da bekliyoruz...

Fakat maalesef, uluslararas› camian›n üzerine düflen sorumlulu¤u yerine getirme
konusunda yeterince hassas davranmad›¤›n› görüyoruz.
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Rum taraf›n›n uzlaflmaz siyasetinin bedeli, hâlâ, K›br›s Türk'üne ödetiliyor. Bu, son derece
ciddi bir çeliflkidir. Bu, son derece büyük bir haks›zl›kt›r. Ambargo ve k›s›tlamalara bir
an önce son verilmelidir. Baflta AB olmak üzere uluslararas› toplum, çözümden yana
oldu¤unu aç›kça ortaya koyan K›br›s Türkü'ne verdi¤i sözleri yerine getirmelidir. Asl›nda,
Ocak ay›nda aç›klad›¤›m›z Eylem Plan›, bu anlamda önemli bir f›rsatt›r. Bu f›rsat iyi
de¤erlendirilmelidir.

Biz, bölgemizdeki bütün anlaflmazl›klar›n bar›flç› yollardan
çözülmesinden yanay›z. Bütün komflular›m›z için, bütün
insanl›k için bar›fl, huzur, refah ve adalet istiyoruz.
Ancak üzülerek görüyoruz ki, bugün, yan› bafl›n›zdaki bir ülkede sivil ve savunmas›z
insanlar ac›mas›zca öldürülüyor.

Bütün gayretlerimize, bütün ikazlar›m›za ra¤men, Ortado¤u'daki gerginlik giderek büyük
bir yang›na dönüflüyor.

Buna seyirci kalamay›z, kalmamal›y›z.

Sald›r›lar bir an önce durdurulmal›d›r.

Bölgedeki fliddet sarmal› hiç vakit kaybedilmeden sona erdirilmelidir.

Yükselen ateflin daha vahim noktalara varmamas› için taraflar›, ›srarla itidale davet
ediyoruz.

Y›llar önce burada, bu topraklarda da büyük ac›lar yaflad›k.

20 Temmuz 1974 Bar›fl Harekât›'yla bu ac›lara son verilmifl, K›br›s yeniden huzura
kavuflmufltur.

De¤erli Konuklar,

Bak›n›z, K›br›s'ta 32 y›ld›r bar›fl ve huzur hüküm sürüyor.

Bunun de¤erini iyi bilmeliyiz.

Kazan›mlar›m›z› art›rmak, K›br›s Türk'ünün refah seviyesini yükseltmek için birlikte
çal›flmaya devam etmeliyiz.

Çünkü biliyoruz ki, K›br›s'ta çözümün de, bar›fl›n da, istikrar›n da, huzurun da temelinde,
KKTC'nin ekonomik ve sosyal bak›mdan güçlenmesi yatmaktad›r.

Onun için, Kuzey K›br›s'›n kalk›nmas›na hizmet eden öncü sektörlerden biri olan yüksek
ö¤retime büyük önem veriyoruz.

Bu alana do¤rudan ve dolayl› her türlü deste¤i vermeye devam edece¤iz.

Biliyoruz ki e¤itim, özellikle de yüksek ö¤retim, gerek sosyal ve kültürel geliflmenin,
gerekse ekonomik kalk›nman›n olmazsa olmazlar›ndand›r.
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E¤itimsiz kalk›nmadan söz edemeyiz.

Üniversiteler, hakl› davam›z›n uluslararas› kamuoyuna anlat›lmas›nda önemli bir rol
oynamay› sürdürecektir.

Baflta Do¤u Akdeniz Üniversitesi olmak üzere bütün üniversiteler, Kuzey K›br›s'›n maruz
kald›¤› izolasyona karfl› verilen mücadeleye, ö¤rencisiyle, ö¤retim üyesiyle, bilimsel
birikimleriyle güç katm›flt›r, katmaya da devam edecektir. 

De¤erli katk›lar› için Do¤u Akdeniz Üniversitesi'ni gönülden kutluyor, bana verdi¤iniz
fahri doktora unvan› için tekrar teflekkür ediyorum.

Sizleri bir defa daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN, FRANSA ULUSAL MECL‹S‹’N‹N
OTURUMUNDA ELE ALINACAK "ERMEN‹ SOYKIRIMININ
‹NKARININ CEZALANDIRILMASI" KONULU YASA TEKL‹F‹
KONUSUNDA TÜRK‹YE'DE ‹fi YAPAN FRANSIZ
‹fiADAMLARI ‹LE YAPTI⁄I TOPLANTI

(12 EK‹M 2006)
Türkiye ve Fransa özgür dünyan›n iki sayg›n üyesidir.

Dünyan›n h›zl› de¤iflimler yaflad›¤› bir dönemde demokrasiye, özgürlü¤e, insan haklar›na
ve hukukun üstünlü¤üne verdi¤imiz önem, ülkelerimizi birbirine ba¤layan temel de¤erler
olmaya devam etmektedir.

‹liflkilerimiz, paylaflt›¤›m›z ortak de¤erler zemininde geliflmektedir.

Son dönemde artan üst düzey temas ve ziyaretler de bu geliflmeye  önemli katk›lar
sa¤lamaktad›r.

Elbette bu noktaya çok kolay gelmedik.

Ama maalesef özellikle son on y›lda iliflkilerimizi zedeleyen baz› olaylar da yaflad›k.

Bunlar genellikle üçüncü taraflar›n etkisinde gerçekleflti.

2003 y›l›nda D›fliflleri Bakanlar›m›z›n yapt›klar› görüflmede iliflkilerimizin üçüncü taraflar›n
ipote¤inden kurtar›lmas› hususunda mutabakat sa¤lanm›flt›.

18 Ocak 2001'de Frans›z Parlamentosu'nun "Sözde Ermeni soyk›r›m›n› tan›yan" bir yasa
kabul etmesi kamuoyumuzu derinden üzen bir geliflme olmufltur.

Yasan›n iliflkilerimizde oluflturdu¤u tahribat›n giderilmesi için o zamandan bu yana iyi
niyetli çabalar gösterildi.

Bu tahribat henüz giderilmemiflken, Fransa'da yeni giriflimlerin ortaya ç›kmas› bizi
üzmektedir.

‹liflkilerimizi ray›nda tutmak için temaslar›m›z›n sürdü¤ü ve bunlar›n olumlu yans›malar›n›
bekledi¤imiz bir s›rada sözde Ermeni soyk›r›m›n›n inkâr›n›n cezaland›r›lmas›na iliflkin yasa
teklifi gündeme gelmifltir.

Teklifin Frans›z Ulusal Meclisi'nin 12 Ekim 2006 tarihindeki toplant›s›n›n gündemine
yeniden getirilecek olmas› son derece rahats›zl›k vericidir.
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Yasa teklifiyle ilgili geliflmeleri endifleyle izliyoruz.

Fransa'daki baz› siyasi kesimlerin, geçmifl dönemde bu konuda yaflanan s›k›nt›lar› göz
ard› ederek, "geçmiflte unutulmufltu, yine unutulur" anlay›fl›yla hareket ettiklerini
gözlemliyoruz.

Ancak bu yasa teklifinin kabulü, bu sefer korkar›m ki, iliflkilerimize ve geçti¤imiz dönemde
yakalad›¤›m›z ivmeye telafisi imkans›z çok a¤›r bir darbe indirecektir.

Bu hafife al›nmamal›d›r.

Bu defa durumun vahameti fark edilmelidir.

Bu tür yeni giriflimler, kaç›n›lmaz bir flekilde geçmifl olumsuzluklar› tekrar hat›rlatacak,
kamuoyumuzun tepkisinin katlanmas›na yol açacakt›r.

Halk›m›z bunu Fransa'n›n Türkiye'ye karfl› hasmane bir hareketi olarak alg›layacakt›r.

Fransa'da oldu¤u gibi Türkiye'de de seçim ortam›na girilen
hassas bir dönemde bulunuyoruz.
Bu dönemde böyle bir yasan›n, çok olumsuz ve kontrol edilemeyecek yans›malar› olaca¤›
aç›kt›r.

Konu, siyasi aç›dan, kamuoyu önünde, kendi boyutlar›n›n çok ötesinde istismar edilmeye
müsaittir.

Ayr›ca böyle bir yasan›n yürürlü¤e girmesi, demokrasinin temel prensiplerinden biri olan
ifade özgürlü¤ünün ciddi flekilde k›s›tlanmas› demektir.

Bunu gayet tehlikeli görüyoruz.

Olay›n bir di¤er boyutu ise, yasan›n gün geçtikçe geliflen ekonomik iliflkilerimize muhtemel
olumsuz yans›malar›d›r.

Nükleer enerji gibi, birçok alandaki potansiyel ortakl›k aray›fllar› varken, iliflkilerimizin
sekteye u¤ramas› üzücü olacakt›r.

Türkiye'de de en az Fransa'da oldu¤u kadar etkili bir kamuoyu bulunmakta ve bir baflka
ülkenin Türkiye'ye yönelik dostane olmayan giriflimleri, resmi tutumun ötesinde de
sonuçlar do¤urabilmektedir.

Konunun, siyasi aç›dan Türk-Frans›z iliflkileri ba¤lam›nda bir tart›flma açmas›n› ve bunun
ekonomik iliflkilerimize zarar vermesini arzu etmiyoruz.

Zira; Fransa önemli bir ticaret orta¤›m›zd›r.

- Fransa, 2005 y›l› rakamlar›na göre ithalat›m›zda ve ihracat›m›zda en büyük beflinci
orta¤›m›z konumundad›r. Türkiye ise Fransa'n›n ihracat› bak›m›ndan 15. s›radad›r.
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- Frans›z flirketlerinin Türkiye'de yat›r›m yapan küresel sermayedeki pay› %6,6
seviyesindedir.

- Türkiye'de flubesi bulunan Frans›z flirket say›s›  300'ün üzerine ç›km›flt›r.

- Frans›z flirketleri yat›r›mda bulunduklar› Türk flirketlerinin toplam sermayesinin ortalama
%62'sine sahiptirler.

Son dönemde gerçeklefltirdi¤imiz ekonomik reformlar Türkiye'deki yat›r›m ortam›n› son
derece cazip hale getirmifltir.

Yine, uluslararas› flirketlerin Türk ifladamlar›yla üçüncü ülkelerde ortak yat›r›mlara
yönelmelerine katk›da bulunmaktad›r.

Frans›z müteflebbislerinin de ülkemizde devam eden reformlar›n sa¤layaca¤› avantajlar›n
bilincinde oldu¤undan eminim.

Fransa'n›n Türkiye'deki siyasi, kültürel, ekonomik ve tarihi a¤›rl›¤› ve uzun y›llar neticesinde
elde edilen kazan›mlar›m›z k›sa vadeli, k›s›r siyasi ç›karlar yüzünden heba edilmemelidir.

Bu bak›mdan, infialimizin iyi alg›lanmas›n› bekliyorum.

Söz konusu yasa tasla¤›n›n akim k›l›nmas›n› sa¤lamak için ifladamlar› olarak sizlerden
de her türlü çabay› göstermenizi bekliyorum.

Bu zor dönemde, Frans›z toplumunun sa¤duyulu kesimlerinin seslerinin daha gür
ç›kaca¤›na ve ak›lc› yaklafl›mlar›n kazanaca¤›na dair ümidimi koruyorum.
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IX. DIfi T‹CARET HAFTASI

(30 EK‹M 2006)
De¤erli Konuklar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Dokuzuncu D›fl Ticaret Haftas› kapsam›nda düzenlenen bu toplant›da aran›zda olmaktan
büyük memnuniyet duyuyorum.

Son y›llarda, ihracat›m›z›, özverili katk›lar›yla bir baflar› hikâyesine dönüfltüren özel
sektörümüzün ve kamu kurumlar›m›z›n de¤erli mensuplar›n› da yine bu vesileyle ayr›
ayr› kutluyorum.

Türkiye ekonomisinin, Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l› olan 2023 y›l›na kadar Dünya'n›n
ilk on ekonomisi aras›nda yer almas› konusundaki kararl›l›¤›m›z› burada bir defa daha
vurgulamak istiyorum.

Bak›n›z biz son 4 y›lda, bu hedefe yönelik tarihi ad›mlar att›k, çok önemli reformlar›
gerçeklefltirdik.

Bugün, ekonominin hemen hemen tüm göstergelerinde geçmiflte hiç yaflamad›¤›m›z
seviyelere ulaflt›¤›m›z› görüyoruz.

‹nan›yorum ki Türkiye, dünyan›n en büyük, en dinamik ekonomileri aras›nda hak etti¤i
yeri alacakt›r.

Ekonomimiz için belirledi¤imiz vizyonun, çizdi¤imiz yol haritas›n›n, hiç flüphesiz dünyadaki
geliflmelerden ba¤›ms›z olmas› beklenemez.

Etraf›m›za duvarlar örerek, sermayeyi renklere, ›rklara ay›rarak, içimize kapanarak, dünyaya
ilgisiz kalarak hiçbir yere varamay›z.

Yapmam›z gereken, uluslararas› piyasalara entegre olarak hem bulundu¤umuz bölgede,
hem de dünya genelinde ekonomik ve siyasi iliflkilerimizi güçlendirmektir.

En önemlisi de geliflmeleri yak›ndan takip ederek, çevremizdeki f›rsat ve tehditleri do¤ru
de¤erlendirmek, milli menfaatlerimizin gerektirdi¤i tedbirleri zaman›nda almakt›r.

Bizim hükümet olarak ekonomide bugüne kadar yapt›¤›m›z da budur.
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De¤erli Konuklar,

D›fl ticaretimizi gelifltirmek için gerek ben, gerekse bakan arkadafllar›m tüm dünyay›
ad›m ad›m dolaflt›k.

Dolaflmaya da devam edece¤iz.

Biz, Türkiye'nin potansiyellerini, zenginli¤ini, imkânlar›n› azami derecede harekete
geçirmeye kararl›y›z.

Bak›n, "Komflu ve Çevre Ülkeler ile Ticareti Gelifltirme Stratejisi"ni belirledik.

Bunun üzerinde ince ince çal›flt›k, nitekim sonuçlar›n› da almaya bafllad›k.

Bak›n›z, 2000 y›l›nda Komflu ve Çevre Ülkeler ile 20 milyar dolar olan toplam d›fl ticaretimiz,
2005'te 3 katl›k bir art›flla 60 milyar dolara ulaflm›flt›r.

Bana göre bu neticeye sadece ekonomik bir geliflme olarak de¤il, uluslararas› iliflkiler,
diplomasi, siyasi güven ve istikrar aç›s›ndan da bakmak gerekiyor.

Zira, bizim d›fl politikam›z›n esas› düflman üretmek de¤il,  dost kazanmakt›r.

‹flte 20 milyar dolardan 60 milyar dolara ç›kan d›fl ticaretimiz bu anlay›fl do¤rultusunda
ortaya koydu¤umuz siyasetin semeresidir.

Bak›n›z yine do¤rudan yat›r›mlarda da tarihi seviyeleri yakalad›k.

Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›mlar bu y›l da yeni bir rekora kofluyor.

Bu alanda, 2006'n›n sadece ilk 7 ay›nda elde etti¤imiz rakam 9 milyar dolar› aflm›flt›r.

Bunlar, ekonomimizin her geçen gün daha güçlü, daha sa¤lam bir yap›ya kavufltu¤unun,
Türkiye'nin art›k bir cazibe merkezi haline geldi¤inin en aç›k göstergeleridir.

De¤erli Konuklar,

Yine, son y›llarda üst üste yüksek büyüme oranlar› elde ettik.

Biliyorsunuz, geçmiflte istikrars›z bir büyüme ortam› söz konusuydu.

Bugün ise Türkiye, istikrarl›, sürdürülebilir, öngörülebilir bir büyüme ortam›na kavuflmufl
durumdad›r.

Bu büyümenin önemli bir itici gücü de d›fl ticaretimizdir.

Nitekim d›fl ticaret, ilk günden beri Hükümetimizin öncelikleri aras›nda yer alm›flt›r.

Lokomotifi özel sektör olan d›fl ticaretimize, kamu kurumlar›m›z, üniversitelerimiz ve
konuyla ilgili tüm kurulufllar gerekli deste¤i vermektedir, vermeye de devam etmelidir.

‹hracat›m›z›n yakalad›¤› bu h›zl› art›fl trendini kal›c› hale getirmekte, sürdürülebilirli¤ini
sa¤lamakta kararl›y›z.
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Bu kararl›l›kla yürürlü¤e koydu¤umuz stratejilerin, uygulad›¤›m›z politikalar›n neticelerini
de almaya bafllad›k.

Bak›n›z biz, bir yandan ihracat›n pazar ve ürün çeflitlili¤ini art›rarak, ba¤›ml›l›k oran›n›
azaltt›k, di¤er yandan da rakamsal anlamda çok önemli at›l›mlar geçeklefltirdik.

2003 y›l›nda 47,3 milyar dolar olan ihracat›m›z›n bu y›l sonunda 85 milyar dolara
yaklaflmas›n› bekliyoruz.

Türkiye bu çizgisini korudu¤u takdirde, Cumhuriyetimizin kuruluflunun yüzüncü y›l›nda,
2023'te, 500 milyar dolar›n üzerinde bir ihracat rakam› yakalayabilece¤iz.

Bu vizyonu gerçeklefltirebilmek için mutlaka tüketti¤imizden fazla üretmek, üretim
kapasitemizi art›rmaya yönelik yeni yat›r›mlar yapmak zorunday›z.

Onun için, bölgesel istihdam ihtiyaçlar›n› da düflünerek öncelikle ülkemizdeki yat›r›m
ortam›n› daha da iyilefltirmemiz gerekiyor.

Hükümet olarak bu konudaki uygulamalar› gelifltirerek sürdürüyoruz.

De¤erli Konuklar,

‹hracatç›lar›m›z›n d›fl pazarlardaki rekabet gücünü art›rman›n en önemli flartlar›ndan biri
de, girdi fiyatlar›n›n afla¤› çekilerek uluslararas› rekabete uygun hale getirilmesidir.

Bu kapsamda, baflta ifl gücü ve enerji olmak üzere üretimde kullan›lan girdi maliyetlerinin
düflürülmesi, önemle üzerinde durdu¤umuz konular aras›ndad›r.

Bu hususta asl›nda belirli iyilefltirmeler gerçeklefltirmifl durumday›z.

Ancak, bunun yeterli olmad›¤›n› biliyoruz.

Bu konuda imkânlar› zorlamaya, iyilefltirmeleri art›rmaya devam edece¤iz.

De¤erli Konuklar,

Son dört y›lda, Türkiye'nin yar›m asra yaklaflan bir süredir
en önemli hedefi olan Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik yolunda,
önceki dönemlerle k›yaslanamayacak kadar büyük
mesafeler ald›k.
Kimsenin hayal edemeyece¤i reformlar› bir bir gerçeklefltirdik, gerçeklefltirmeye devam
ediyoruz.

Geldi¤imiz noktada Kopenhag kriterlerinin hemen tamam› karfl›lanm›fl, gerçeklefltirilen
reformlarda uygulama safhas›na geçilmifltir.

Art›k hedef, bafllad›¤›m›z müzakere sürecini bir an önce tamamlamak, Türkiye'yi en k›sa
sürede Avrupa Birli¤i'ne üye yapmakt›r.
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Bu yolda kat etti¤imiz mesafede de, yine flüphesiz, d›fl ticaret mensuplar›m›z›n önemli
katk›lar› olmufltur.

Avrupa Birli¤i ülkeleriyle ekonomik iliflkilerimizin, ticaretimizin geliflmesi, buna paralel
olarak siyasi iliflkilerin, hatta sosyal iliflkilerin de güçlenmesini sa¤layacakt›r.

Yani bu konuda önümüzdeki dönemde de, hem sivil toplum örgütlerimize, hem de d›fl
ticaret mensuplar›m›za ciddi görevler düflmektedir.

Sizlerin bundan sonra da, kat›l›m sürecimize katk› vermeye devam edece¤inize inan›yorum.

K›rd›¤› rekorlarla gö¤sümüzü kabartan ihracatç›lar›m›z›, ödül alacak di¤er firma ve
kurulufllar›m›z›, yazd›klar› kompozisyon ve makalelerle d›fl ticaret haftas›na kat›lan
ö¤rencilerimizi ayr› ayr› kutluyor, d›fl ticaret bilincinin oluflturulmas›na katk› veren herkese
teflekkür ediyorum.

Dokuzuncu D›fl Ticaret Haftas›'n›n verimli geçmesini, ülkemiz için hay›rl› neticelere vesile
olmas›n› diliyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN "NEWS XCHANGE 2006"
K0NFERANSI’NDA YAPTIKLARI KONUfiMA

(2-3 KASIM 2006, ‹stanbul)
De¤erli Konuklar, Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle aran›zda bulunmaktan duydu¤um memnuniyeti dile getirmek istiyorum.

"News  Xchange" konferanslar dizisi, uluslararas› medya camias›n›n prestijli faaliyetleri
aras›ndaki yerini giderek daha da pekifltirmektedir.

Bu beflinci konferansa kat›l›m oran›n›n yüksekli¤i de bunun göstergesidir.

Bu y›lki toplant›n›z için ‹stanbul'un seçilmifl olmas› da bana göre küresel geliflmeler
bak›m›ndan son derece anlaml› ve zamanl› olmufltur.

Bugün dünya gündemini, günlük geliflmeler kadar, bu geliflmeleri kitlelere tafl›yan;

yorumlar›yla kamuoyunu yönlendiren medyan›n belirledi¤ini biliyoruz.

Sizler de biliyorsunuz ki, uluslararas› gündemi meflgul eden pek çok konu yak›n
çevremizden kaynaklanmakta ve ülkemizi do¤rudan ilgilendirmektedir.

Türkiye olarak, Avrupa'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan genifl bir co¤rafyan›n
merkezinde yer al›yoruz.

Dolay›s›yla Orta Do¤u, Kafkaslar, Balkanlar, Güney ve Orta Asya gibi bölgelerdeki
geliflmelerden birinci derecede etkileniyoruz.

Kökü eskilere dayanan kadim ihtilaflarla bu bölgedeki konumumuz, bize önemli
sorumluluklar yüklüyor.

Bunun gayet iyi fark›nday›z.

Biz de bu sorumluluklar›m›z›, eksiksiz bir biçimde yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

Onun içindir ki, d›fl politikam›zda istikrar, güvenlik ve refah aray›fl› egemendir.

Bugün de genifl bir çerçeveden bakt›¤›n›zda, Türkiye'nin bu kritik bölgede, iyiden yana
bir güç olarak bar›fl ve istikrar için ne kadar yo¤un bir gayret içerisinde oldu¤unu
görürsünüz.

Tabiat›yla iç istikrar›n› sa¤layamayan bir ülkenin d›flar›da istikrara katk›da bulunmas›
beklenemez.
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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iflaret etti¤i  "yurtta sulh,
cihanda sulh" ilkesi bu anlay›fl›m›z›n en güzel ifadesidir.

‹flte bu sebeple, "düflman üretmek de¤il, dost kazanmak" hükümet olarak d›fl politikam›z›n
temel parametrelerinden  biridir.

Biz, içeride siyasi ve ekonomik istikrar› sa¤larken bölgemizde ve dünyada da bar›fl ve
istikrara katk› yapmak için çaba gösterdik.

Burada bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

Takdir edersiniz ki, zor bir co¤rafyada bulunuyor, zor bir dönemden geçiyoruz.

Ancak etraf›m›zda yaflanan bütün olumsuz geliflmelere ra¤men Türkiye bu dönemde
demokratik reformlarla ekonomik kalk›nmas›n› birlikte yürüterek örnek bir istikrar ve
refah adas› haline gelmifltir.

De¤erli Dostlar,

Türkiye'nin bu bak›mdan flansl› bir dönemden geçti¤ini söyleyebiliriz.

Türkiye art›k, uzun y›llar boyunca k›s›r koalisyon
çekiflmelerinden kaynaklanan belirsizlik, istikrars›zl›k ve
güvensizlik ortam›n› geride b›rakm›flt›r.
Son dört y›ld›r, tek parti hükümeti olarak yapt›¤›m›z reformlar, Türkiye'nin önünü açm›flt›r.

Bunun en somut göstergeleri ekonomik alandad›r.

Bak›n›z bugün Türkiye, dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden biridir.

Ekonomimiz 18 çeyrektir aral›ks›z büyümektedir.

Geçti¤imiz dört y›lda kaydetti¤imiz yaklafl›k yüzde 30'luk toplam büyüme efline az rastlan›r
bir ekonomik istikrar› yans›tmaktad›r.

Yakalad›¤›m›z bu ivmenin korunmas›, önümüzdeki 10-15 y›l içinde ekonomimizin hacmini
iki kat›na ç›karacakt›r.

‹flte bütün bunlar, siyasi istikrar›n ve izledi¤imiz kararl› politikalar›n ürünüdür.

Yoksa y›llard›r dizginlenemeyen, baz› dönemler 3 haneli rakamlara kadar yükselen
enflasyon oranlar› tek hanelere düflürülebilir miydi?

‹lk günlerden itibaren uygulamaya koydu¤umuz yap›sal de¤iflim program› olmasa, bütçe
aç›¤› yüzde 2'nin alt›na kadar indirilebilir miydi?

Art›k ekonomimiz sa¤lam, dinamik ve dirençli bir yap›ya kavuflmufltur.

Bu yap›, tabiat›yla ülkemize yönelik uluslararas› sermaye ak›fl›n› da tetiklemifltir.

Bak›n›z, 2003 öncesinde 1 milyar Dolar civar›nda seyreden y›ll›k Uluslararas› Do¤rudan

2 - 3  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



201

Yat›r›mlar, geçen y›l 9,7 milyar Dolarla rekor bir rakama ulaflm›flt›r.

A¤ustos sonu itibariyle ülkemize gelen küresel sermaye miktar› 12,3 milyar Dolar›
bulmufl, böylece bu y›l, flimdiden yeni bir rekor k›r›lm›flt›r.

Bu, uluslararas› piyasalar›n, izledi¤imiz politikalara duydu¤u güvenin bir sonucudur.

De¤erli Konuklar,

‹zledi¤imiz kararl› politikalar ve öncülük etti¤imiz h›zl› de¤iflim süreci elbette ekonomik
alanla s›n›rl› de¤ildir.

"De¤iflim ve reform", ülkemizde son birkaç y›l›n her anlamda ana temas›n› oluflturmufltur.

Bu sayede Türkiye, tam üyelik müzakerelerini bafllatmak için gereken kriterleri karfl›lam›fl,
Avrupa Birli¤i'ne kat›lacak nitelikleri ve kapasiteyi tafl›d›¤›n› ortaya koymufltur.

Burada sizlere bir hususu özellikle tekrar hat›rlatmakta yarar görüyorum.

AB üyeli¤i, tafl›d›¤› anlam bak›m›ndan 83 y›ll›k Cumhuriyetimizin kurulufl idealidir.

AB süreci bizim için Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma felsefesi do¤rultusunda medeni
milletler aras›nda sayg›n bir yer edinme, özgür ve müreffeh dünyan›n itibarl› bir üyesi
olma hedefinin bir tezahürüdür.

Zira bu hedef, insan›m›z›n en ileri refah ve özgürlük standartlar›na ulaflmas›, daha iyi bir
hayat sürmesi için benimsenmifltir.

Hükümetimiz de, AB üyeli¤ini bu sebeple temel bir stratejik yönelim olarak görmüfltür,
görmektedir.

Bu yolda, Anayasam›z›n üçte biri de¤ifltirilmifl,  uyum paketleri ç›kar›lm›fl, birçok yasal
ve idari düzenleme hayata geçirilmifltir.

Böylece, insan haklar›, temel özgürlükler ve hukukun üstünlü¤ü gibi demokratik sistemin
ayr›lmaz birer parças› olan ilkeler, Türk insan›n›n günlük yaflam›na daha etkin biçimde
yans›m›flt›r.

Reform çal›flmalar›na h›z kesmeden, ayn› kararl›l›kla devam ediyoruz, devam edece¤iz.

Bu do¤rultuda, 9. Reform Paketi kapsam›ndaki tasar›lar›n büyük ölçüde kanunlaflma-
lar›n› sa¤lad›k.

Att›¤›m›z bu son ad›mlar da göstermektedir ki, baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi reform
sürecimizde bir yavafllama söz konusu de¤ildir, bundan   sonra da olmayacakt›r.

Ç›kar›lan yasalar›n uygulanmas› da elbette önemlidir.

Onun için bu yöndeki çal›flmalar›m›z› ve zihniyet de¤iflikli¤ine yönelik e¤itim faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.

Ancak zihniyet de¤iflikli¤inin zaman isteyen bir süreç oldu¤u unutulmamal›d›r.
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Bu, sadece bizim için de¤il, her toplum için geçerli sosyolojik bir gerçektir.

De¤erli Dostlar,

Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik yolunda tarama sürecimiz sona ermifltir.

Üyelik sürecimizin aksamadan ilerlemesi noktas›nda, Avrupa Birli¤i'nin tak›naca¤› tutum
büyük önem tafl›yor.

Bana göre, bu sürecin yapay sorunlarla t›kanmas›na asla müsaade edilmemelidir.

Bu, hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birli¤i'nin ç›kar›nad›r.

Ayr›ca küresel bar›fl ve istikrar aç›s›ndan da son derece önemlidir.

Umuyorum ki Avrupa Birli¤i de bu büyük resmi görecek;

çözüm yeri ve taraflar› farkl› olan siyasi bir tak›m konular yüzünden müzakerelerin ç›kmaza
girmesine izin vermeyecektir.

Bak›n›z biz, bafl›ndan beri K›br›s'ta adil ve kal›c› bir çözüm için elimizden gelen çabay›
gösteriyoruz.

Annan Plan›'n› reddeden Rum taraf›n›n ise seçimini çözümsüzlükten yana kulland›¤› son
derece aç›kt›r.

Buna ra¤men Avrupa Birli¤i'ne al›nm›flt›r.

Baz› riskleri göze alarak çözüm yönündeki iradesini aç›kça ortaya koyan K›br›s Türk taraf›
üzerindeki izolasyonlar ise ne yaz›k ki hâlâ sürmektedir.

‹nsaf ölçülerine s›¤mayan bu durumu kabul etmemiz mümkün de¤ildir.

Her fleyden önce, K›br›s Türk taraf›n›n maruz b›rak›ld›¤› bu tecrit politikas›na son
verilmelidir.

Kimse bizden taviz vermemizi, tek tarafl› fedakârl›klarda bulunmam›z› beklemesin.

Biz gerekli ad›mlar› att›k, yükümlülüklerimizi yerine getirdik, getiriyoruz.

fiimdi ad›m atmas› gereken Rum taraf›d›r.

Onun için de Avrupa Birli¤i'nin üzerine düflen, Rum taraf›n›, yerleflmifl BM parametreleri
temelinde siyasi eflitlik, iki kesimlilik ve yeni bir ortakl›k devleti kurulmas› do¤rultusunda
kapsaml› bir çözüme yönlendirmektir.

BM zemininde çözülmesi gereken bu meselenin baz› unsurlar›n›n, üyelik müzakerelerimizde
önümüze ç›kart›lmas›n› anlamak mümkün de¤ildir.

Birli¤in Türkiye'ye karfl› tak›nd›¤› tutum, halk›m›z›n Avrupa Birli¤i sürecine verdi¤i destekte
de belirleyici olmaktad›r.

2 - 3  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



203

De¤erli Konuklar,

Günümüzde "yumuflak güç" yani "soft pav›r" olarak tan›mlanan unsurlar, askeri ve
ekonomik yetene¤e dayal› somut güç kavram› ile eflde¤er hale gelmifltir.

Türkiye, bu bak›mdan zengin özelliklere ve özgün bir konuma sahiptir.

Bu birikim ve gücümüzden çevremizdeki güvenlik ve istikrar›n tesisi için de yararlan›yor,
bölgemizdeki reform çal›flmalar›n› aktif biçimde destekliyoruz.

Bölgemizde ve dünyada her türlü çat›flma tehlikesine karfl› bar›fl› ve ittifak› öneriyor,
buna öncülük ediyoruz.

‹nsanl›¤› zenginlefltiren unsurlar olarak görüyor, bunlar›n korunmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Bana göre farkl›l›klar›m›z, birbirimizi ötekilefltirmemize, d›fllamam›za de¤il, tam aksine
daha yak›ndan tan›maya çal›flmam›za  sebep olmal›d›r.

Bizde bir söz var;

"‹nsan bilmedi¤inin, tan›mad›¤›n›n düflman›d›r" derler.

Bence farkl› kültür ve dinleri kapsayan medeniyet havzalar›, peflin hükümlerle birbirlerini
mahkum etmek yerine, birbirlerini anlamaya, farkl›l›klar›n› sayg›yla karfl›lamaya çal›flmal›d›r.

Bu konuda biz siyasetçiler baflta olmak üzere, din adamlar› ve kanaat önderlerine önemli
sorumluluklar düfltü¤üne inan›yorum.

Hepimiz, ortak gelece¤imiz ad›na, küresel bar›fl ve istikrar›
korumak ad›na önyarg›lar›m›z› tahrik eden söz ve
davran›fllardan özenle kaç›nmak durumunday›z.
Zira, zaman zaman meydana gelen baz› cesaret k›r›c› geliflmelerin, iflbirli¤i çabalar›m›za
engel olmas›na izin veremeyiz.

De¤erli Dostlar,

Tabii ki, iletiflim teknolojisinin bafl döndürücü bir h›zla geliflti¤i günümüzde, buna tezat
oluflturacak bir biçimde, farkl› kültürler aras›nda ciddi bir iletiflim kopuklu¤unun yafland›¤›n›
görmek son derece üzücüdür.

Halbuki, dünyam›zda ve hayatlar›m›zda köklü bir de¤iflim sa¤layan iletiflim devrimi, farkl›
kültür ve co¤rafyalar aras›ndaki fiziksel duvarlar› tamamen ortadan kald›rm›flt›r.

O halde, fiziksel mesafelerin ortadan kalkt›¤› küreselleflme ça¤›nda neden hâlâ aram›zda
zihinsel duvarlar var?

‹letiflim ça¤›nda, yak›nlaflmak yerine neden hâlâ birbirimizden uzaklafl›yor, hattâ birbirimize
karfl› nefretle bileniyoruz?

‹flte bu sorular üzerinde hepimiz, özellikle de medya yöneticileri olarak sizler, ciddiyetle
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durmal›s›n›z diye düflünüyorum.

Çünkü, küreselleflmenin toplumlar›m›z üzerindeki bu olumsuz ters etkileri, bir yerlerde
hata yapt›¤›m›z› gösteriyor.

Bana göre, büyük ölçüde küreselleflmeye haz›rl›ks›z yakalanmam›zdan kaynaklanan bir
iletiflim kazas›na kurban gidiyoruz.

Ve hiç flüphe duymayal›m ki, iletiflim sisteminin üretti¤i bu kazay›, kendilerini k›yamet
habercisi zanneden fanatikler, sonuna kadar istismar ediyor.

Dünyam›zda yaflanan bütün sorunlara karfl› insanl›¤›n iyili¤inden yana olanlar hep birlikte
mücadele etmeli, bunun için de ortak de¤erler etraf›nda buluflman›n yollar›n› aramal›d›r.

Elbette bu konuda medyaya, medya yöneticilerine büyük sorumluluklar düflüyor.

Maalesef zaman zaman medyada Türkiye ile ilgili, geçmiflten gelen önyarg›lara dayal›
klifleleflmifl haberlerin yay›nland›¤›n›, yorumlar›n yap›ld›¤›n› görüyoruz.

Bunlar önyarg›lar› büyütmekten baflka bir ifle yaram›yor.

Yaz›lanlar› gördü¤ümüzde inan›n ço¤u zaman "bu bahsettikleri bizim   ülkemiz mi?"
diyoruz.

Bu tür yaklafl›mlar gerçe¤e, kamuoylar›m›z› bilgilendirmeye yönelik do¤ru habercili¤e
hizmet etmedi¤i gibi, birbirimizi daha iyi anlamam›za, savundu¤umuz ortak de¤erler
etraf›nda buluflmam›za da yard›mc› olmamaktad›r.

‹letiflim ve küreselleflme ça¤›nda bizi birbirimize sa¤›rlaflt›ran, birbirimizden uzaklaflt›ran
unsur, bana göre budur.

Onun için, haberin, bilginin kayna¤›na kolayca ulafl›ld›¤› günümüzde, bu iletiflim ça¤›nda,
medyadan tam bir sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesini beklemek hepimizin
hakk›d›r.

Bana göre, herkesin birbirini daha iyi, daha do¤ru anlayabilmesinin yolu buradan geçiyor.

Bunu, gelece¤imizi tehdit eden çat›flmalar›n önüne geçmek için flart olarak görüyorum.

Elbette özgür medya olmadan aç›k toplum ve iflleyen bir demokrasiden söz etmek
mümkün de¤ildir.

Ancak sa¤l›kl› bir iletiflimin gerçekleflmesi için medyan›n ne kadar önemli bir sorumluluk
tafl›d›¤› da aç›kt›r.

Onun için, editöryal süreçlerin, do¤ru haber ile çarp›tma ve önyarg›l› klifleleri, yorum
özgürlü¤ü ile hakareti mutlaka birbirinden ay›rt etmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Sözlerimin sonunda, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, sizleri bir kere daha sevgiyle,
sayg›yla selaml›yorum.
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ULUSLARARASI TELEKOMÜN‹KASYON B‹RL‹⁄‹ GENEL
KURULU TOPLANTISI  AÇILIfi KONUfiMASI

(8 KASIM 2006, Antalya)
Say›n Genel Sekreter, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Öncelikle hofl geldiniz diyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Bugün burada, uluslararas› toplumu çok yak›ndan ilgilendiren bir Genel Kurulun aç›l›fl
töreninde aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu önemli toplant›da al›nacak kararlar, geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin geleceklerini
yak›ndan ilgilendiriyor.

Günümüzde gerek hükümetler, gerek düzenleyici otoriteler, gerekse yat›r›mc›lar, alacaklar›
kararlarda Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i Genel Kurulu sonuçlar›n› dikkatle takip
ediyorlar.

Hükümet olarak biz, bu alanda uluslararas› ve bölgesel iflbirliklerine büyük önem veriyoruz.

Zira, sermaye, bilgi ve eme¤in, iletiflim teknolojileri sayesinde serbestçe dolaflt›¤›
günümüzde, uluslararas› ve bölgesel iflbirlikleri de kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i 1865 y›l›nda, dünyan›n küresel bir köye
dönüflmesinden, yani iletiflim uydular›n›n uzaya f›rlat›lmas›ndan 100 y›l kadar önce
kurularak, bugünleri öngörme baflar›s› göstermiflti.

Zaman›n giderek daha çok h›zland›¤›, eskiden yüzy›llar› alan de¤iflimlerin art›k bir kaç
y›lda yafland›¤› ça¤›m›zda san›r›m bizleri nas›l bir gelece¤in bekledi¤ini öngörebilmek
daha de¤erli bir hale gelmifltir.

Zira dünyan›n nereye do¤ru gitti¤ini göremeden bu kadar h›zl› ilerleyen bir de¤iflime
ayak uydurman›z da mümkün olmaz.

‹letiflim devrimi, bütün bu de¤iflimlerin hayatlar›m›z› ve gelece¤imizi en köklü biçimde
dönüfltürmüfl olan›d›r.

Radyo, televizyon ve nihayet iletiflim uydular›yla bafllayan bu kültürel devrim, internet
ile bugün hala devam ediyor.

Aram›zdaki fiziksel mesafeleri k›salt›yor, s›n›rlar› ortadan kald›r›yor.

Dünyam›z› giderek daha da küçültüyor.
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Bütün bunlara 'küreselleflme' gerçe¤i diyoruz.

Bildi¤iniz gibi, dünya devletleri eskiden beri çeflitli kategorilere ayr›lm›flt›r.

Ancak bugün iletiflim devriminden sonra zay›f yada güçlü devlet kriterlerinin de art›k
de¤iflmeye bafllad›¤›na tan›k oluyoruz.

Art›k sadece askeri yada ekonomik güçleri, devletlerin dünya içindeki yerini ve etkinli¤ini
belirlemeye yetmiyor.

Devletler küresel sisteme entegre olanlar  ve olamayanlar diye ikiye ayr›l›yor.

Alt kategorilerde de, küresel sisteme entegre olmaya namzet yada baflar›s›zl›klar›
tescillenmifl olanlar fleklinde de  tan›mlamalar yap›ld›¤›n› görüyoruz.

Bense devletleri internet terminolojisiyle flöyle s›n›fland›r›yorum: Online devletler ve
off-line devletler.

Ve büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki, Türkiye son y›llarda gerçeklefltirdi¤imiz
büyük at›l›mlarla art›k 24 saat online bir devlettir.

Türkiye'nin eriflim d›fl› oldu¤u hiçbir alan›n kalmamas› için bilgi toplumuna dönüflüm
çal›flmalar›m›z› büyük bir h›zla sürdürüyoruz.

Türkiye kendi vatandafllar› için de, küresel sistemin herhangi bir noktas›nda bulunan kifli
yada kurumlar için de ihtiyaç halinde hatt›n öbür ucunda haz›rd›r.

Dünyaya aç›k bir toplum, dünyaya aç›k bir ekonomi.

Bizim Türkiye vizyonumuz iflte budur.

De¤erli Dostlar,

Bilgi toplumu olma yolunda att›¤›m›z ad›mlarla ülkemizde son y›llarda, internet abone
say›s›nda büyük art›fl olmufltur.

2002'de 1 milyon 300 bin olan bu say›, bugün 2,5 milyona yaklaflm›flt›r.

ADSL abone say›s› da 2 milyonu aflm›fl, ülkemizdeki
internet kullan›c›s› 16 milyon kifliye ulaflm›flt›r.
Hayata geçirdi¤imiz yeni projelerle ‹nternet kullan›m› daha da artacakt›r.

E-Devlet ve e-Dönüflüm projelerine de büyük önem veriyoruz.

Bu projeler ile münferit çal›flmalar› tek çat› alt›nda toplayarak, vatandafl odakl›, kat›l›mc›,
fleffaf, etkin, daha kaliteli ve h›zl› kamu hizmeti sunmay› hedefledik.

Bu alanda önemli bir mesafe kat ettik.

Bak›n›z, bafllatt›¤›m›z bu iletiflim hamlesiyle bir yandan e-Dönüflüm'ü gerçeklefltirerek
kamu hizmetlerinde h›z ve verimlili¤i art›r›yor, bir yandan da yeni nesilleri gelece¤e
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haz›rlamak için gerekli ad›mlar› at›yoruz.

Onun için okullar›m›z› en son teknolojilerle destekliyoruz.

Bu do¤rultuda okullar›m›zda biliflim teknolojileri s›n›flar› kurduk.

Okullar›m›z›n büyük bir k›sm›n› ADSL ile h›zl› internet imkan›na kavuflturduk.

2003 y›l›nda sadece bin 742 okulumuzda internet vard›.

2004 y›l›nda 12 bin 14, 2005 y›l›nda da 7 bin 835 okulumuzu daha internet imkân›na
kavuflturduk.

Bu y›l›n sonuna kadar 17 bin 502 okulumuzu daha internetle buluflturaca¤›z.

Bugün art›k, ilkö¤retim ö¤rencilerimizin yüzde 82'si, lise ve dengi okul ö¤rencilerimizin
yüzde 95'i internetle bilgiye daha h›zl› ve daha kolay ulafl›yor.

Ancak bilgi ve iletiflim teknolojilerine sahip olmak, tam anlam›yla bir bilgi toplumu
olabilmek için tek bafl›na yeterli de¤ildir.

Bunu gerçeklefltirmenin yolu, toplumu etkileyen tüm alanlarda ciddi bir dönüflümün
gerçeklefltirilmesinden geçiyor.

Onun için biz, insan›m›z›n bilgi toplumunun gerektirdi¤i niteliklere ve dinamizme
kavuflturulmas›na yönelik ad›mlar atmaya da devam ediyoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Böylesine h›zla geliflen bir alanda, yenilenen teknolojilerin ayn› h›zla insanlar›n hizmetine
sunulabilmesi için önemli düzenlemelerin yap›lmas›na ihtiyaç oldu¤unu hepimiz biliyoruz.

Onun için biz, kendi de¤erlerimize ba¤l› kalarak günümüzün h›zla de¤iflen ekonomik,
sosyal ve kültürel flartlar›na uyum sa¤lamak üzere gerekli çal›flmalar› yürütüyoruz.

Dünyadaki e¤ilimlere paralel olarak kamu faaliyetlerinin daralt›lmas›, bürokrasinin
azalt›lmas›, özellefltirme ve serbestleflme yolunda ciddi ad›mlar att›k.

2004 y›l›ndan itibaren telekomünikasyon sektöründe serbestleflmeyi sa¤lad›k.

Sektörü, iflletme ve altyap›ya sahip olma aç›s›ndan serbest rekabete açt›k.

Hükümet olarak, en son bilgi ve iletiflim teknolojilerini, ülkemizin sosyo-ekonomik yap›s›n›
da dikkate alarak insan›m›z›n yarar›na sunman›n gayreti içerisindeyiz.

Bilgiye eriflimi daha da kolaylaflt›rmaya çal›fl›yoruz.

Toplumumuzun bütün kesimlerinin bu anlamda eflit f›rsatlara sahip olmas›n› istiyoruz.

Bunun için en geliflmifl teknolojilerden yararlan›lmas› ve sektörün küresel ekonomiye
uyumlu hale getirilmesi üzerinde özenle duruyoruz.

Bu do¤rultuda dünyan›n çeflitli geliflmifl ekonomilerinde gerçeklefltirilen lisanslama
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uygulamalar›n› günü gününe takip ediyor, dikkatle inceliyoruz.

Co¤rafi flartlar›m›z ve toplumsal ihtiyaçlar›m›zla uyumlu uygulama stratejileri gelifltiriyoruz.

Biliyoruz ki, yap›lacak her de¤ifliklik olumlu sonuçlar do¤urmaz.

Bu nedenle teknolojik geliflmeleri dikkatle izliyor, gerekli de¤ifliklikleri yaparken yat›r›mc›
ve tüketicilerimizin haklar›n› korumaya azami hassasiyeti gösteriyoruz.

Bu bizim, sa¤l›kl› bir biçimde bilgi toplumu olma vizyonumuzun da do¤al bir gere¤idir.

Memnuniyetle ifade edebilirim ki bugün Türkiye'de, bilgi teknolojilerinden en etkin
flekilde yararlan›lmas›n› mümkün k›lan bir altyap› oluflturulmufltur.

Son y›llarda elde etti¤imiz kazan›mlarla istikrar içinde büyüyen, küresel ölçekte rekabet
gücünü art›ran, bilgi toplumuna dönüflen bir ülke haline geldik.

Bugün art›k Kopenhag Kriterlerini karfl›layarak Avrupa Birli¤i ile müzakere sürecini
bafllatm›fl bir Türkiye var.

De¤erli Dostlar,

Ülkemiz, genç ve dinamik bir nüfusa sahip.

Yeni nesiller, en ileri teknolojiyi kullanarak hatta bu teknolojiyi gelifltirerek telekomünikasyon
sektörünün dinamizmi içinde yer almak istiyor.

Bu do¤rultuda, teknoloji gelifltirme merkezleri kurarak, AR-GE çal›flmalar›n› destekleyerek,
AR-GE harcamalar›na vergi istisnalar› getirerek bu alana yeni bir dinamizm kazand›rmam›z
gerekiyor.

Yine bilgi teknolojileri alan›nda ço¤unlu¤unu donan›m çal›flmalar›n›n oluflturdu¤u mevcut
pazar yap›m›z›n, yaz›l›m ve katma de¤erli hizmetlerle ilgili pay›n› art›rmak zorunday›z.

Bunu küresel ölçekte gerçeklefltirmenin son derece güç oldu¤unun fark›nday›z.

Bilgiye eriflimin s›n›r tan›mad›¤› günümüzde, bu alandaki insan gücümüze hem yurtiçinde,
hem de yurtd›fl›nda istihdam alanlar› açma gayretindeyiz.

Bu hedefe de, sadece teknoloji transferiyle ulaflamay›z.

AR-GE çal›flmalar›n›, yenilik üretecek, uygulanabilir sonuçlar alacak flekilde tasarlamak
zorunday›z.

Onun için biz, teknoloji gelifltirmeye yönelik giriflimcili¤i özendiriyoruz.

Yeni yöntemler gelifltirerek verimlili¤i ve kârl›l›¤› art›rmay›, mevcut pazarlar› büyütmeyi
ve yeni pazarlar oluflturmay› hedefliyoruz.

Yenilikçi düflünceleri destekliyoruz.

Özel sektörümüzün araflt›rma merkezleri kurma giriflimlerini teflvik ediyoruz.
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Hükümet olarak bu konuda özel sektörümüze her türlü deste¤i sa¤lamaya devam
edece¤iz.

Bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün toplumun her kesiminde gelifltirilmesine yönelik
çal›flmalar›m›z› da planl› bir biçimde sürdürüyoruz.

Gerek kamuda, gerekse özel sektörde, yerli yada yabanc› araflt›rmac› istihdam›n›n daha
da art›r›lmas› için gerekli her türlü imkan› sa¤layaca¤›z.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hükümet olarak üzerinde en çok durdu¤umuz konulardan biri de, alternatif altyap› ve
hizmet sunumuyla bilgiye daha etkin, daha h›zl›, daha güvenli ve daha makul maliyetlerle
eriflilmesini sa¤lamakt›r.

Son y›llarda ülkemizde çok yönlü de¤iflim yaflanm›flt›r.

Bu süreçte telekomünikasyon, bilgi ve iletiflim hizmetlerinde alternatif altyap› kullan›m›yla
ilgili yo¤un aç›l›mlar da sa¤lanm›flt›r.

Evet, Türkiye'de halen, elektronik haberleflme hizmetlerinde vergi oran› yüksektir.

Bunun bilgi toplumuna dönüflme yolundaki h›zl› ilerlememizi aksatmamas› için, vergi
yükünün kademeli olarak azalt›lmas› yönünde çal›flmalara bafllam›fl bulunuyoruz.

Amac›m›z, hem bireysel, hem de kurumsal kullan›c›lar›n
telekomünikasyon hizmetlerinden daha fazla
yararlanmalar›na imkan sa¤lamakt›r.
Türkiye'de bu alanlardaki düzenleyici otoritelerin, iflbirliklerini art›rarak, daha zengin bir
içeri¤i, daha etkin bir altyap›yla tüketiciye sunman›n gayreti içinde olduklar›n› memnuniyetle
görüyoruz.

De¤erli Dostlar,

Bugün, küresel geliflmelerin bir gere¤i olarak, telekomünikasyon ve yay›nc›l›k alanlar›nda
dünya ülkeleri aras›nda yo¤un iflbirli¤i sa¤lanmas› gerekiyor.

‹nan›yorum ki yak›n bir gelecekte  telekomünikasyonda bir çok  yenili¤i yine birlikte
baflaracak, çok yararl› geliflmelere hep birlikte flahit olaca¤›z.

Bu düflüncelerle Genel Kurul’un verimli geçmesini diliyor, sizleri bir kere daha sayg›yla,
sevgiyle selaml›yorum.
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GELENEKSEL YASED SONBAHAR RESEPS‹YONU

(8 KASIM 2006)
De¤erli Konuklar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Uluslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤i’nin geleneksel resepsiyonu vesilesiyle böyle seçkin bir
toplulukla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Bildi¤iniz gibi son dört y›lda Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›mlar›n ülkemize gelmesi
konusunda çok önemli ad›mlar att›k, büyük mesafeler kaydettik.

Yat›r›mc›lar›n önündeki engelleri bir bir ortadan kald›rarak güvenli bir yat›r›m ortam›
sa¤lad›k.

Zira, sürdürülebilir bir büyüme, güçlü bir ekonomik yap› ve insan›m›z›n refah› için bu
yat›r›mlar hayati derecede önemlidir.

Bu yönde, birçok yasal düzenleme yapt›k.

Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Kurulmas› Hakk›nda Kanun, ‹flyeri Açma
Ruhsatlar›n› Kolaylaflt›ran Kanun, Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu bunlardan baz›lar›d›r.

Bir küresel yat›r›mc› bugün art›k Türkiye'de bir günde flirket kurabilmektedir.

Yine, yat›r›mc›n›n hayat›n› kolaylaflt›ran reform niteli¤inde bir çok mevzuat de¤iflikli¤i
gerçeklefltirdik.

Kay›t d›fl›l›k ile mücadeleye, ‹stihdam üzerindeki vergi yüklerinin azalt›lmas›na yönelik
çal›flmalar›m›za da kararl›l›kla devam ediyoruz.

De¤erli Konuklar,

Bak›n›z bugün, birçok alanda oldu¤u gibi yat›r›m ortam› da 4 y›l öncesiyle k›yaslanamayacak
ölçüde iyileflmifltir.

Türkiye bugün, Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›mlarda son derece önemli f›rsatlar yakalam›fl
ve bunlar› de¤erlendirmeye bafllam›flt›r.

2003 y›l›ndan beri bu konuda güvenli, istikrarl› bir yükselme trendi izliyoruz.

Ülkemize çekilen y›ll›k yat›r›m miktar› 1 milyar Dolar civar›nda seyretmekten nihayet
kurtulmufl, 2003'te 1.7 milyar Dolara, 2004'te 2.8 milyar Dolara ve 2005'te rekor bir

8  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Kay›t d›fl›l›k ile mücadeleye, ‹stihdam üzerindeki vergi
yüklerinin azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar›m›za da
kararl›l›kla devam ediyoruz.



211

seviyeye, 9.7 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Bu tablo daha da iyileflecektir.

Bu y›lsonunda ülkemize çekilecek yat›r›m›n 20 milyar Dolara yaklaflmas›n› bekliyoruz.

2006'n›n ilk 8 ay›nda ülkemize çekilen yat›r›m miktar›n›n 12.4 milyar Dolara ulaflmas›
bu beklentimizi güçlendirmektedir.

Elbette bu neticelerde, Türkiye'nin son dönemde çekti¤i yat›r›mlardaki birleflme ve el
de¤ifltirmelerin de pay› vard›r.

Bana göre, bu alanda Türkiye'yi ilgilendiren bir di¤er önemli oluflum da, geliflmekte olan
ülkelerde gerek bölgeleraras›, gerekse bölge içi ticaret ve yat›r›m hacimlerinin artmas›d›r.

Bu art›fllarda bölgesel entegrasyon ve iflbirlikleri büyük rol oynamaktad›r.

Bugün, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin dörtlüsü, sadece 2005 sonu itibariyle çektikleri
toplam yat›r›m miktarlar› aç›s›ndan 144.3 milyar Dolarl›k bir gücü temsil etmektedir.

Bu ülkeler, özellikle küresel sermaye hareketlerinin ilk tercih ettikleri bölge olarak öne
ç›kmaktad›r.

Bu y›l Davos'ta,  bu gruba Meksika, Endonezya ve Türkiye'nin kat›lmas› da görüflülmüfltür.

Böylece önümüzdeki 15-20 sene için küresel yat›r›mc›lar›n gidecekleri adresler de netlik
kazanmaktad›r.

Ülkemizin de aras›nda bulundu¤u ve "Geliflmekte olan
7'li" diye tabir edilen grubun toplam milli gelirlerinin
2050'de, G7 ülkelerinin bugünkü milli gelir toplamlar›ndan
yüzde 25 daha fazla olaca¤› tahmin edilmektedir.
De¤erli Konuklar,

Bugün Türkiye olarak geldi¤imiz nokta tesadüf eseri de¤ildir.

Bütün bu olumlu neticelerin, elde edilen baflar›lar›n temelinde milletimizin azim ve
kararl›l›kla ortaya koydu¤u irade vard›r.

Tabii burada Kamu ile özel sektörün iflbirli¤inin alt›n› da özellikle çizmek istiyorum.

Bafllatt›¤›m›z kalk›nma seferberli¤i bütün h›z›yla devam ediyor.

AB'ye tam üyelik müzakerelerimizde önemli bir aflamaya geldik.

Yat›r›m ortam›nda büyük iyilefltirmeler sa¤lad›k.

Enflasyonu dizginledik ve art›fl oran›n› tek haneli rakamlara çektik.

Baflar›l› özellefltirmeler yapt›k.
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Ekonomimiz 18 çeyrek üst üste büyüdü, büyümeye devam ediyor.

Bölgesinde bir bar›fl ve istikrar adas› olan Türkiye, giderek her bak›mdan bir küresel
cazibe merkezi haline geliyor.

Ülkemize yap›lan Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›mlar› art›rmaya yönelik çal›flmalar›m›za
devam ediyoruz.

Türkiye'nin önü aç›k, gelece¤i ayd›nl›kt›r.

Bu yoldaki çal›flmalar›yla bize güç veren, katk› sa¤layan Uluslararas› Yat›r›mc›lar Derne¤i'nin
bütün mensuplar›na ve bütün uluslararas› yat›r›mc›lara teflekkür ediyor, sizleri sevgiyle,
sayg›yla selaml›yorum.
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17. DÜNYA MUHASEBE KONGRES‹

(13 KASIM 2006)
De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, 17'nci Dünya Muhasebe Kongresi için farkl› ülkelerden gelen bütün konuklar›m›za
hofl geldiniz diyorum.

Böylesine büyük kat›l›ml› ve son derece önemli bir uluslararas› kongreye ev sahipli¤i
yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Kongre süresince, standart belirleyen otoriteler, kural koyucular, profesyonel muhasebe
meslek mensuplar›, meslek enstitüleri ve örgütleri, yerli ve yabanc› firma temsilcileri
ile siyasetçiler görüfl ve önerilerini aç›klayacaklar.

Her biri kendi alan›nda uzman olan kat›l›mc›lar›m›z, inan›yorum ki son derece yararl›
tespitler yapacak, çok önemli kararlar alacakt›r.

Kongre, küresel muhasebe mesle¤i baflta olmak üzere,  finans çevreleri ile mali denetim
ve disiplin için de yol gösterici olacakt›r.

Bana göre, küreselleflmenin hayat›n her alan›nda kendini hissettirdi¤i ça¤›m›zda, dayan›flma
içerisinde olmak, ifl birli¤i, güç birli¤i yapmak, karfl› karfl›ya kald›¤›m›z sorunlara ortak
çözümler aramak zorunday›z.

Zira art›k, dünyan›n herhangi bir yerindeki, herhangi bir sorunu, bir di¤erinden ba¤›ms›z
olarak düflünmek mümkün de¤ildir.

O sebeple 17'nci Dünya Muhasebe Kongresi'ni çok önemli ve anlaml› buluyorum.

Bildi¤iniz gibi,  do¤ru istikamette gidebilmek için gerek bireyler, gerekse toplumlar olarak
hayat›m›z›n her safhas›nda, att›¤›m›z her ad›m›n muhasebesini iyi yapabilmemiz gerekiyor.

Bana göre, hiçbir muhasebe yapmadan, geçmifle göre flimdi nerede oldu¤umuzu, ne
kadar ve nas›l yol ald›¤›m›z›, gelecekte nereye varaca¤›m›z› göremeyiz.

H›zla de¤iflen dünyam›zda, günü kurtarma anlay›fl› art›k çok geride kalm›fl, uzun vadeli
ve stratejik yaklafl›mlar ön plana ç›km›flt›r.

Yat›r›mdan finansa, stok yönetiminden üretim biçimine kadar her türlü iflletme faaliyetini,
ancak sa¤l›kl› bir muhasebe sistemine dayanarak, güvenilir ve istikrarl› bir zemine
oturtabiliriz.
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Muhasebe, art›k sadece vergi memurlar›n› ve muhasebecileri de¤il, ekonomik süreçte
yer alan herkesi ilgilendiriyor.

Bütün bunlar, Kongrenin ana temas›n›n niçin 'Dünya Genelinde ‹stikrar›n Sa¤lanmas›
ve Ekonomik Kalk›nmada Muhasebe Mesle¤inin Önemi' olarak belirlendi¤ini de aç›kça
ortaya koymaktad›r.

Biliyoruz ki bugün art›k, geliflmekte olan ülkelerde ekonomik kalk›nman›n sa¤lanmas›,
tüm dünyada sermaye piyasalar›n›n istikrar kazanmas› ve katma de¤er üretilmesinde
muhasebenin önemli rolü vard›r.

De¤erli Konuklar,

‹letiflim devriminin ortaya ç›kard›¤› küreselleflme, aç›k toplum, liberal ekonomi, bölgesel
ve küresel entegrasyonlar gibi birçok avantaj›n yan›nda, baz› yeni risk ve tehditleri de
beraberinde getirmifltir.

Geçti¤imiz y›llarda, birço¤u finans sektörü kaynakl› krizler yaflad›k.

Bölgesel görünümdeki bu krizler, hem bütün dünya ekonomisinde daralmalara hem de
güvenilirli¤in zedelenmesine neden oldu.

fiu ana kadar yaflad›klar›m›z ortaya koymufltur ki, k›sa zamanda kaybedilebilen güven
duygusunun yeniden tesisi uzun zaman almakta, bedeli de a¤›r olmaktad›r.

Evet,  dünya ekonomisi sürekli büyüyor.

Ancak, büyüme miktar›n›n yeterli olmad›¤›n› da hepimiz biliyoruz.

Ayr›ca bugün dünya üzerinde, bölgeler aras›ndaki dengesizlikler, gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizlikler henüz giderilebilmifl de¤ildir.

Açl›k, fakirlik, iflsizlik, salg›n hastal›klar, çevre kirlili¤i, insan haklar› ihlalleri gibi sorunlar
henüz çözülebilmifl de¤ildir.

Birbiriyle ba¤lant›l› olan bu sorunlar› çözebilmek için de, bana göre, her fleyden önce
bar›fla ihtiyac›m›z var, güven ve istikrara ihtiyac›m›z var.

Takdir edersiniz ki, güvenin tesis edilemedi¤i, istikrar›n olmad›¤› bir ortamda ekonomik
kalk›nmadan söz edemeyiz.

Sürekli gerginliklerin yafland›¤›, bar›fl›n de¤il, çat›flmalar›n egemen oldu¤u bir dünyada
bu temel meselelerin halledilmesini bekleyemeyiz.

Hepimizi derinden etkileyen bu sorunlar›n üstesinden gelebilmek için de yine, iflbirli¤i
içerisinde olmak zorunday›z.

Bak›n›z biz bu anlamda, ‹spanya ile birlikte, 21'inci yüzy›l›n küresel bar›fl projesi olarak
gördü¤ümüz Medeniyetler ‹ttifak› giriflimini bafllatt›k.
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Bu giriflimle, çat›flma kayna¤› olarak gösterilen farkl› inanç ve kültürler aras›ndaki
önyarg›lar› ortadan kald›rmay›, ortak evrensel de¤erleri öne ç›karmak suretiyle kapsaml›
bir iflbirli¤i oluflturmay› hedefliyoruz.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i de, bu hedefleri gerçeklefltirmemizin mümkün oldu¤unu
bütün dünyaya gösterecektir.

Önemli bir aflamaya gelen giriflim kapsam›nda, yine bugün, ‹stanbul'da, uluslararas›
kat›l›m› yüksek bir toplant› gerçeklefltirdik.

Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi bana göre, dünya için felaket senaryolar› üretenlere bugüne
kadar verilen en anlaml› cevapt›r.

Türkiye olarak, bundan sonra da ortak evrensel de¤erleri güçlü bir biçimde savunmaya,
küresel bar›fl ve istikrara katk›da bulunmaya devam edece¤iz.

De¤erli Konuklar,

Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma idealleriyle örtüflen Avrupa Birli¤i üyeli¤i, bizim için
stratejik bir hedeftir.

Bu yolda önemli mesafeler kat ettik.

Demokratik reformlar ile ekonomik kalk›nmam›z› birlikte gerçeklefltirmeyi baflard›k.

Türkiye bugün, bölgesinde bir bar›fl ve istikrar adas› haline gelmifltir.

Son dört y›ld›r sa¤lad›¤›m›z huzur ve güven ortam›yla ekonomimiz, istikrarl›  biçimde
büyümeye devam ediyor.

Hükümet olarak, bütün alanlarda oldu¤u gibi mali yap›da, mali disiplinde de önemli
ad›mlar att›k.

Bu yap›n›n temel tafllar›ndan biri olan muhasebecilerimizin, görevlerini daha rahat
yapabilmeleri için de önemli kolayl›klar getirdik.

E-devlet kapsam›nda, 2004 y›l›nda e-bildirge ve
e-beyanname uygulamas›n› bafllatt›k.
Mutlulukla ifade etmeliyim ki, art›k bütün muhasebecilerimiz beyannamelerini, bildirgelerini
vergi dairelerine oturduklar› yerden, internetle ulaflt›rabiliyorlar.

Uygulamayla zaman ve ifl gücü kayb› önlendi¤i gibi, önemli miktarda ka¤›t tasarrufu da
sa¤lan›yor.

Böylece y›llarca flikayet edilen, vergi dairelerindeki  kalabal›¤a ve karmaflaya da son
vermifl olduk.

Bak›n›z yine, tafl›t vergilerinin belirli bir flubeye yat›r›lmas› zorunlulu¤unu da kald›rd›k.

Art›k herkes vergisini diledi¤i yerden yat›rabiliyor.

1 3  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



216

Hükümet olarak, muhasebe camiam›z›n mesleki zorluklar›n›, karfl›laflt›klar› s›k›nt›lar›
yak›ndan takip ediyoruz.

Talep ve beklentilerini biliyor, bu yöndeki çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

Her y›l›n 1-20 Temmuz tarihleri aras›n› Mali Tatil olarak düzenleyen yasa tasar›s› Plan-
Bütçe komisyonundan geçerek Meclisimiz’de görüflülmeye bafllanm›flt›r.

Tasar›ya göre, bu tarihler aras›nda muhasebe ve vergi ifllemleri için yasal bildirim süreleri
ifllemeyecektir.

Böylece y›llard›r tatile gidemeyen muhasebecilerimiz de art›k bu imkâna kavuflmufl
olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Biliyoruz ki, hesab›n› iyi yapamayan, durumunu do¤ru de¤erlendiremeyen her insan gibi,
her ülke de giderek zay›f düflmeye ve zarar etmeye mahkumdur.

‹flte bu noktada, bütün muhasebe camias›na önemli sorumluluklar düflüyor.

Biliyorsunuz, bugün dünyada kay›t d›fl› ekonomi hala önemli bir sorun.

Bu bak›mdan 2007'de birçok Avrupa ülkesinde ve 2008'de
ülkemizde uygulanmaya bafllanacak BASEL II
standartlar›na uyum çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Muhasebecilerimizin, bu do¤rultudaki katk›lar›n› da, özellikle önemli buluyorum.

Bu çerçevede mali tablo ve kay›tlar›n gerçe¤i yans›tmas› üzerinde hassasiyetle durmal›s›n›z.

‹nan›yorum ki, sizlerinde katk›s›yla ekonomide kay›t d›fl›n›n azalt›lmas› yolunda k›sa
zamanda büyük mesafe al›nacakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bar›fl içerisinde, müreffeh bir dünyada yaflamak nas›l hakk›m›z ise, bu dünyan›n oluflmas›na
katk›da bulunmak da görevimizdir.

Bana göre, siyaset adamlar›, düflünürler, akademisyenler, ifl adamlar›, giriflimciler; bütün
kifli ve kurumlar, kendi alanlar›nda en iyiyi yakalaman›n gayreti içerisinde olmal›d›r.

Dünyada geliflmekte olan sosyal sorumluluk anlay›fl›, hesap verebilirli¤i en temel
esaslardan biri durumuna getirmifltir.

Onun için, kamu veya özel sektöre ait bütün örgütlerin ekonomik yap›s›na, istihdam
anlay›fl›na, çevre politikas›na kadar her alanda hesap verebilir olmas› gerekiyor.

Ben, bütün bu konular›n kongrede derinlemesine tart›fl›laca¤›na, özellikle ekonomi ve
finans alan›nda önemli ve de¤erli sonuçlara var›laca¤›na inan›yorum.
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De¤erli Konuklar,

Biliyoruz ki muhasebe, bütün kullan›c›lar›na ayn› 'ortak dil' ile konuflma imkan› sa¤lamaktad›r.

Bu ortak dilin temelinde bilgi vard›r.

Hesab› yap›lm›fl, tekrar tekrar tecrübe edilmifl do¤rular vard›r.

Onun için bugün bütün dünyada birbirleriyle en iyi anlaflan meslek gruplar›ndan biri de
muhasebe camias›d›r.

Umut ediyorum ki, 'Muhasebe Olimpiyatlar›', sadece dünya üzerinde finans ve ekonomi
çevrelerinin 'ortak diline' iliflkin bir çaba olarak kalmayacak, her alanda insanl›¤›n ortak
de¤erlerine katk› yapacakt›r.

Sözlerimin sonunda, 17'nci Dünya Muhasebe Kongresi'nin verimli geçmesini diliyorum.

Kongreye katk›da bulunan, eme¤i geçen herkese ayr› ayr› teflekkür ediyor, sizleri bir kez
daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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MEDEN‹YETLER ‹TT‹FAKI ‹STANBUL TOPLANTISI

(13 KASIM 2006, Ç›ra¤an Saray›)
Say›n BM Genel Sekreteri,

Say›n Baflbakan,

Yüksek Düzeyli Grubun De¤erli Efl-baflkan ve Üyeleri,

De¤erli Konuklar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Bugün burada, Do¤u ile Bat›n›n birleflti¤i ‹stanbul'da, böyle anlaml› bir buluflmaya ev
sahipli¤i yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bildi¤iniz gibi, Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi kapsam›ndaki çal›flmalar›m›z önemli bir
aflamaya gelmifltir.

BM Genel Sekreteri Say›n Annan'›n kurdu¤u ve her biri birbirinden de¤erli, alanlar›nda
dünya çap›nda isim yapm›fl dostlar›m›zdan oluflan Yüksek Düzeyli Grup, yo¤un ve zorlu
bir ortak çal›flma sonucunda tarihi bir rapor haz›rlam›flt›r.

Rapor, dünyan›n çeflitli yerlerinde yap›lan akademik çal›flmalardan oldukça farkl›d›r.

‹çerdi¤i tespitler ve getirdi¤i önerilerle, uzun y›llar tart›fl›lacak ve üzerinde düflünülecek
bir rehber, uygulamada da s›k s›k baflvurulacak bir referans belgesidir.

Bu önemli çal›flman›n ortaya ç›kmas› için çok yo¤un çaba sarf eden Yüksek Düzeyli
Grup Efl-baflkanlar› Devlet Bakan›m›z Profesör Mehmet Ayd›n ve ‹spanyol Profesör
Federico Mayor baflta olmak  üzere eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Bugün, farkl› kültür ve inançlar aras›ndaki kutuplaflmalar›n ortadan kald›r›lmas›n›n mutlak
bir zorunluluk haline geldi¤i bir dünyada yafl›yoruz.

Raporun, böyle bir ortamda dünya kamuoyuna sunulmas›, anlay›fl, hoflgörü ve sayg›
ikliminin yeniden yeflertilmesi yolunda hem umut, hem de heyecan verici bir ad›md›r.

Bana göre, Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin bu yeni evresini, tarih boyunca birçok büyük
medeniyete ev sahipli¤i yapan bu zengin co¤rafyan›n gözbebe¤i ‹stanbul'da bafllat›yor
olmam›z da, ayr›ca anlaml›d›r.

Zira, yüzy›llar boyunca birçok farkl› medeniyetin do¤ufl ve çöküflüne sahne olan bu
topraklar, orta ça¤dan yeni ça¤a geçiflin de odak noktas›d›r.
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Bugün, farkl› kültür ve inançlar aras›ndaki kutuplaflmalar›n
ortadan kald›r›lmas›n›n mutlak bir zorunluluk haline geldi¤i
bir dünyada yafl›yoruz.
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Bu özellikleriyle farkl› medeniyetleri buluflturmufl, kaynaflt›rm›flt›r.

fiimdi yine farkl› kültür ve inançlar› temsil eden bizler, Medeniyetler ‹ttifak› kurmaya
dönük önemli bir at›l›m için Avrupa ve Asya'n›n birleflti¤i ‹stanbul'da yan yanay›z.

Bu, kaderin hofl bir cilvesi oldu¤u kadar, simgesel bir anlam da tafl›maktad›r.

Zira Türkiye, Medeniyetler ‹ttifak› için bafll› bafl›na çok özel bir örnek oluflturmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Bak›n›z Türkiye, nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman olan, serbest pazar flartlar›n›n geçerli
oldu¤u, AB ile kat›l›m müzakerelerine bafllam›fl, demokratik, laik bir Cumhuriyettir.

Bu özellikleriyle de Türkiye, inan›yorum ki Medeniyetler ‹ttifak›n›n sembol ülkesidir.

Avrupa Birli¤i bizim için, tafl›d›¤› anlam bak›m›ndan Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma
idealleriyle örtüflen stratejik bir hedeftir.

Bize göre Medeniyetler ‹ttifak› da, 21'inci yüzy›l›n küresel bar›fl projesidir.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤i bu projenin mümkün
oldu¤unu bütün dünyaya gösterecektir.
Sözde k›yamet habercilerine, felaket senaryolar›na, çat›flma tezlerine bugüne kadar
verilen en etkili, en anlaml› cevap olacakt›r.

‹nan›yorum ki, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤i, kültürler aras›ndaki kutuplaflman›n
asl›nda sanal oldu¤unu, gerçek karfl›tl›¤›n kültürler aras›nda de¤il, uzlaflma yanl›lar› ile
çat›flma yanl›lar› aras›nda oldu¤unu ortaya koyacakt›r.

Ayn› zamanda, de¤iflik tarih, kültürel birikim ve inanç sistemlerine sahip topluluklar›n
buna ra¤men ortak insani de¤erler etraf›nda buluflabileceklerini de kan›tlayacakt›r.

Türkiye bundan sonra da ortak evrensel de¤erlerin güçlü bir savunucusu olmaya devam
edecektir.
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Zaten Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi de, asl›nda ayn› amaca hizmet etmektedir.

De¤erli Konuklar,

Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi, Türkiye Avrupa Birli¤i'ne üye olduktan çok sonra da devam
edecek, gelecek nesilleri de kuflatacak uzun soluklu bir projedir.

Tarihin herhangi bir dönemine bakt›¤›m›zda etkin kültürler, inançlar ve toplumlar aras›ndaki
iliflkilerin, insanl›¤›n genel konumu hakk›nda daima temel bir gösterge oluflturdu¤unu
görebiliriz.

Bu iliflkilerde iflbirli¤inin refah›, çat›flman›n ise yoklu¤u getirdi¤ini de rahatl›kla söyleyebiliriz.

‹nsanl›k tarihi, önde gelen kültürler aras›nda uyum, iflbirli¤i ve beraberce kalk›nman›n
söz konusu oldu¤u dönemlerle doludur.

Karfl›l›kl› anlay›fl ve iflbirli¤i ile hayal gücümüzü bugün bile zorlayan geliflmelerin yafland›¤›
bu dönemler, tarihin ak›fl› içinde "alt›n ça¤lar" olarak an›lm›flt›r.

Ancak bugün bizler, maalesef, bir alt›n ça¤ içinde oldu¤umuzu söyleyemeyiz.

Gerek giderek artan haks›zl›k ve eflitsizlikler, gerekse büyütülen korku ve flüpheler bütün
dünyada karfl›l›kl› nefret, önyarg›, öfke ve hoflgörüsüzlü¤ü beslemifltir.

Bana göre, bu k›s›r döngü, küresel çaptaki kopukluklarla birleflti¤inde tehlikeli bir kar›fl›ma
dönüflmekte, duygu düflünce ve eylemlerde afl›r›l›klara yol açmaktad›r.

‹nsanl›k tarihinin en h›zl› teknolojik geliflmelerinin yafland›¤› günümüzde, küreselleflme,
maalesef bu nimetlerden her toplumun yeterince yararlanmas›n› sa¤layamamaktad›r.

Dolay›s›yla toplumlar aras›nda ortaya ç›kan psikolojik uçurumlar daha da derinleflmekte,
farkl› kültür ve inanç sistemleri, birbirlerini tan›y›p anlamaya çal›flmak, ortak insani de¤erler
etraf›nda buluflmak yerine birbirlerine karfl› durmaktad›r.

Bu, en belirgin flekilde ‹slam Dünyas› ile Bat› aras›ndaki karmafl›k iliflkilerde ortaya
ç›kmaktad›r.

fiüphesiz bu yeni bir durum de¤ildir.

Ancak, bu sorunla çok acil olarak mücadele edilmesi gerekti¤i de aç›kt›r.

Onun için biz Türkiye olarak, bu k›r›lman›n daha da derinleflmesini engelleyece¤ine,
çat›flma yerine karfl›l›kl› anlay›fl› yeniden sa¤layaca¤›na inand›¤›m›z Medeniyetler ‹ttifak›
giriflimine büyük önem veriyoruz.

Torunlar›m›z›n bar›fl ve refah içerisinde yaflayacaklar› çat›flmas›z bir dünya için bu giriflimi
gerçeklefltirmek, bu projeyi hayata geçirmek zorunday›z.

Bugün bu bak›mdan, Yüksek Düzeyli Grubun BM Genel Sekreterine sundu¤u rapor,
sürecin bundan sonra bafllayacak olan ve hayati önem tafl›yan uygulama safhas›n›n
belkemi¤ini teflkil edecektir.

Raporda e¤itim, gençlik, göç ve medya gibi birçok alanda çeflitli faaliyetler öngörülmektedir.

1 3  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



221

Nihai amaç, farkl› inanç ve kültürler aras›nda karfl›l›kl› sayg›ya dayal› bir paradigma
gelifltirmek suretiyle toplumlar ve devletler aras›ndaki iliflkilerin daha fazla bozulmas›n›
engelleyecek kapsaml› bir koalisyon kurulmas›d›r.

Unutmamal›y›z ki, karfl› karfl›ya bulundu¤umuz uçurumlar›, ancak böyle bir büyük
koalisyonla aflabilir ve ortak insani de¤erlerin ön planda olaca¤› bir dünya infla edebiliriz.

Böylesine büyük bir uluslararas› koalisyon, elbette kapsaml›, çok boyutlu ve yaflayabilir
nitelikte olmal›d›r.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, dünya milletlerini ayn› apartmanda yaflayan kap›
komflular›na benzetmifltir.

Böyle bak›ld›¤›nda hiçbir milletin kaderi, di¤erinden ayr› de¤ildir.

Ve san›r›m bu benzetme en çok da 21'inci yüzy›l›n küreselleflen dünyas› için geçerli
olmal›d›r.

Alt katta ç›kan yang›n, en üsttekini de kaç›n›lmaz olarak etkileyecek; Atlantik'in bir
yakas›nda yaflanan çat›flma, di¤er yakas›ndakilerin de huzur ve rahat›n› mutlaka kaç›racakt›r.

Onun için diyorum ki, küresel bir tehdide ancak küresel ölçekte bir cevap verilebilir. Bu
da, Medeniyetler ‹ttifak›'d›r.

Bugün burada bütün ülkeleri, Medeniyetler ‹ttifak›
giriflimini desteklemeye ça¤›r›yorum.
Diyorum ki, gelin hepimiz bu ortak amaç etraf›nda kenetlenelim.

Raporun öneriler bölümünde ortaya konulan hususlar› hayata geçirmek için hep beraber
gayret gösterelim.

De¤erli Konuklar,

Yaflad›¤›m›z ça¤da yeni tehditlerle karfl› karfl›yay›z.

Biz diyoruz ki, ya terör, fliddet ve çat›flma kültürünün salg›n bir hastal›k gibi küreselleflmesine
seyirci kalaca¤›z, ya da ortak insani de¤erleri küresellefltirmeyi baflaraca¤›z.

Küreselleflme süreci bizi bu çarp›c› gerçekle karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.

Hangi medeniyet havzas›ndan kaynaklan›rsa kaynaklans›n, hangi kutsal de¤erlerin
arkas›na saklan›rsa saklans›n, afl›r›l›¤›n, fanatizmin, radikalizmin her türlüsüne karfl› hiçbir
ayr›m yapmaks›z›n ortak bir durufl gelifltirmek zorunday›z.

Bir yandan tarihte hiç olmad›¤› kadar farkl› co¤rafya ve kültürleri birbirine yak›nlaflt›ran,
s›n›rlar› kesiflmese de farkl› milletleri birbirine kap› komflusu yapan küreselleflme, bir
yandan da fliddet gibi kadim hastal›klar› ayn› h›zla dünyan›n her taraf›na sirayet ettirmektedir.

Bu, insanl›¤›n bu güne kadar karfl›laflmad›¤› türden yeni ve bafl edilmesi zor bir tehlike
ortaya ç›karm›flt›r.

San›r›m küreselleflmenin beraberinde getirdi¤i kültürel devrim dalgas›na haz›rl›ks›z
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yakalanmam›z›n bunda çok önemli bir pay› vard›r.

Çünkü, h›zl› de¤iflimin getirdi¤i korku ve endifle, toplumlar›m›zda d›fllama, ötekilefltirme
ve düflmanl›k duygular› olarak tezahür eden savunma refleksleri gelifltirmifltir.

Az önce de söyledi¤im gibi bu yeni bir tehdittir ve bununla mücadelemizi ancak yeni
bir bak›fl aç›s›yla kazanabiliriz.

‹flte Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi bize bu türden yeni bir bak›fl aç›s› önermektedir.

Biliyoruz ki, günümüz dünyas›nda büyük ölçüde artan iletiflim imkanlar›n›n da devreye
girmesiyle alg›lamalar, gerçeklerden daha önemli hale gelmeye bafllam›flt›r.

‹letiflim devrimiyle birlikte, bir yandan toplumlar aras›ndaki fiziki engeller ortadan kalkarken
di¤er yandan kötü niyetli çevrelerin dar görüfllü propaganda faaliyetleri sonucunda
yalanlarla dolu 'sanal gerçekler' oluflmufltur.

Önyarg›lar› besleyen klifleler daha da güçlenmeye bafllam›flt›r.

Elbette bu klifleleri, bu sanal gerçekleri y›kmam›z kolay olmayacakt›r.

Ancak, aram›zdaki fiziksel duvarlar›n ortadan kalkt›¤› iletiflim ça¤›nda, zihinsel olarak bizi
birbirimizden bu kadar uzaklaflt›ran bu kliflelerden kurtulman›n yollar›n› mutlaka bulmak
zorunday›z.

Gerçek anlamda bir Medeniyetler ‹ttifak›n› ancak bu flekilde sa¤lam temeller üzerine
oturtabiliriz.

De¤erli Konuklar,

So¤uk Savafl›n bitiminden bu yana yaflanan ve özellikle son y›llarda kontrolden ç›karak
krize dönüflen geliflmeler, farkl› kültür ve inanç sistemlerinin birbirlerine tahammül
gücünün ne kadar zay›f oldu¤unu göstermifltir.

Öfkeler kabard›kça da, bundan en çok masum insanlar zarar görmüfltür.

Bizler bundan sonraki krizlerin nas›l ve ne zaman patlak verece¤ini tahmin etmeye
çal›fl›rken ve bunu önlemek için ne yapabilece¤imizi düflünürken bile, flu anda dünyan›n
birçok yerinde çat›flma ve fliddet hüküm sürmektedir.

Onun için, arkam›za yaslan›p, geliflmeleri kendi seyrine b›rakma lüksümüz yoktur.

Ortak gelece¤imiz için sorumluluk almak mecburiyetindeyiz.

Bugün ‹stanbul'da, Medeniyetler ‹ttifak› ad›na büyük bir ad›m at›yoruz.

Birçok siyasi ve akademik kurumla, medya ve sivil toplum kurulufllar›yla dayan›flma
içerisinde kararl›l›kla, cesaretle yolumuza devam edece¤iz.

Felaket senaryolar›n sahipleri de bilsin ki Medeniyetler, çat›flmak yerine, ‹ttifak oluflturmaya
do¤ru gidecektir.

Bugün bu yolda att›¤›m›z ad›m›n dünya bar›fl›na önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yor,
sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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DSÖ AVRUPA OBEZ‹TE ‹LE MÜCADELE BAKANLAR
TOPLANTISI

(15 KASIM 2006)
De¤erli Konuklar,

Öncelikle, ‹stanbul'a hofl geldiniz diyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Baflta Dünya Sa¤l›k Örgütü Avrupa Bölgesi'ne üye ülkelerin Sa¤l›k Bakanlar› olmak
üzere, ilgili sektörlerin yetkililerini, uluslararas› kurulufllar›n temsilcilerini bir araya getiren
böyle önemli bir toplant›ya ev sahipli¤i yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Geçti¤imiz günlerde Avrupa Kültür Baflkenti ilan edilen ‹stanbul, son birkaç y›lda
gerçeklefltirilen toplant›lar ve konferanslarla dünyan›n en önemli kültür platformlar›ndan
biri haline geldi.

Adeta bir aç›k hava müzesi gibi tarihin farkl› dönemlerine ait eserlerle donanm›fl ‹stanbul,
pek çok uluslararas› toplant›ya ev sahipli¤i yapt›.

Tarih boyunca pek çok farkl› medeniyete kucak açm›fl, çeflitli kültürlerin merkezi olmufl
bir flehrin, bugün de bu tarihi misyonu sürdürmesinden millet olarak büyük memnuniyet
duyuyoruz.

‹stanbul bugün de Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün düzenledi¤i ve günümüzün en büyük sa¤l›k
problemlerinden biri haline gelen obezite ile mücadelenin ele al›naca¤› bir uluslararas›
toplant›ya ev sahipli¤i yap›yor.

Bak›n›z, Dünya Sa¤l›k Örgütü verileri, Avrupa Bölgesi'ndeki yetiflkinlerin yar›s›n›n, her
befl çocuktan da birinin afl›r› kilolu oldu¤unu ortaya koyuyor.

Afl›r› kilolu diye nitelenen bu hastalar›n üçte biri de obezdir.

Ayr›ca, bu say›lar ciddi bir biçimde artmaktad›r.

Müreffeh toplumlar›n hastal›¤› olarak göze çarpan obezite, giderek bu toplumlardaki
yaflam kalitesini düflürmektedir.

Obezite yüzünden y›lda bir milyon kifli hayat›n› kaybetmektedir.

Bu sebeple de, 'asr›n hastal›¤›' olarak tan›mland›¤›n› biliyoruz.

Evet, obezite, büyük ölçüde yaflad›¤›m›z ça¤a mahsus bir hastal›kt›r.
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Hükümet olarak biz de, göreve geldi¤imiz ilk günden
itibaren sa¤l›k sistemimizi ça¤›n gereklerine ve insan›m›z›n
ihtiyaçlar›na cevap verecek hale getirmek için var
gücümüzle çal›fl›yoruz.



Bu hastal›¤› erken say›lacak bir evrede önleyebilecek miyiz, yoksa gelecek ça¤lara da
tafl›yacak m›y›z?

Bana göre bugün önümüzdeki temel mesele budur.

Onun için de, önümüzdeki y›llarda obezitenin yol açaca¤› sorunlar›n sa¤l›k gündeminin
bafl›nda yer almas›n› kaç›n›lmaz olarak görüyorum.

Ölümcül bir tehdit haline gelen obezitenin üstesinden gelebilmek için de, bana göre,
iflbirli¤i yapmam›z flartt›r.

De¤erli Konuklar,

Hepimiz biliyoruz ki, geliflmifl ülkelerin sa¤l›k alan›na yapt›¤› harcamalar›n önemli bir
bölümü reform çal›flmalar›na yönelik olmaktad›r.

Hükümet olarak biz de, göreve geldi¤imiz ilk günden itibaren sa¤l›k sistemimizi ça¤›n
gereklerine ve insan›m›z›n ihtiyaçlar›na cevap verecek hale getirmek için var gücümüzle
çal›fl›yoruz.

Bu do¤rultuda, insan›m›za h›zl›, adil ve etkili bir sa¤l›k hizmeti ulaflt›rabilmek  üzere
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n› uygulamaya bafllad›k.

Bak›n›z, h›zl› nüfus art›fl›, iflsizlik, yeni sa¤l›k sorunlar› gibi nedenler yüzünden, bugün
geliflmifl ülkelerde bile sosyal güvenlik sistemlerinin zarar gördü¤üne flahit oluyoruz.

Onun için biz, sosyal sorunlar›m›za kaynakl›k eden eksikleri, ar›zalar› do¤ru tespit edip,
bunlar› süratle gidermeye çal›fl›yoruz.

Farkl› sigorta kurumlar›na tabi kiflilere uygulanan
ayr›mc›l›¤› ortadan kald›rmak, bu yönde att›¤›m›z önemli
ad›mlardan biridir.
Buna paralel olarak, ülkemizde ödeme gücü olmayanlar›n sa¤l›k sigortas› anlam›na gelen
yeflil kartta da teminat s›n›rlar›n› genifllettik.

SSK'l› olsun, yeflil kartl› olsun bütün vatandafllar›m›z›n sa¤l›k hizmetine eriflimini
kolaylaflt›rd›k.

fiimdi sosyal güvenlik kurumlar›n› da birlefltiriyor, tek çat› alt›nda topluyoruz.

Toplumun tümünü kapsayan genel sa¤l›k sigortas›n› hayata geçiriyoruz.

Art›k, üniversiteler d›fl›ndaki kamuya ait tüm sa¤l›k kurulufllar› Sa¤l›k Bakanl›¤›m›za ba¤l›.

Bu hastanelerimizi dinamik kararlar alabilen, güçlendirilmifl yerinden yönetim esas›na
göre idare edilen, vatandafllar›m›z›n talebini gözeten, daha verimli özerk kamu kurumlar›
haline getirmek için de çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.
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De¤erli konuklar,

Hükümet olarak, ilaç politikalar› konusunda da ciddi ad›mlar att›k.

Sigortal› tüm hastalar ilaçlar›n› art›k serbest eczanelerden alabiliyor.

Yine, referans fiyat uygulamas›yla ilaç fiyatlar›nda önemli düflüfller sa¤lad›k.

Sa¤l›k hizmetlerinin, özellikle de koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin güçlendirilmesi için büyük
gayret gösteriyoruz.

Bu do¤rultuda;

afl› hizmetlerini yayg›nlaflt›rma,

yenido¤an tarama programlar›,

ücretsiz demir ve D vitamini deste¤i,

yoksul vatandafllar›m›za sa¤l›k hizmetine karfl›l›k flartl› nakit deste¤i

gibi bir dizi uygulamaya imza att›k.

Bireye yönelik sa¤l›k hizmetlerinin güçlendirilmesinde de önemli mesafeler ald›k.

"Birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini" güçlendirmek üzere bafllatt›¤›m›z aile hekimli¤i pilot
uygulamalar› baflar›yla devam ediyor.

Bu reformlar› gerçeklefltirirken baflta Dünya Sa¤l›k Örgütü olmak üzere çeflitli uluslararas›
kurulufllar›n rehberli¤inden ve di¤er ülkelerin tecrübelerinden yararland›k, yararlanmaya
devam ediyoruz.

‹nan›yorum ki, sa¤l›k alan›nda yapaca¤›m›z uluslararas› iflbirli¤i, güç birli¤i son derece
faydal› neticeler ortaya ç›karacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Sizler bu konferans çerçevesinde, obezite hastal›¤› üzerinde ayr›nt›l› biçimde duracaks›n›z.

Ben burada, konuflmam›n bafl›nda da de¤indi¤im çok temel bir soruna dikkat çekmek
istiyorum.

Bak›n›z, bugün dünya genelinde çarp›k bir tabloyla karfl› karfl›yay›z.

Dünya kaynaklar›n›n adaletsiz paylafl›m›, kalk›nmam›fl toplumlar kadar geliflmifl ülkeleri
de tehdit ediyor.

Bir tarafta açl›k yada yetersiz beslenme tehdidiyle yüz yüze kalan milyonlarca çocuk var.

Di¤er tarafta da dengesiz beslenme ve sa¤l›ks›z yaflam biçimleri yüzünden obezite
dedi¤imiz salg›n halini alan bir hastal›k var.
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Bugün konuflmak zorunda oldu¤umuz Obezite sorunu, bana göre s›n›rs›z tüketim
kültürünün tabii bir sonucudur.

O sebeple ben diyorum ki, obeziteyi  modern hayat biçiminden ayr› ele almam›z mümkün
de¤ildir.

Ancak sorunun kayna¤›n› do¤ru tespit edersek do¤ru çözümler üretebiliriz.

Öyleyse obezitenin tarihin hangi evresinde ortaya ç›kt›¤›n›, neden modern zamanlarda
bir tehdit olarak görülmeye bafllad›¤›n› kendi kendimize sorarak ifle bafllamal›y›z.

Bugün bir gözlemci olarak, kendi fiziksel kondisyonunu, formunu korumaya çal›flan biri
olarak benim tespitim fludur:

Obezite, modern toplumlar›n sorunudur.

Sanayi devrimiyle hayat tarzlar›m›zda meydana gelen köklü de¤iflimin ürünüdür.

Buna, flehirleflme ve flehir hayat›n›n getirdi¤i yeni hayat tarz›n›n bir anlamda yan tesiri
de diyebiliriz.

Sonuçta obezite, bugün dünya genelinde hayat kalitemizi etkileyen en önemli sorunlardan
biri haline gelmifltir.

Obezite'nin yayg›nlaflma h›z› sebebiyle baz› uzmanlar taraf›ndan 'asr›n vebas›' olarak
görüldü¤ünü de biliyoruz.

Bu özelli¤i sebebiyle de, modern ça¤›n karfl› karfl›ya kald›¤› en yayg›n sa¤l›k sorunlar›ndan
biri olmufltur.

Herkesin anlayaca¤› bir dille genelleyerek söylemek gerekirse, modern hayat tarz›, fast
food kültürüyle birleflti¤inde ortaya iflte böyle bir sorun ç›kmaktad›r.

Çünkü, obezite sorununun sosyal zemini e¤er yeni hayat
tarz› ise, bu sorunu tetikleyen en önemli faktör de yine
modern yaflam biçimlerinden kaynaklanan yanl›fl beslenme
al›flkanl›klar›d›r.
‹flte bu sebeple obezite, en çok ve en erken modern refah toplumlar›nda ortaya ç›kmakta
ve hayat kalitesini tehdit eden bir soruna dönüflmektedir.

Modern hayat tarz›n›n en bariz özelli¤i bana göre konformizmdir, yani rahata düflkünlüktür,
fast food gibi yeni beslenme al›flkanl›klar›d›r.

Hayat biçimlerimiz ve yemek kültürümüzdeki bu de¤iflimin zararl› yan etkilerini ortadan
kald›rman›n en önemli yolu da, kanaatimce, insanlar›m›z›n fark›ndal›k düzeyini yükseltmektir.

Dolay›s›yla ben bunu ayn› zamanda bir toplumsal bilinç sorunu olarak görüyorum.

Ve diyorum ki, do¤al hayattan kopmayal›m; modernleflme u¤runa tabiat› tahrip etti¤imiz
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gibi kendi do¤am›z› da, toplumlar›m›z›n, geleneklerimizin, mutfa¤›m›z›n kimyas›n› da
bozmayal›m.

Temel insani de¤erlerimizin bafl›nda gelen adaleti, merhameti, paylaflmay› da mutlak
surette yaflatal›m.

Yaflatal›m ki hep birlikte daha  sa¤l›kl› ve kaliteli bir hayat› yaflayabilelim.

De¤erli Konuklar,

Biliyoruz ki, sadece sa¤l›k alan›nda yap›lacak çal›flmalarla obezite ile mücadele etmemiz
mümkün de¤ildir.

Bu konuda gelifltirece¤imiz sosyo-ekonomik politikalar son derece önemlidir.

fiüphesiz, insanlar›n tüketim al›flkanl›klar›n› belirlemede  ve sa¤l›kl› beslenmelerinde
e¤itimin de çok büyük rolü var.

Ayr›ca tar›m, ulaflt›rma, sanayi ve ticaret gibi sektörler de, bu çok boyutlu sorunun
çözümüne katk›da bulunmal›d›r.

Konferans s›ras›nda imzalanacak olan Obezite fiart›, hem bu alanda ilk belge olmas›,
hem de bundan sonra yap›lacak çal›flmalara yol göstermesi bak›m›ndan obezite ile
mücadelede bir dönüm noktas› olacakt›r.

Bu do¤rultuda yürütece¤imiz çal›flmalarla yeni nesillerin daha sa¤l›kl› yetiflmesine çok
önemli katk›larda bulunaca¤›m›za inan›yorum.

Sözlerime son verirken  konferans›n verimli geçmesini diliyor, gerçeklefltirilmesinde
eme¤i geçen herkese teflekkür ediyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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DÜNYA TÜRK ‹fiADAMLARI VI. KURULTAYI AÇILIfi
KONUfiMASI

(17 KASIM 2006, ‹stanbul)
Türk ‹fl Dünyas›n›n De¤erli Temsilcileri, De¤erli Konuklar

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Alt›nc› Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultay› vesilesiyle bugün burada sizlerle birlikte olmaktan
büyük memnuniyet duydu¤umu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu memnuniyetimin iki önemli sebebi var.

Öncelikle, burada toplanan ifladamlar›m›z›n ne kadar genifl bir co¤rafyada ifl yapt›klar›n›
görüyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Zira sizler, gitti¤iniz yerlerde, ifl yapt›¤›n›z ülkelerde sadece kendi menfaatlerinizi takip
etmiyorsunuz; bunu yaparken ayn› zamanda Türkiye'nin menfaatlerini de temsil etmifl
oluyorsunuz.

Sadece kendiniz için kazanm›yorsunuz, siz kazand›kça Türkiye de kazanm›fl oluyor.

Ekonomik büyüme olarak, milli refah olarak kazanm›fl oluyor; siyasi nüfuz bak›m›ndan,
itibar ve etkinli¤imizin artmas› bak›m›ndan kazanm›fl oluyor.

Onun için, sizlerin ifl yapt›¤› co¤rafyan›n geniflli¤i, asl›nda millet olarak menfaatlerimizin
ne kadar genifl bir co¤rafyaya yay›ld›¤›n› da gayet iyi gösteriyor.

Memnuniyetimin ikinci sebebine gelince, o da fludur:

Bu kurultay›n slogan›, "Türkiye'ye Yat›r›m, Gelece¤e Yat›r›m" olarak belirlenmifltir.

Türkiye, son 4 y›ll›k performans›yla dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomileri aras›nda ön
s›ralarda yerini alm›flt›r;

Bir imkânlar ve f›rsatlar ülkesi haline gelmifl,

Küresel sermayenin yöneldi¤i önemli pazarlardan biri olmufltur.

‹flte bu sebeple, kurultay için böyle bir ana bafll›¤›n seçilmifl olmas› bana göre hem son
derece zamanl› hem de anlaml›d›r.

Bu baflar›l› organizasyonun gerçekleflmesinde eme¤i geçen tüm kurum ve kurulufllar›m›z›
kutluyorum.
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Ne mutlu bize ki, bu Kurultay›, Türk ekonomisinin yeniden yap›lanma ve de¤iflim
sürecinden geçmekte oldu¤u böyle bir dönemde yap›yoruz.

Art›k ayaklar›m›z› yere çok daha sa¤lam bas›yoruz.

Siyasi istikrar› sa¤layarak, ekonomide de güven ve istikrar zeminini hep birlikte tesis
etmeyi baflard›k.

Bu süreçte ifl dünyam›z›n kendine olan özgüveni de geri geldi.

Art›k ifladamlar›m›z, kendilerinden emin, iç ekonomik dengelerden emin olarak dünyaya
daha rahat aç›labiliyorlar.

Yar›n ne olacak korkusunu çok flükür geride b›rakt›k.

Art›k önlerini görebiliyor, risklerini hesap edebiliyor, geleceklerini planlayabiliyorlar.

Bütün bunlar hiç kuflkusuz çok önemli kazan›mlard›r.

Türkiye e¤er bugün küresel ekonomiyle bütünleflmeyi baflard›ysa iflte bu kazan›mlar
sayesinde baflarm›flt›r.

Son dönemde gerçeklefltirdi¤imiz yap›sal reformlar sayesinde dünyaya aç›k bir ekonomi
olabilmifltir.

Teorik olarak de¤il, uygulamada da bunun neticelerini, yans›malar›n› görüyoruz.

Uluslararas› de¤erlendirmelerde ekonomimizden nas›l söz edildi¤ini hepimiz biliyoruz.

Bugüne kadar görülmemifl biçimde artan küresel sermaye girifli, rekor düzeyde artan
ihracat rakamlar› da durumu, aç›k ve net olarak ortaya koyuyor.

‹nan›yorum ki, sizler de bugün küresel rekabette bunun avantajlar›n› yafl›yorsunuz.

Yurt içinde ve yurt d›fl›nda art›k daha güçlü ortaklarla ifl yapabiliyorsunuz.

De¤erli Dostlar,

Bugün Türkiye, bütün alanlarda büyük bir at›l›m, tarihi bir dönüflüm gerçeklefltiriyor.

Dünyada, bu reform sürecimizden, "sessiz devrim" olarak söz ediliyor.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, güven olmadan, istikrar
olmadan; sosyal geliflme de, ekonomik kalk›nma da
mümkün de¤ildir.
Onun için biz, öncelikle güven ve istikrar› sa¤lad›k.

Ekonomik kalk›nmam›zla demokratik reformlar› birl ikte gerçeklefltirdik.

Onun için Türkiye, bölgesinde bir refah ve istikrar unsurudur.

Onun için küresel bar›fl ve refaha katk› yapan önemli bir aktör haline gelmifltir.
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Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan, Ortado¤u'ya uzanan genifl bir co¤rafyada bar›fl ve refah›n
yayg›nlaflmas›na katk›da bulunuyoruz.

Bu katk›m›z›n en önemli, hatta temel tafl›y›c›lar›ndan biri bana göre, sizlersiniz.

Yapt›¤›n›z yat›r›mlar, kurdu¤unuz ortakl›klar, oluflturdu¤unuz istihdam, büyüttü¤ünüz
ticaret hacmi, gitti¤iniz her yerde refah üretiyor, istikrar üretiyor, ülkelerimiz aras›ndaki
dostluk iliflkilerini güçlendiriyor.

Ben milletim ad›na baflar›lar›n›zla iftihar ediyorum. Sizlerin de inan›yorum ki, en önemli
motivasyonunuz milletimiz ad›na, insanl›k ad›na üretti¤iniz bu çok yönlü katma de¤erin
manevi hazz›, hakl› gururu olmal›d›r.

Bu duyguyu sizler çok iyi bilirsiniz.

Baflar›n›n yerini hiç bir fley tutmaz.

Öyleyse baflard›klar›n›zla yetinmemelisiniz.

Bilmelisiniz ki, biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bugüne kadar nas›l olduysak,
bugünden sonra da sizlerin yan›nday›z.

Sizin önünüzü aflmak, giriflimlerinizin önündeki engelleri ortadan kald›rmak bizim görevimiz.

Mutlaka yaflad›¤›n›z zorluklar, karfl›laflt›¤›n›z engeller vard›r.

Bunlar› da hep birlikte aflaca¤›z; bu noktaya nas›l geldiysek daha ileri flartlara da mutlaka
birlikte çal›flarak ulaflaca¤›z.

De¤erli Konuklar,

Bak›n›z, art›k Avrupa Birli¤i ile kat›l›m müzakerelerini bafllatmam›z›n olumlu neticelerini
de ekonomik geliflmelerde almaya bafllad›k.

Bir bütün olarak izledi¤imiz kararl› politikalarla, son dört y›lda ekonomimiz yüzde 30
oran›nda büyüdü.

Makro ekonomik göstergeler olumlu bir seyir izlemeye devam ediyor.

Art›k, zaman zaman yaflanan küresel dalgalanmalardan geçmifl dönemlerdeki gibi
etkilenmiyoruz.

Bunlar› en az tesirle atlatabiliyoruz.

Bu da ekonomimizin daha dirençli ve sa¤l›kl› bir yap›ya kavufltu¤unun aç›k göstergesidir.

Geçti¤imiz May›s-Haziran aylar›nda dünyada meydana gelen beklenmedik finans
hareketleri s›ras›nda, bunun böyle oldu¤unu hep birlikte yaflad›k, gördük.

Bu noktaya elbette kolay gelmedik.

Türkiye'nin büyük potansiyelini harekete geçirdik.
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Özellefltirme sürecini h›zland›rd›k.

Baflta mali piyasalar olmak üzere, tar›m, sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikasyon
sektörlerinde önemli iyilefltirmeler yapt›k.

Enflasyonla mücadelede kal›c› baflar› sa¤lad›k.

Bütçeyi disiplin alt›na ald›k.

D›fl ticarette büyük bir at›l›m gerçeklefltirdik.

Bugün ihraç mallar›m›z art›k dünyan›n her yerinde tan›n›r ve aran›r olmufltur.

Kabul etmeliyiz ki, uluslararas› rekabetin her geçen gün yo¤unlaflt›¤› günümüzde, tüm
ülkelerin hedefi daha çok, daha kaliteli üretmek ve daha çok satmakt›r.

Elbette biz de, ülkemizin bu yar›flta ilk s›ralarda yer almas›n› arzu ediyoruz.

Bu yar›flta gösterdi¤i performans›yla, son y›llarda çok büyük ilerleme kaydeden, gerek
yurtiçinde gerek yurtd›fl›nda h›zla zirveye t›rmanan imalat sanayimizi takdir ediyor,
üreticilerimize gayretlerinden ötürü teflekkür ediyorum.

Bildi¤iniz gibi, evrensel ölçülere uygun verimli ve güvenilir makinelerimiz, art›k pek çok
alt sektörde zirveyi zorluyor.

Ayr›ca, sanayicimizin üretti¤i mamullerin, Almanya, ABD, ‹talya, ‹ngiltere, Fransa gibi
dünyan›n belli bafll› makine üreticisi ülkelerinde de büyük ra¤bet görmesinden mutluluk
duyuyoruz.

Baflta da söyledi¤im gibi, art›k Uluslararas› kurulufllar da, Türkiye'nin bütün kurumlar›yla
iflleyen bir piyasa ekonomisine sahip oldu¤unu aç›kça ifade ediyorlar.

Öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, fleffafl›k ve mali disiplin
Türkiye'ye sadece iç pazarda de¤il, uluslararas› ifl
çevrelerinde de itibar kazand›rm›flt›r.
Hedefimiz, özel sektörümüzün öncülü¤ünde, üretim kapasitemizi ve ihracat›m›z› art›rarak
refah› ülke çap›na yaymakt›r.

Baflar›lar›m›z›n temelindeki "güven ve istikrar›" devam ettirmektir.

Her zaman söylüyorum, biz bu ekonomi politikas›n› sürdürmekte kararl›y›z.

Önümüzdeki dönemde de bu çizgimizden asla sapma olmayacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Bildi¤iniz gibi, dünyan›n en büyük ilk 20 ekonomisi aras›na girmeyi baflard›k.

Ekonomimizin son dönemde gösterdi¤i performans, özellikle uluslararas› yat›r›mc›lar
için çok uygun bir ortam oluflmas›n› sa¤lam›flt›r.
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Elbette bu kendili¤inden olmad›.

Bak›n›z biz, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesiyle ilgili pek çok ad›m att›k.

Küresel sermaye giriflini kolaylaflt›rmak için "yerli", "yabanc›" ay›r›m›n› ortadan kald›rd›k.

Bu sayede bir uluslararas› yat›r›mc› Türkiye'de art›k bir günde flirket kurabiliyor.

Türkiye, uluslararas› yat›r›mc›lar için art›k sadece ekonomik potansiyeli yüksek bir ülke
de¤ildir.

Ayn› zamanda küresel rekabette sundu¤u imkân ve f›rsatlarla gelece¤ine güven duyulan
bir cazibe merkezidir.

Güçlü ekonomisi, genç ve dinamik nüfusu, do¤al zenginlikleri, stratejik konumuyla
Türkiye bugün, küresel yat›r›mc›lara büyük f›rsatlar sunmaktad›r.

Geçen y›l Türkiye'ye gelen Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›m, 9,7 milyar Dolar gibi rekor
bir seviyeye ulaflm›flt›.

Bu rakam, özellefltirmeden pay alan firmalarla birlikte 17 milyar Dolar› bulmufltur.

2006'n›n sadece ilk 9 ay›nda ülkemize yap›lan Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›m miktar› ise,
12.8 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Bu, uluslararas› piyasalar›n Türkiye'ye, Türkiye'nin gelece¤ine duydu¤u güvenin aç›k bir
göstergesidir.

Ülkemize yap›lan Do¤rudan Yat›r›mlardaki bu yükselen grafi¤in önümüzdeki dönemde
daha da artmas› için özendirici polit ikalar›m›z› sürdürmekte kararl ›y›z.

Biliyorsunuz, Yat›r›m Destek Ajans›'n› kurarak bu konuda önemli bir ad›m daha att›k.

Tamamen ba¤›ms›z bir yap›ya sahip bu kuruluflun yönetimine bu alandaki baflar›l›
çal›flmalar›yla kendilerini dünya çap›nda ispat etmifl profesyonel idarecileri at›yoruz.

Bununla birlikte, sadece kurumsal altyap›y› güçlendirmenin yeterli olmad›¤›n› da biliyoruz.

Onun için biz, bu alandaki mevzuat›n, de¤iflen ihtiyaçlara uygun biçimde sürekli
iyilefltirilmesi ve yat›r›m ortam›n›n her y›l bir öncekinden daha iyi olmas› için gayret
gösteriyoruz.

Bak›n›z, günümüzde ülkeler aras›nda çok yo¤un bir rekabet yaflan›yor.

Böyle bir dönemde daha çok çal›flmak, daha h›zl› hareket etmek zorunday›z.

Bundan sonra da yat›r›m ortam›n› daha da iyilefltirmek, özel sektörümüzün önünü daha
da açabilmek için yeni ad›mlar atmaya devam edece¤iz.

Bizim bu konudaki teflvik uygulamalar›m›zda temel prensibimiz fleffafl›kt›r.

Aç›k, net söylüyorum:
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Hiç kimseye özel muamele söz konusu de¤ildir, olmayacakt›r.

Biraz önce belirtti¤im yaz›l›, kay›tl›, fleffaf kurallar› daha da gelifltirece¤iz.

Ayr›ca, hukuki düzenlemeler konusunda yap›lmas› gereken ilave çal›flmalar oldu¤unun
da fark›nday›z.

Tabii ki bunlar için biraz zamana ihtiyaç var.

Bu yöndeki gayretlerimize de devam ediyoruz.

Hedefimiz, Türkiye'yi uluslararas› yat›r›mc›lar›n tereddütsüz tercih edecekleri bir ülke
haline getirmektir.

De¤erli Konuklar,

Burada atfetti¤imiz öneme binaen, flunu da bir kez daha alt›n› çizerek ifade etmek
istiyorum.

Bir taraftan küresel sermayeyi Türkiye'ye çekmeye çal›fl›rken, di¤er taraftan da ifl
adamlar›m›z›n dünyaya aç›lmas›, büyük önem tafl›yor.

Ayr›ca ben bunu ekonomik hayat›n vazgeçilmez bir sonucu olarak görüyorum.

Sermayenin kâr›n› en yüksek düzeye ç›karma aray›fl› elbette son derece do¤ald›r.

Bugün ifladamlar›m›z, Türkiye'nin artan d›fl itibar›yla do¤ru orant›l› bir biçimde, gerek
siyasi, gerekse ekonomik bak›mdan her k›tada daha etkin bir konuma yükseliyor.

Yat›r›mc›m›z›, müteahhidimizi dünyan›n dört bir taraf›nda görmek tabii ki bizleri sevindiriyor,
heyecanland›r›yor.

‹fladamlar›m›z, o ülkelerin ekonomilerine yapt›klar› katk›
kadar, orada yaflayan vatandafllar›m›z›n uyum sorunlar›n›n
afl›lmas›nda, onlara yeni istihdam imkânlar›n›n
sa¤lanmas›nda da önemli rol oynuyorlar.
Neticede, ifladamlar›m›z, bulunduklar› ülkelerin ekonomilerine önemli bir katma de¤er
sa¤l›yorlar.

Bu durum, dolayl› da olsa bu ülkeler ile Türkiye aras›nda karfl›l›kl› bir ba¤›ml›l›¤›n oluflmas›na
da yol aç›yor.

Tabii ki bunun yine dolayl› biçimde d›fl politikam›za olumlu etkileri, katk›lar› oluyor.

Bu noktada sizlere aç›k yüreklilikle flunu söylemek istiyorum.

Hükümet olarak, bu çabalar›n›z›, gerek Türkiye'de, gerek yurt d›fl›nda Temsilciliklerimiz
arac›l›¤›yla destekliyoruz, desteklemeye devam edece¤iz.

Bizlerle iflbirli¤i yapmaktan, D›fl Temsilciliklerimizle yak›n temasa geçmekten çekinmeyin.
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Özellikle Temsilciliklerimizi s›k s›k ziyaret ederek, çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verin;
bizden olabilecek isteklerinizi iletin.

De¤erli Dostlar,

Bana göre bu Kurultay, ifladamlar›m›z›n tüm dünyada sahip oldu¤u potansiyeli göstermesi
bak›m›ndan son derece önemlidir.

Bak›n›z, 2010 y›l›nda sadece AB ülkelerinde ifladamlar›m›z›n say›s›n›n 150 bine ç›kaca¤›
ve toplam cirolar›n›n da 100 milyar Euro'yu aflaca¤› tahmin edilmektedir.

Bu ayn› zamanda 1 milyon kifli için istihdam imkân› demek oluyor.

‹fladamlar›m›z, bu küresel ölçekteki faaliyetleriyle bir yandan Türkiye'nin uluslararas›
pazar pay›n› büyütüyor, di¤er yandan ülkemize yat›r›m ve Know-How ( NOV HAV)
getiriyorlar.

Bulunduklar› ülkelerde sadece ekonomik de¤il, siyasi ç›karlar›m›z aç›s›ndan da önemli
bir rol oynuyorlar.

Bu anlamda baflta Avrupa birli¤ine kat›l›m sürecimiz olmak üzere uluslararas› iliflkilerimizin
geliflmesine de önemli katk›lar sa¤l›yorlar.

‹ftiharla söyleyebilirim ki, Cumhuriyetimizin 83'üncü y›l›nda, siz de¤erli ifladamlar›m›z
dünyan›n dört bir yan›nda bayra¤›m›z› dalgaland›r›yorsunuz.

Gerçeklefltirdi¤iniz dev projelerle, baflar›l› ifllerle yüzümüzü a¤art›yorsunuz.

‹fl ba¤lant›lar›n›z›, do¤rudan uluslararas› yat›r›mlar›n Türkiye'ye gelmesi bak›m›ndan
bundan sonra da daha etkin bir flekilde de¤erlendirece¤inize inan›yorum.

Bütün bunlar›n ayr›nt›lar›yla ele al›naca¤› bu önemli Kurultayda, iki gün boyunca birbirinizi
daha yak›ndan tan›ma f›rsat› da bulacaks›n›z.

Sorunlar, karfl›l›kl› beklentiler, iflbirli¤i imkânlar›n› konuflacaks›n›z. Gelecek hedeflerinizi
belirlerken sizlere yol gösterece¤ine inand›¤›m bu platformdan azami ölçüde yararlanman›z›
umuyorum.

‹nan›yorum ki bu Kurultay, bütün ifladamlar›m›z›n ifl birli¤iyle, güç birli¤iyle ayd›nl›k
gelece¤imiz için daha büyük ad›mlar atmas›na vesile olacakt›r.

Bir kez daha Alt›nc› Dünya Türk ‹fladamlar› Kurultay›'n›n verimli ve baflar›l› geçmesini
diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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‹KO KADIN KONFERANSI

(20 - 21 KASIM 2006, ‹stanbul)
Say›n Genel Sekreter, De¤erli konuklar, Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum. Türkiye'ye hofl geldiniz.

‹slam Konferans› Örgütü'nün ilk kez düzenledi¤i bu konferans vesilesiyle aran›zda
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bugün burada, "‹slam Konferans› Örgütü Üyesi Ülkelerin Kalk›nmas›nda Kad›n›n Rolü"nü
konuflaca¤›z.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, ‹slam âlemi olarak, her gün karfl›m›za ç›kan çok ciddi, çok
önemli meseleler var.

Bunlar› konuflmam›z, birlikte sorunlara çözüm üretmemiz gerekiyor.

‹nan›yorum ki, sahip oldu¤umuz ortak de¤erler, beslendi¤imiz ortak kültür, ortak
medeniyet,  bu bak›mdan bize çok uygun bir zemin sunmaktad›r.

Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz y›l Aral›k ay›nda Mekke'de Ola¤anüstü ‹slam Zirvesi düzenlenmiflti.

Orada kabul edilen On Y›ll›k Eylem Plan›'nda kad›nlara karfl› her türlü fliddet ve ayr›mc›l›¤›n
engellenmesini amaçlayan hükümler yer alm›flt›.

Türkiye olarak biz de o Zirve'de, Bakanlar düzeyinde yap›lacak kad›n konulu bir konferans›n
ev sahipli¤ine talip olmufltuk.

‹flte bugün bir araday›z.

Bu toplant›y› bugüne kadar devam eden ortak çabalar›m›z›n bir parças› olarak görüyor,
kad›n›n ‹slam toplumlar›ndaki yeri konusunda ön açacak bir giriflim olarak de¤erlendiriyorum.

De¤erli Dostlar,

Biz ayn› zamanda ortak insani de¤erler çerçevesinde bu meseleyi küresel bir sorun
olarak ele al›yoruz.

‹flte bunun için Türkiye olarak, Kad›n›n toplum içindeki rolünün güçlendirilmesi konusunda,
bir G-8 giriflimi kapsam›nda da görev üstlendik.

Bu y›l 22-23 May›s tarihlerinde Ankara'da, Orta Do¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinden
kat›l›mc›lar›n yer ald›¤› bir konferans düzenledik.

2 0 - 2 1  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Bildi¤iniz gibi, toplumun en üretken kesimini oluflturan
kad›nlar,  tarih boyunca bütün medeniyetlerin inflas›na
ve geliflmesine önemli katk›lar yapm›fllard›r.



Bu konuda Hükümetler ile sivil toplumun sa¤l›kl› bir diyalog içine girmesini hedefleyen
toplant›da çok önemli sonuçlar elde edildi.

Yine bundan bir hafta önce, ayn› konuda Avrupa- Akdeniz Ortakl›¤› EUROMED
çerçevesinde bir toplant›ya ev sahipli¤i yapt›k.

Bu konudaki çal›flmalara öncülük etmeye bundan sonra da devam edece¤iz.

Bildi¤iniz gibi, toplumun en üretken kesimini oluflturan kad›nlar,  tarih boyunca bütün
medeniyetlerin inflas›na ve geliflmesine önemli katk› lar yapm›fllard›r.

Yaflad›¤›m›z ça¤da kad›nlar art›k, sosyal hayata daha aktif olarak kat›l›yorlar.

Her alanda önemli roller oynuyor, sosyo-ekonomik ve siyasi süreçlere ciddi katk›lar
sa¤l›yorlar.

Bugünlere gelirken, her millet, tarihinin ak›fl›na uygun olarak, kendi flartlar› içinde,
kad›nlar›n toplumsal rolü konusunda çeflitli aflamalardan geçmifl,  belirli mesafeler kat
etmifltir.

Kabul etmeliyiz ki bugün yine de, hemen hemen her toplumda, bu alanda baz› s›k›nt›lar›n
yafland›¤›n› görüyoruz.

Burada, kad›nlar›n sosyal statüsündeki geliflmeyle ilgili flu iki meseleyi özellikle vurgulamak
istiyorum.

Birincisi fludur:

Sanki günümüzde baz› toplumlarda kad›nlar›n bütün sorunlar›n›n çözüldü¤ü, baz›lar›n›n
ise bu alanda  ilerleme ve geliflme gösteremedi¤i, inançlar›n›n buna engel oldu¤u; bu
toplumlarda kad›nlar›n sömürüldü¤ü, ezildi¤i fleklinde bir anlay›fl mevcuttur.

Bana göre bu, çok indirgemeci bir yaklafl›md›r.

Özellikle Bat› ülkelerinde, ‹slam toplumlar›nda kad›nlar›n yeri konusunda ileri sürülen
tezler bu ba¤lamda ele al›nmal›d›r.

Elbette, ‹slam toplumlar›nda kad›nlar›n sorunlar›, s›k›nt›lar› vard›r;  sosyal hayata
kat›lmalar›n›n önünde engeller vard›r.

Ancak bu s›k›nt›lar›n kaynaklar›ndan biri, bana göre iddialar›n aksine dinin kendisi de¤il,
din zannedilen törelerdir.

Bir di¤eri de, sosyal ve ekonomik düzendeki çarp›kl›klard›r.

Ayr›ca, kad›n›n kalk›nma sürecinde yer almas›, sosyal hayata etkin bir biçimde kat›lmas›
ile ilgili s›k›nt›lar sadece ‹slam ülkelerinde yaflanm›yor.

Bu sorun, farkl› flekillerde, farkl› boyutlarda ortaya ç›ksa da, bütün dünyada yaflan›yor.
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Sayg›de¤er Han›mefendiler, Beyefendiler,

Ben bunun için diyorum ki; birçok alanda oldu¤u gibi, kad›n sorunlar›n›n kayna¤›n› da,
belli bir co¤rafyada, tek bir inanç ya da medeniyet sisteminde aramak yanl›flt›r.

Unutmamal›y›z ki, kad›nlar›n toplumdaki yeri konusunda yaflanan s›k›nt›lar› böyle kolayc›,
böyle toptanc› bir yaklafl›mla anlayamay›z, dolay›s›yla da çözemeyiz.

Dikkatinizi çekmek istedi¤im ikinci mesele de fludur:

Kad›nlar›m›z›n her alanda çal›flmalar›n›, sosyal hayatta
daha etkin olmalar›n› sa¤layaca¤›z diye, onlar›n kendi
cinsiyetlerinden gelen özelliklerini göz ard› etmek de,
bana göre son derece yanl›flt›r.
Kad›nlar›m›z›n, sadece kad›n olduklar› için haks›z rekabete maruz kalmalar›n›, ayr›mc›l›¤a
u¤ramalar›n›, elbette kabul edemeyiz.

Her zaman söylüyorum:

Kad›na karfl› ayr›mc›l›k ›rkç›l›ktan daha yanl›flt›r, daha tehlikeli, daha ilkel bir anlay›flt›r.

Ancak, cinsiyet ayr›mc›l›¤›na yap›lan vurgular, insanlar› baflka baz› hatalara götürebiliyor,
baflka s›k›nt›lar› beraberinde getirebiliyor.

Dolay›s›yla bir uçtan bir di¤er uca savrulmak, ifratla tefrit aras›nda gidip gelmek, bana
göre; bugün karfl› karfl›ya oldu¤umuz tehlikelerden biri olarak görülmelidir.

Onun için, di¤er birçok meselede oldu¤u gibi kad›n meselesinde de afl›r›l›klara karfl›
dikkatli olmal›, ikisi aras›nda bir denge bulmal›y›z.

Bunun yolu da, kad›nlar›m›za hem her alanda faal olabilecekleri, hem de kad›nl›klar›n›,
bir kad›n olarak sayg›nl›klar›n› yaflayabilecekleri bir ortam haz›rlamam›zdan geçiyor.

Bu dengeyi kurarken gelene¤imizden, kültürümüzden, medeniyet birikimimizden ilham
alabiliriz.

Burada flu hususun da alt›n› çizmekte yarar görüyorum:

‹slam toplumlar›nda kad›n›n rolüyle ilgili Bat›l› çevrelerin yapt›¤› elefltirileri, elbette,
tümüyle eski flarkiyatç› yaklafl›mlar›n önyarg›lar›ndan kaynaklanan yanl›fl de¤erlendirmeler
olarak da görmemeliyiz.

Kabul etmeliyiz ki, konuflmam›z›, çözüm üretmemizi, somut ad›mlar atmam›z› gerektiren
meseleler vard›r.

Bunlar›n bafl›nda, ne yaz›k ki bizim toplumumuzda da görülen ve kamuoyunda "töre
cinayeti" denen olgu gelmektedir.

Evet, bu cinayetlerin münferit hadiseler oldu¤unu söyleyebiliriz.
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Ancak yine de, cehaletten kaynaklanan bu insanl›k d›fl› cinayetleri asla göz ard› edemeyiz.

Bu konuda parlamenterlere, siyasi partilere,   sivil toplum örgütlerine, medyaya, akademik
kurulufllara, özel sektöre büyük görevler düflüyor.

Hükümet olarak,  bu yönde her türlü iflbirli¤ine aç›¤›z.

Sadece "töre cinayetleri"nin önlenmesi konusunda de¤il, kad›nlar›m›z›n, k›z çocuklar›m›z›n
karfl›laflt›¤› di¤er sorunlar üzerinde de durmal›y›z.

K›z çocuklar›m›z›n e¤itimde çekti¤i s›k›nt›lara, ifl hayat›ndaki ayr›mc›l›¤a, e¤itimli kad›nlar›m›z›
toplumsal hayattan d›fllayan anlay›fllara karfl› neler yapabilece¤imizi düflünmeliyiz.

Bu sorunlara, somut önerilerle gerçekçi çözümler üretmeliyiz.

Sayg›de¤er Konuklar,

Memnuniyetle görüyoruz ki, bugün özellikle Orta Do¤u bölgesinde ve genel olarak ‹slam
dünyas›nda yeniden bir canlanma, toparlanma ve reform çabalar› var.

Bu noktada flunu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bana göre, kad›n haklar› alan›nda ataca¤›m›z ad›mlar demokratik ilerleme bak›m›ndan
son derece önemlidir.

Unutmamal›y›z ki, kad›nlar toplum içinde lay›k olduklar› yere kavuflturulmad›kça, ne
toplum olarak kalk›nabilir, ne de sosyal yap›lar›m›z› istikrara kavuflturabiliriz.

Onun için, kad›n›n toplum hayat›ndaki rolünü kuvvetlendirmek, ülkelerin geliflmesi
bak›m›ndan flartt›r.

‹flte bu anlay›flla, Türkiye olarak,  2006 y›l›nda, farkl› forumlarda bu konuya daha fazla
a¤›rl›k vermeye çal›flt›k.

‹slam Konferans› Örgütü'nün bir üyesi olarak,
kad›nlar›m›z›n potansiyelinin sürdürülebilir kalk›nmaya
dâhil edilmesi amac›yla önemli ad›mlar att›k.
Bak›n›z ülkemiz, kad›nlara hukuki ve siyasi haklar›n› pek çok Bat› ülkesinden daha önce
tan›m›flt›r.

Kad›nlar›m›z Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufl aflamas›nda da erkeklerinin yan›nda yer
alm›fl, ‹stiklal Mücadelesi'ne önemli katk›larda bulunmufllard›r.

Türkiye bugün, erkekleriyle oldu¤u kadar, siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel hayat›n
her alan›nda sesini duyuran güçlü kad›nlar›yla da gelece¤e güvenle bakmaktad›r.

Bu, 83 y›ll›k Cumhuriyetimizin baflar›s›d›r.

Bugün, medeni ve siyasi haklar bak›m›ndan Türk kad›n›n›n önünde hiçbir hukuki engel
yoktur.
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Bürokraside, akademik hayatta, uzmanl›k gerektiren mesleklerde kad›nlar›m›z›n oran›
pek çok Bat› ülkesiyle eflde¤er, hatta daha yüksek düzeydedir.

Kad›nlar›m›z yine, uluslararas› kurulufllarda üst düzey görevler üstlenmekte, ifl dünyas›nda
da birçok baflar›ya imza atmaktad›rlar.

Bu, geliflmekte olan ülkelerin toplumlar›na da örnek olmaktad›r.

Bütün bunlar, Cumhuriyetimizin de¤erlerinin kad›n›yla, erke¤iyle toplumumuzun bütün
kesimleri taraf›ndan ne kadar çok benimsendi¤ini ve özümsendi¤ini de aç›kça ortaya
koymaktad›r.

Sayg›de¤er Han›mefendiler, De¤erli Dostlar,

Ülkemizin iç dinamikleri içinde Cumhuriyetimizin ilk y›llar›ndan itibaren bu konuda ciddi
geliflmeler sa¤lanm›flt›r.

Bu, günümüzde uluslararas› iflbirli¤inin itici gücüyle daha da ileriye tafl›nmaktad›r.

Birleflmifl Milletler Kad›nlara Karfl› Ay›r›mc›l›¤›n Önlenmesi Sözleflmesi'ni imzalam›fl bir
ülke olarak, kad›nlara yönelik ayr›ma karfl› tüm tedbirleri ald›k.

Ayr›ca bu konuda, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu ile, bunu izleyen Pekin+5
Sonuç Bildirgesi baflta olmak üzere, uluslararas› sözleflmeler ve Avrupa Birli¤i'ne uyum
kriterleri de yol gösterici olmaktad›r.

Kad›nlara yönelik her türlü ay›r›mc›l›¤›n ve fliddetin ortadan kald›r›lmas›, kad›n›n toplumsal
statüsünün yükseltilmesi, hükümetimizin öncelikli politikalar› aras›nda yer almaya devam
edecektir.

Zira baflta da ifade etti¤im gibi, kad›nla erkek aras›ndaki cinsiyet farkl›l›¤›, taraflardan biri
için kesinlikle üstünlük alameti olarak görülemez.

Bizim inanc›m›zda da, medeniyet de¤erlerimizde de bu anlay›fl›n yeri yoktur.

Cinsiyet farkl›l›¤›, kad›nla erke¤in ayr› s›n›flara ait oldu¤u, ayr› kompart›manlarda seyahat
etmeleri gerekti¤i anlam›na da gelmez.

Her ikisi de birinci s›n›f kompart›man yolcusu olmal›d›r.

Bizim paylaflt›¤›m›z insani de¤erler, savundu¤umuz do¤ufltan gelen temel hak ve
hürriyetler, kad›n› da, erke¤i de insan olma temelinde birlefltirmektedir.

Öyleyse hep birlikte, gür bir sesle, kad›na ikinci s›n›f insan muamelesi yap›lmas›n›
reddetmeliyiz.

Bunun temel unsurlar›ndan biri de kad›n haklar›n›n eksiksiz olarak sa¤lanmas›d›r.

Bu do¤rultuda biz Anayasam›z'da,  Medeni Kanun, Ceza Kanunu ve ‹fl Kanunlar›m›z'da
yapt›¤›m›z de¤iflikliklerle, özellikle kad›nlar›n toplumsal hayatta karfl›laflt›klar› sorunlar›n
çözülmesi yönünde yeni ad›mlar att›k.
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Böylece kad›nlar›m›z›n hayat›n her alan›na tam kat›l›m sa¤layabilmesi için gerekli yasal
reformlar› ulusal düzeyde gerçeklefltirdik.

Bu alanda ulusal düzeyde hukuki düzenlemeler yapman›n yan›nda, uluslararas› iflbirli¤ine
de büyük önem veriyoruz.

Bana göre bu konferans,   bu bak›mdan son derece yararl›, son derece anlaml›d›r.

‹nan›yorum ki burada, ‹slam toplumlar›ndaki çeflitlili¤i ve kültürel ço¤ulculu¤u referans
alarak bir "özelefltiri" süreci gelifltirebilece¤iz.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelece¤imizi kapal› toplum modelleriyle flekillendirmemiz
mümkün de¤ildir.

Bu anlay›flla, burada sizlerin yapt›¤› gibi, ortak akl› devreye sokarak meselelerimizi aç›k
yüreklilikle, cesaret ve kararl›l›kla ele almal›y›z.

Tecrübe ve birikimlerimizi birbirimizle paylaflabilmeliyiz.

Bu do¤rultuda ataca¤›n›z her ad›m› samimiyetle destekleyece¤imizi bilmenizi istiyorum.

Konferans›n yararl› ve verimli geçmesi temennisiyle sözlerime son veriyor, sizleri bir
kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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TÜRK‹YE-SUUD‹ ARAB‹STAN ‹fi KONSEY‹ TOPLANTISI

(21 KASIM 2006)
Türkiye ve Suudi Arabistan ‹fl Dünyas›n›n De¤erli Temsilcileri,

De¤erli ‹fladamlar›,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, ‹fl Konseyi toplant›s› vesilesiyle aran›zda olmaktan ve iki ülke ifladamlar›na
hitap etmekten büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bildi¤iniz gibi, günümüz flartlar›nda ekonomik kalk›nm›fll›k, devletler aras›ndaki güç
dengelerinde belirleyici bir faktör olarak varl›¤›n› devam ettirmektedir.

‹çinde bulundu¤umuz yüzy›lda güçlü ve sayg›n devlet olmak için üretken ve güçlü bir
özel sektöre sahip olman›n önemi daha da artm›flt›r.

Güçlü bir ekonomide güven içinde çal›flan bir özel sektörün varl›¤› sadece ekonomik
istikrar ve refaha ulaflmada de¤il, bar›fl ve güvenli¤in idamesinde de önemli bir unsurdur.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, son y›llarda Türkiye ekonomisi h›zl› ve güçlü bir yap›sal
dönüflüm sürecinden geçmektedir.

Ekonominin birçok sektöründe muazzam bir aç›l›m ve at›l›m gerçeklefltirilmifltir.

Son dört y›lda yüzde otuz oran›nda bir büyüme h›z› yakalanm›flt›r.

Özellefltirme süreci h›zland›r›lm›fl, mali piyasalardan bafllamak üzere, tar›m, sosyal
güvenlik, bankac›l›k, enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli iyilefltirmeler
yap›lm›flt›r.

Enflasyonla mücadelede kal›c› baflar› sa¤lanm›fl; bütçe disiplin alt›na al›nm›fl; d›fl ticarette
büyük bir at›l›m gerçeklefltirilmifltir.

Bütün bu baflar›lar, özel sektörümüzle birlikte elde edilmifltir.

Dost ve kardefl ülke Suudi Arabistan'la iliflkilerimizin her düzeyde geliflti¤i bir dönemde,
ekonomide elde edilen bu kazan›mlar›n pekifltirilmesinde, siz de¤erli özel sektör
temsilcilerine önemli görevler düflmektedir.

Ortado¤u bölgesinin önde gelen iki ekonomik gücü olan Türkiye ve Suudi Arabistan
aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkiler her geçen gün artmakta ve çeflitlenmektedir.
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Bunu daha üst seviyeye ç›karacak yeterli potansiyele sahip oldu¤umuzun fark›nday›z.

Ülkelerimiz aras›ndaki ikili ticari ve ekonomik iliflkilerin son y›llarda kaydetti¤i ilerlemeden
memnuniyet duyuyoruz.

Ülkelerimiz aras›ndaki ticaret hacmi 2002 y›l›ndaki 1 milyar 350 milyon Dolar seviyesinden,
yüzde 100'ün üzerinde bir art›fl kaydederek 2006 y›l› sonunda 3 milyar Dolar seviyesine
ulaflm›flt›r.

Yakalanan bu ivmenin daha da artarak devam etmesini arzuluyoruz.

Hedefimiz, ikili ticaret hacmini k›sa vadede 7 milyar Dolar seviyesine ç›karmakt›r.

Her iki taraf›n ifladamlar›n›n bunu gerçeklefltirecek güce sahip olduklar›na inan›yorum.

De¤erli ‹fladamlar›,

Sizlere Türkiye'deki yat›r›m ortam›n›n son dönemde kaydetti¤i geliflmelerden k›saca
bahsetmek istiyorum:

Uluslararas› plandaki konumuyla do¤ru orant›l› olarak, bugün Türkiye ekonomik alanda
dünyan›n her noktas›nda etkindir.

Sadece varl›kl› olmak, art›k tek bafl›na yeterli de¤ildir.

Sermayeyi, gerekti¤inde ülke d›fl›nda verimlili¤i yüksek alanlara yönlendirmek ekonomik
kalk›nma ve refah›n temel flart› haline gelmifltir.
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Hükümetimiz gerçeklefltirdi¤i reformlar sayesinde, Türkiye'yi küresel sermaye için cazip
bir ülke haline getirmifltir.

Asl›nda, Hükümetimiz küresel sermaye olgusunu tamamen benimsemifl ve sermaye
söz konusu oldu¤unda "yerli", "yabanc›" ay›r›m›n› ortadan kald›rm›flt›r.

Sonuç olarak, ülkemizdeki serbest piyasa düzeninin sa¤lad›¤› güven dolay›s›yla Türkiye'ye
2006 y›l›nda yönelen do¤rudan uluslararas› yat›r›mlar 20 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Ülkeleraras› rekabetin yo¤un oldu¤u bir dönemdeyiz.

Çal›flmalar›m›zda bu durumu da göz önünde bulundurarak h›zl› hareket etmek zorunday›z.

Uluslararas› yat›r›m söz konusu oldu¤unda hiç kimseye özel muamele söz konusu
olmamaktad›r.

Son olarak kurdu¤umuz Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›, Suudi Arabistanl› ifladamlar›n›n
yat›r›mlarla ilgili her türlü soru ve beklentisine yan›t verecek flekilde donat›lm›flt›r.

Ülkemize yapaca¤›n›z do¤rudan yat›r›mlar›n önünü daha da açmak için elimizden gelen
gayreti göstermeye haz›r›z.

Türkiye yat›r›m aç›s›ndan gerekli altyap›ya sahiptir.

Bu noktada önemli olan iradedir.

Sizleri Türkiye'ye yat›r›m yapmaya davet ediyorum.

De¤erli ‹fladamlar›,

‹ki ülke aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkileri düzenleyen hukuki altyap› tamamlanma
noktas›ndad›r.

Zira, son dönemde her iki tarafça gerçeklefltirilen önemli çabalarla iki ülkenin hukuk
sistemi noktas›ndaki farkl›l›klar giderilmifl ve somut geliflmeler kaydedilmeye bafllanm›flt›r.

Son olarak, müzakereleri devam etmekte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaflmas›'n›n
da hayata geçirilmesiyle özel sektörün önünün aç›lmas›nda önemli bir aflama daha
kaydedilecektir.

Bir yandan ülkemize uluslararas› yat›r›mlar› çekmeye çal›fl›rken, di¤er yandan siz de¤erli
ifladamlar› aras›ndaki iliflkilerin h›zla geliflmesini memnuniyetle izliyoruz.

Arzumuz, her iki ülke giriflimcilerinin bir araya gelerek, iflbirli¤i alanlar›n› geniflletmeleridir.

Bu anlamda Türkiye-Suudi Arabistan ‹fl Konseyi üyelerine önemli görevler düflmektedir.

Çok iyi bildi¤iniz gibi, iki ülke özel sektörleri aras›nda bir baflka önemli iflbirli¤i alan›
müteahhitlik sektörüdür.

Özellikle Suudi Arabistan yönetiminin gerçeklefltirmeyi planlad›¤› mega projeleri ve
yat›r›m hamlelerini ilgiyle ve takdirle izliyoruz.

2 1  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



244

Bak›n›z, Türk firmalar›, müteahhitlik hizmetleri sektöründe uluslararas› düzeyde baflar›lara
imza atm›flt›r.

Bu alanda 67 ülkede gerçeklefltirdikleri projelerin tutar› 78 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Firmalar›m›z›n, Suudi Arabistan baflta olmak üzere Arap
ülkelerinde gerçeklefltirdikleri projelerin toplam tutar› ise
30 milyar Dolar'a ulaflm›flt›r.
Suudi Arabistan'da, Say›n Kral'›n ad›n› tafl›yan Ekonomi fiehri ve benzeri büyük çapl›
projelerde, iki ülke firmalar›n›n oluflturacaklar› konsorsiyumlarla yer almalar› bizi memnun
edecektir.

Bu konuda, iki ülke ifl dünyas› aras›ndaki her türlü iflbirli¤ini desteklemeye haz›r›z.

De¤erli ‹fladamlar›,

Bu toplant›, bana göre, iki ülke özel sektörü aras›ndaki potansiyeli göstermesi bak›m›ndan
da önemli bir f›rsat olmufltur.

Unutmamal›y›z ki, ülkelerimiz aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine
yönelik olarak her iki tarafta da mevcut olan siyasi iradeden bir sinerji ortaya ç›kartmal›y›z.

Bu da ancak özel sektörün deste¤i ve katk›s› ile mümkün olacakt›r.

Onun için, özel sektörün bu yöndeki çabalar›n› ben hayati derecede önemli buluyorum.

Önümüzdeki dönemde de Türk-Suudi iliflkilerinin ekonomik alanda gelifltirilmesi hususunda
yürüttü¤ünüz çal›flmalara destek vermeye devam edece¤iz.

Sözlerime son verirken, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, bir kere daha sizleri sevgiyle,
sayg›yla selaml›yorum.
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DÜNYA EKONOM‹K FORUMU ‹STANBUL TOPLANTISI
AÇILIfi KONUfiMASI

(23 KASIM 2006, ‹stanbul)
Say›n Devlet ve Hükümet Baflkanlar›,

De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle bütün  konuklar›m›za ‹stanbul'a hofl geldiniz diyor, Dünya Ekonomik Forumu'na
ev sahipli¤i yapmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, "Bölgeleri Birlefltirmek ve Yeni F›rsatlar Yaratmak" konulu,
bu son derece önemli Forum'un gerçeklefltirilmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür
ediyorum.

Evet, uluslararas› ekonomik geliflme bak›m›ndan  "Bölgeleri Birlefltirmek ve Yeni F›rsatlar
Oluflturmak" son derece önemlidir.

Forum’da bunun üzerinde duracak, tespitler yapacak, önerilerde bulunaca¤›z.

Bana göre, küreselleflme süreci uluslararas› siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel iliflkilerin
h›zla geliflmesine ve birbirini kapsaml› bir flekilde etkilemesine yol açm›flt›r.

Bu süreç do¤ru okunabildi¤i  takdirde, küresel refah art›fl› için bizlere önemli f›rsatlar
sunabilir.

Görüyoruz ki, küreselleflmeyle birlikte ülkelerin birbirlerine olan ekonomik ba¤›ml›l›klar›
her geçen gün art›yor.

Dünyan›n herhangi bir yerinde meydana gelen bir geliflme ister istemez di¤er bölgeleri
de derinden etkileyebilmektedir.

Dolay›s›yla ülkelerin içlerine kapanmalar›, kendilerini di¤er ülkelerden soyutlamalar› art›k
neredeyse imkans›z bir hale gelmifltir.

Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n bu derece artm›fl olmas›, uluslararas› iliflkilerde güçlü iflbirliklerini
kaç›n›lmaz k›l›yor.
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Bunun için de öncelikle istikrar, bar›fl ve güven ortam›n›n tesis edilmesini flart olarak
görüyorum.

Bana göre bu, küreselleflmenin meyvelerinden yararlanabilmenin "olmazsa olmaz"
lar›ndan biridir.

Türkiye olarak biz, bunun bilincindeyiz.

Onun için de, uluslararas› iflbirli¤ine dayal› çok yönlü bir d›fl politika yürütüyoruz.

Gerek bölgemizdeki, gerekse dünyadaki bütün geliflmeleri yak›ndan izliyor, uluslararas›
sorunlar›n çözümü için mümkün olan her türlü katk›y› sa¤lamaya çal›fl›yoruz.

Türkiye bugün, çevresinde yaflanan bütün olumsuzluklara ra¤men, demokratik geliflmesi
ile ekonomik kalk›nmas›n› birlikte sa¤lamay› baflarm›flt›r.

Bölgesine istikrar ve refah ihraç eden, Avrupa'dan Ortado¤u'ya, Afrika'dan Asya'ya
uzanan genifl bir co¤rafyada küresel bar›fla katk› yapan önemli bir aktör haline gelmifltir.

De¤erli Konuklar,

Üzülerek ifade etmeliyim ki, günümüzde dünyan›n bir çok yerinde yoksulluk, göç, terör,
kültürel önyarg› ve çat›flmalar artarak devam ediyor.

Unutmamal›y›z ki, bu tehditlerle bafl edebilmemiz, ancak daha güvenli, daha adil, daha
özgür ve refah›n daha fazla yayg›nlaflt›¤› bir dünyayla mümkün olacakt›r.

Bu yüzden, ‹nsan haklar›, demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, f›rsat eflitli¤i ve gelir da¤›l›m›nda
adalet gibi ortak de¤erlerlerimizle sa¤lam bir zemin oluflturmal›y›z.

‹flte ancak böyle bir zemin üzerinde sürdürülebilir bir ekonomik geliflme dinami¤i
yakalayabiliriz.
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Zira bana göre, bar›fl ve refah ayr›lmaz bir ikilidir.

Bütün bir insanl›k tarihi göstermifltir ki, bar›fl ve refah bir di¤erinin hem sebebi hem de
neticesidir.

Bir yerde bar›fl varsa orada refah da olmufltur; bir yerde refah yoksa orada bar›fl da tesis
edilememifltir.

Günümüz toplumlar›na bak›n, bütün örnekler bunu do¤rulamaktad›r.

Müreffeh toplumlar ayn› zamanda kendi içinde bar›fl›kt›r; yine görüyoruz ki, bar›fl›n
bozuldu¤u yerleri refah da h›zla terk etmifltir, terk etmektedir.

Tersinden yani mefhumu muhalifinden bakt›¤›m›zda da, fliddet ve yoksulluk aras›nda
böyle bir iliflkinin oldu¤unu görüyoruz.

fiiddet yoksullu¤u, yoksulluk da fliddeti beslemektedir.

fiiddet ve yoksulluk sarmal› dedi¤imiz fley iflte budur.

Biz diyoruz ki, bar›fl› küresellefltirelim ki, küresel refaha da zemin haz›rlam›fl olal›m.

Refah› yayg›nlaflt›ral›m ki, küresel bar›fl ideallerimiz gerçekleflebilsin.

Bugün karfl› karfl›ya oldu¤umuz durum ise fludur:

fiiddet ve yoksulluk birbirini körükleyerek ne yaz›k ki h›zla küreselleflmektedir.

‹spanya ile birlikte yürüttü¤ümüz Medeniyetler ‹ttifak› Giriflimi iflte bu tehlikeye verdi¤imiz
bir cevapt›r.

Onun için dedik ki, Medeniyetler ‹ttifak› 21. yüzy›l›n küresel bar›fl projesidir.

On gün önce ‹stanbul'da BM Genel Sekreteri Say›n Annan ve ‹spanya Baflbakan› Say›n
Zapatero'nun da kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤imiz zirvede giriflimin eylem plan›n› dünya
kamuoyuna duyurduk.

‹nan›yorum ki Türkiye'nin AB üyeli¤i de Medeniyetler ‹ttifak›n›n gerçekleflebilece¤ini
bütün dünyaya gösteren çok güçlü bir mesaj olacakt›r.

‹stanbul'da toplanan Medeniyetler ‹ttifak› zirvesi nas›l dünya bar›fl›na hizmet etmeyi
amaçl›yorsa, bugün yine ‹stanbul'da toplanan Dünya Ekonomik Forumu da inan›yorum
ki, refah›n yayg›nlaflmas›na katk›da bulunacakt›r ve bulunmal›d›r.

De¤erli Dostlar,

Türkiye olarak biz, Avrupa Birli¤i hedefimizle de örtüflen bir flekilde hayat›n hemen her
alan›nda önemli bir reform süreci bafllatt›k.

‹çerideki olumlu etkileri flimdiden hissedilmeye bafllayan bu reform sürecimizden,
dünyada "sessiz devrim" olarak söz ediliyor.
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Geçen y›l bafllatt›¤›m›z kat›l›m müzakereleri ekonomik
kalk›nmam›za daha da h›z kazand›rd›.
‹nan›yorum ki, önümüzdeki dönemde AB'nin etkileri üretimden ihracata, istihdamdan
büyümeye kadar her alanda çok daha somut biçimde yaflanacakt›r.

Bugün Türkiye ekonomisi, köklü bir yap›sal dönüflüm sürecinden geçiyor.

Uzun y›llar boyunca a¤›r borç yükü, istikrars›z büyüme, yüksek enflasyon ve bunlar› takip
eden mali krizlerin etkisi alt›nda kalan ekonomimiz bugün sa¤l›kl› ve istikrarl› bir yap›ya
kavuflmufltur.

Bu sayede enflasyon oran› uzun y›llar sonra tek haneli rakamlara düflmüfltür.

Bütçe aç›¤›m›z Maastricht kriterleri çerçevesinde yüzde 2'nin alt›na inmifltir.

Dünyan›n en büyük ilk 20 ekonomisinden biri haline geldik.

1993 - 2002 y›llar› aras›nda ortalama yüzde 2.8 olan büyüme, 2003'te yüzde 5.9, 2004'te
yüzde 9.9, 2005'te yüzde 7.6 olarak gerçekleflmifltir.

4 y›l önce biz görevi devrald›¤›m›zda 2500 dolar olan kifli bafl›na milli gelirimiz 2005 sonu
itibariyle 5 bin Dolar›n üzerine ç›km›flt›r.

Türkiye bugün Avrupa Birli¤i'nin; ABD, Rusya, Çin ve ‹sviçre'den sonra en büyük beflinci
ihracat pazar› haline gelmifltir.

Ekonomimiz, art›k uzun y›llar süren belirsizlik, istikrars›zl›k ve güvensizlik ortam›n› geride
b›rakm›flt›r.

De¤erli Konuklar,

Bugün özellikle uluslararas› piyasalarda, izledi¤imiz politikalara, dolay›s›yla Türkiye'ye
karfl› sars›lmaz bir güven oluflmufltur.

Art›k küresel sermayenin yöneldi¤i önemli pazarlardan biriyiz.

Son dört y›lda yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine yönelik önemli ad›mlar att›k.

Bunun için, her fleyden önce yat›r›mc›lar aras›nda "yerli" ve "yabanc›" ay›r›m›na son verdik.

Küresel sermaye giriflini kolaylaflt›rmak, uluslararas› yat›r›mc›lara elveriflli bir ortam
sa¤lamak üzere gerekli yasal de¤ifliklikleri gerçeklefltirdik.

Türkiye'yi bir f›rsatlar ülkesi haline getirdik.

Bugün Türkiye'ye gelen bir uluslararas› yat›r›mc› bir günde flirket kurabiliyor.

Genç ve dinamik nüfusumuz, do¤al zenginliklerimiz, güçlü ekonomimiz ve stratejik
konumumuzla, küresel yat›r›mc›lara önemli imkanlar sunuyoruz.
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Bak›n›z Türkiye bugün, sadece ekonomik potansiyeli yüksek bir ülke de¤ildir.

Art›k gelece¤ine güven duyulan bir cazibe merkezidir.

Bunun en aç›k göstergesi de Türkiye'ye gelen küresel sermayede son dönemde yaflanan
rekor art›flt›r.

Geçen y›l ülkemize yap›lan Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›m, 9,7 milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Bu rakam, özellefltirmeden pay alan firmalar› da hesaba katt›¤›m›zda 17 milyar Dolard›r.

Bu y›l›n sadece ilk 9 ay›nda Türkiye'ye yap›lan Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›m ise 12.8
milyar Dolar› bulmufltur.

‹nan›yorum ki uluslararas› yat›r›mc›lar›n bu e¤ilimi artarak devam edecektir.

Biz de, önümüzdeki dönemde ülkemize daha fazla küresel sermaye gelmesi için gerekli
bütün ad›mlar› atacak, bu yöndeki özendirici  politikalar›m›z› kararl›l›kla sürdürece¤iz.

De¤erli Konuklar,

Bana göre, yat›r›m ortam› bir ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarla do¤rudan ba¤lant›l›d›r.

Memnuniyetle görüyoruz ki, son zamanlarda dünya ekonomisinde yaflanan dalgalanmalar›n
ülkemize etkisi  s›n›rl› olmufltur.

Küresel sermaye de Türkiye'ye yat›r›m yapmaya devam etmifltir.

Çünkü biz, son dört y›lda makro ekonomik dengeleri kurduk.

Mali disiplinden, para politikalar›m›zdan taviz vermedik.

Kazan›mlar›m›z› da yine ayn› kararl›l›kla koruyaca¤›z.

2001 y›l›nda milli gelire oran› yüzde 90 olan kamu kesimi borç stoku, bugün yüzde 50'ye
gerilemifltir.

2001 y›l›nda kamu dengeleri yüzde 16.4 oran›nda aç›k
verirken,  2006'da bu, yüzde 3'lük bir art›fla dönüflmüfltür.
Gösterdi¤imiz performans, AB taraf›ndan uygulanan Maastricht kriterlerinin önemli bir
k›sm›na, daha flimdiden ulaflmam›z› sa¤lam›flt›r.

Bak›n›z biz, bir yandan da, h›zla dünyaya aç›l›yoruz.

Bugün  dünyan›n dört bir yan›nda yat›r›mc›lar›m›z var.

Türk inflaat flirketleri dünya müteahhitlik hizmetleri sektörünün önde gelen aktörleri
aras›nda yer al›yor.

Bugüne kadar 65 ülkede, toplam 76.7 milyar Dolarl›k 3 bin 200'ün üzerinde proje
üstlendiler.
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2010 y›l›nda, sadece AB ülkelerindeki ifladamlar›m›z›n say›s›n›n 150 bini bulaca¤› tahmin
ediliyor.

Bu ifladamlar›m›z, 100 milyar Euro'ya  varan cirolar›yla yaklafl›k 1 milyon kifliye istihdam
sa¤layacak.

Giriflimcilerimiz Avrupa ve Amerika k›talar›n›n yan› s›ra, Avustralya, Yeni Zelanda gibi
Do¤u Asya ülkelerine de aç›l›yorlar.

Hatta Sudan, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso gibi  risk oran› yüksek Sahraalt› Afrika
ülkelerinde bile  yat›r›m yapan ifladamlar›m›z var.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, birçok bölgeyi birbirine ba¤layan ekonomik ve kültürel bir kavflak konumundad›r.

21. yüzy›l›n yeni stratejik bölgesi Avrasya'n›n kalbinde, enerji nakil hatlar› ve ulafl›m
yollar›n›n merkezinde yer al›yoruz.

AB'nin dördüncü büyük enerji arteri olma yolunday›z.

Enerji ve ulafl›m koridorlar›yla Avrupa ve Asya'y› birlefltirmeyi hedefliyoruz.

‹nan›yorum ki bu, bölgenin bar›fl ve istikrara kavuflturulmas›na, ekonomik büyüme için
de yeni dinamiklerin oluflturulmas›na hizmet edecektir.

Bu co¤rafya AB için de her bak›mdan son derece önemlidir.

Onun için, Türkiye'nin kat›l›m›, Birli¤in bölgeyle iliflkilerini daha da güçlendirecektir.

Hem bar›fl, hem de refah›n yayg›nlaflmas›na büyük bir katk› yapacakt›r.

Böylece Avrupa Birli¤i'ne gerçek anlamda küresel bir güç olman›n yolu da aç›lacakt›r.

Türkiye, demokratik, laik yap›s›, güçlü ekonomisi genç nüfusu, do¤al zenginlikleri, stratejik
co¤rafi konumu ve üstlendi¤i rollerle 21. yüzy›l›n ayd›nl›k gelece¤ine aç›lan f›rsat
pencerelerinden biridir.

Türkiye bu anlamda kendine düflen görev ve sorumluklar› yerine getirmeye devam
edecektir.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da bar›fl ve istikrar›n korunmas›na katk›da
bulunacak, refah›n yayg›nlaflt›r›lmas›na öncülük edecektir.

‹nan›yorum ki, bu toplant› da, h›zla küreselleflen dünyam›z›n bütün ülkeleriyle, bütün
toplumlar›yla arzu edilen ekonomik kalk›nmaya; istikrar ve refaha kavuflmas›na hizmet
edecektir.

Bu inançla sözlerime son veriyor, Dünya Ekonomik Forumu ‹stanbul Toplant›s›'n›n verimli
geçmesi temennisiyle, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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10. ULUSLARARASI ‹fi FORUMU KONGRES‹ VE
11. MÜS‹AD ULUSLARARASI FUARI GALASI

(23-26 KASIM 2006, CNR Expo Center Yeflilköy-‹STANBUL)
De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler,

Beyefendiler,

Bu önemli toplant›n›n bafl›nda, sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bugün burada 10. Uluslararas› ‹fl Forumu Kongresi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten
büyük memnuniyet duydu¤umu da özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu kongreyle birlikte yar›n 11. Uluslararas› MÜS‹AD Fuar› da bafll›yor.

Baflta MÜS‹AD yetkilileri olmak üzere, bu baflar›l› organizasyona eme¤i geçen herkesi
kutluyorum.

Bugün burada oldu¤u gibi art›k dünyan›n her yerinde, ticaretten sa¤l›¤a, spordan sanata
kadar her alanda uluslararas› yap›lanmalar›n, iflbirli¤inin giderek artt›¤›n› görüyoruz.

Art›k h›zla küreselleflen bir dünyada yafl›yoruz.

‹letiflim ve ulafl›mda mesafeleri k›saltan yeniliklerin etkisini en çok hissetti¤imiz alanlar›n
bafl›nda ekonomi geliyor.

Bu süreçle birlikte, üretimden tüketime kadar ekonominin bütün safhalar›nda büyük bir
de¤iflimin yafland›¤›na, uluslararas› ticaret hacminin h›zla artt›¤›na, al›flverifl al›flkanl›¤›n›n
yeni araçlarla flekil de¤ifltirdi¤ine tan›k oluyoruz.

Küreselleflmenin elbette baz› olumsuz yan tesirlerine de maruz kal›yoruz.

Bunlar› ve karfl›s›nda yapmam›z gerekenleri ayr› bir tart›flma konusu olarak gördü¤üm
için burada üzerinde durmayaca¤›m.

Ancak diyorum ki, küreselleflmenin ortaya ç›kard›¤› yeni imkân ve f›rsatlardan azami
ölçüde yararlanmay› baflarmak durumunday›z.

Herkes için, hepimiz için, daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek ideallerimiz ancak,
bu flekilde gerçe¤e dönüflebilir.

Küreselleflme ça¤›nda, devletlerin siyasi ve askeri gücü, ekonomik güçle desteklenmedikçe
tek bafl›na bir anlam ifade etmemektedir.
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Ayr›ca sadece varl›kl› olmak da, art›k tek bafl›na yeterli de¤ildir.

Mal, hizmet, emek ve sermayenin dolafl›m›nda art›k yepyeni bir dönem bafllam›flt›r.

Küresel bir oyuncu olman›n temel flartlar›ndan biri, kendi ülkemizi bir çekim merkezi
haline getirmek kadar ayn› zamanda gerekti¤inde sermayeyi ülke d›fl›nda verimlili¤i
yüksek alanlara yönlendirmektir.

Zira, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k, giderek küçülen dünyam›zda kaç›n›lmaz bir hal alm›flt›r.

Bu dinami¤in bir sonucu olarak ülkeler aras›nda iflbirli¤inin gelifltirilmesi daha da önem
kazanm›flt›r.

Dolay›s›yla uluslararas› ticarete katk›lar› bak›m›ndan  bu Kongre ve Fuar› son derece
anlaml› ve yararl› buldu¤umu özellikle ifade etmek istiyorum.

Yar›n aç›lacak Fuarla 2 milyar Dolarl›k uluslararas› ifl hacmi harekete geçirilecek.

Toplam olarak 50 milyar Dolara hükmeden uluslararas› yat›r›mc›lar ile Türk ifl adamlar›m›z
bir araya gelecek.

Küresel iflbirli¤inde inan›yorum ki, yeni bafllang›çlar yap›lacak.

Bu çerçevede flunu özellikle ifade etmek isterim.

"‹slam Dünyas›n›n ‹fl Adamlar› Aras›nda Küresel ‹fl A¤›n›n Kurulmas›" amac›yla y›llar önce
bafllat›lan bu Uluslararas› ‹fl Forumu’nun bugün geldi¤i nokta hepimiz için son derece
sevindiricidir.

Bir dünya kenti olan ‹stanbulumuz’un uluslararas›
kongrelere, fuarlara giderek daha çok evsahipli¤i
yapmas›ndan, bir  küresel etkinlik merkezi olarak y›ld›z›n›n
parlamas›ndan da ayr›ca mutluluk duyuyorum.
De¤erli Konuklar,

Bak›n›z bugün Türkiye, art›k küresel sermayenin yöneldi¤i önemli pazarlardan biridir.

Bir imkânlar ve f›rsatlar ülkesidir.

Son 4 y›ll›k performans›yla dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomileri aras›nda ön s›ralarda
yerini alm›flt›r.

Dünyan›n en büyük ilk 20 ekonomisinden biriyiz.

Bugün Türkiye'de özellikle uluslararas› yat›r›mc›lar için çok uygun bir ortam sa¤lanm›flt›r.

Son dört y›lda yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesiyle ilgili pek çok ad›m att›k.

Öncelikle "yerli", "yabanc›" ay›r›m›n› ortadan kald›rd›k.
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Küresel sermaye giriflini her bak›mdan kolaylaflt›rd›k.

Öyle ki, ülkemizde art›k bir uluslararas› yat›r›mc› bir günde flirket kurabiliyor.

Genç ve dinamik nüfusu, do¤al zenginlikleri, güçlü ekonomisi ve stratejik konumuyla,
küresel yat›r›mc›lara büyük f›rsatlar sunmaktad›r.

Türkiye bugün, hem ekonomik potansiyeli yüksek bir ülke, hem de küresel rekabette
gelece¤ine güven duyulan bir cazibe merkezidir.

Bunun en aç›k göstergesi fludur:

Geçen y›l Türkiye'ye yap›lan Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›m, rekor bir seviyeye; 9,7 milyar
Dolara ulaflm›flt›r.

Özellefltirmeden pay alan firmalarla birlikte bu rakam 17 milyar Dolar› bulmufltur.

Ülkemize 2006'n›n sadece ilk 9 ay›nda gelen yat›r›m 12.8 milyar Dolard›r.

Bu yükselen grafik, uluslararas› piyasalar›n Türkiye'nin gelece¤ine duydu¤u güveni aç›kça
ortaya koymaktad›r.

Ülkemize yap›lan Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›mlardaki art›fl›n önümüzdeki dönemde de
devam edece¤ini hep birlikte görece¤iz.

Biz bu yöndeki özendirici politikalar›m›z› sürdürmekte kararl›y›z.

Yat›r›m Destek Ajans›'n› kurarak bu konuda yeni ve önemli bir ad›m daha att›k.

Elbette sadece kurumsal altyap›y› güçlendirmenin yeterli olmad›¤›n› biliyoruz.

Onun için biz, yat›r›m ortam›n›n her y›l bir öncekinden daha iyi olmas›n›n gayreti
içerisindeyiz.

Bu alandaki mevzuat›n, de¤iflen ihtiyaçlara uygun biçimde sürekli iyilefltirilmesine yönelik
çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

Burada flunu özellikle ifade etmek istiyorum:

Teflvik uygulamalar›m›zda, hiç kimseye özel muamele yap›lm›yor, yap›lmayacak.

Zira, bizim en temel prensibimiz fleffafl›kt›r.

Bütün yat›r›mc›lar, teflviklerden ayn› flekilde yararlanacakt›r.

Türkiye'yi küresel sermayenin tereddütsüz tercih edece¤i, yat›r›m yapaca¤› bir ülke
haline getirmekte kararl›y›z.

Bu do¤rultuda, yaz›l›, fleffaf kurallar› daha da gelifltirece¤iz.

Hukuki düzenlemeler konusunda yap›lmas› gereken ilave çal›flmalar› k›sa zamanda
tamamlayaca¤›z.
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De¤erli Konuklar,

Bir hususa da özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Avrupa Birli¤i ile bafllatt›¤›m›z kat›l›m müzakereleri ekonomik kalk›nmam›za yeni bir ivme
kazand›rm›flt›r.

Att›¤›m›z do¤ru ad›mlarla, bir bütün olarak izledi¤imiz kararl› politikalarla, son dört y›lda
ekonomimiz yüzde 30 oran›nda büyüdü.

Makro ekonomik göstergelerdeki olumlu seyir devam ediyor.

Zaman zaman yaflanan küresel dalgalanmalardan, eskisi gibi etkilenmiyoruz.

Geçti¤imiz May›s-Haziran aylar›nda dünyada meydana gelen beklenmedik finans
hareketlerini en az tesirle atlatabildik.

Bu da, ekonomimizin direnç kazand›¤›n›, sa¤l›kl› bir yap›ya kavufltu¤unu aç›kça ortaya
koyuyor.

Bu noktaya gelmemiz elbette kolay olmad›.

Mutlulukla söyleyebilirim ki, bugün Türkiye'de, gerek siyasette, gerekse ekonomide
güven ve istikrar tesis edilmifltir.

Öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, fleffafl›k ve mali disiplin sa¤lanm›flt›r.

Bu geliflmeler ülkemize, sadece iç pazarda de¤il, uluslararas› ifl çevrelerinde de itibar
kazand›rm›flt›r.

Art›k ifladamlar›m›z, kendilerinden emin, iç ekonomik
dengelerden emin olarak dünyaya daha rahat
aç›labiliyorlar.
Art›k önlerini görebiliyor, risklerini hesap edebiliyor, geleceklerini planlayabiliyorlar.

Hiç flüphesiz, bütün bunlar çok önemli kazan›mlard›r.

Türkiye bugün küresel ekonomiyle bütünleflmeyi iflte bu kazan›mlar sayesinde baflarm›flt›r.

Son dönemde gerçeklefltirdi¤imiz yap›sal reformlarla dünyaya aç›k bir ekonomi haline
gelebildik.

Sadece teorik olarak de¤il, uygulamada da bunun neticelerini, yans›malar›n› görüyoruz.

Bugüne kadar görülmemifl biçimde artan küresel sermaye girifli, rekor düzeyde yükselen
ihracat rakamlar› da durumu, aç›k, net ortaya koyuyor.

Bütün alanlarda büyük bir at›l›m, tarihi bir dönüflüm gerçeklefliyor.

Mali piyasalarda ciddi iyilefltirmeler gerçeklefltirdik.
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Bütçe disiplinini sa¤lad›k.

Tar›m, sosyal güvenlik, enerji ve telekomünikasyon alanlar›nda önemli ad›mlar att›k.

Özellefltirme çal›flmalar›na h›z kazand›rd›k.

Enflasyonu kontrol alt›na ald›k.

D›fl ticarette önemli bir ilerleme sa¤lad›k.

Bugün ihraç mallar›m›z art›k dünyan›n her yerinde tan›n›yor ve al›c› buluyor.

Evrensel ölçülere uygun verimli ve güvenilir makinelerimiz, pek çok alt sektörde zirveyi
zorluyor.

Sanayicimizin üretti¤i mamuller, Almanya, ABD, ‹talya, ‹ngiltere, Fransa gibi dünyan›n
belli bafll› makine üreticisi ülkelerinde de büyük ra¤bet görüyor.

Türkiye'nin bütün kurumlar›yla iflleyen bir piyasa ekonomisine sahip oldu¤unu, art›k
uluslararas› kurulufllar da aç›kça ifade ediyorlar.

Dünya, bu reform sürecimizden, "sessiz devrim" olarak söz ediyor.

Ekonomik kalk›nmam›zla demokratik reformlar yan yana yürüyor.

Bugün Türkiye, iflte bu sayede Avrupa'dan Ortado¤u'ya, Afrika'dan Asya'ya uzanan
genifl bir co¤rafyada küresel bar›fl ve refaha katk› yapan önemli bir aktördür.

De¤erli Konuklar,

Ülkemize gelen Do¤rudan Uluslararas› Yat›r›mlar kadar Türk giriflimcisinin dünyaya
aç›lmas› da son derece sevindirici geliflmelerdir.

Art›k Türk yat›r›mc›s›n› Amerika ve Avrupa k›tas›n›n yan› s›ra, Avustralya, Yeni Zelanda
gibi Do¤u Asya ülkelerinde; hatta Sudan, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso gibi  risk
oran› yüksek Sahraalt› Afrika ülkelerinde bile  görüyoruz.

Giriflimcimizin yapt›¤› yat›r›mlar, dünyan›n her yerinde refah üretiyor, istihdam sa¤l›yor.

Ayn› zamanda uluslararas› iliflkilerimizi de güçlendiriyor.

Bu yönde ifladamlar›m›z›n önünü daha da açmak için elimizden gelen gayreti göstermeye
devam edece¤iz.

Bu anlamda  her türlü öneri ve yap›c› elefltiriye aç›¤›z.

Özellikle ifl camias›n›n önde gelen çat› kurulufllar›ndan MÜS‹AD'›n görüfl ve önerilerini
dinlemeye her zaman haz›r›z.

‹nan›yorum ki bu Kongre ve Fuar'da Uluslararas› ‹fl Dünyas› daha da kaynaflacak, yeni
ifl birli¤i, güç birli¤i imkânlar› ortaya ç›kacakt›r.

Sözlerime son verirken 10. Uluslararas› ‹fl Forumu Kongresi'nin ve yar›n aç›lacak 11.
Uluslararas› MÜS‹AD Fuar›n›n verimli geçmesini diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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DÜNYA EKONOM‹K FORUMU ‹STANBUL TOPLANTISI
KAPANIfi KONUfiMASI

(24 KASIM 2006, ‹stanbul)
Say›n Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, De¤erli konuklar, Han›mefendiler,
Beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

‹ki günlük yo¤un bir çal›flman›n ard›ndan Dünya Ekonomik Forumu'nun son oturumunda
sizlerle tekrar bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu son oturumda tabii ki forum çal›flmalar›n›n sonuçlar› de¤erlendirilecek.

Öncelikle bu sonuçlar›, bu de¤erlendirmeleri, özellikle uluslararas› ekonomik iliflkilerin,
dolay›s›yla dünya ekonomisinin ve dünya bar›fl›n›n gelece¤i aç›s›ndan son derece önemli
buldu¤umu ifade etmek istiyorum.

Onun için de bu hedeften ayr› düflünemeyece¤imize inand›¤›m ülkemizin ve bölgemizin
gelece¤i hakk›nda konuflaca¤›m.

Bu anlamda da daha çok, bölgenin gelece¤ini önemli ölçüde etkileyecek olan AB üyelik
sürecimiz üzerinde duraca¤›m.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye-AB iliflkileri aç›s›ndan önemli dönemeçlerden birine yaklafl›yoruz.

AB Devlet ve Hükümet Baflkanlar›n›n 14-15 Aral›k'ta yap›lacak Zirve'de Türkiye ile ilgili
alacaklar› karar bizim için büyük önem tafl›yor.

Zira bu karar, iliflkilerimizin yak›n vadede izleyece¤i seyri büyük ölçüde belirleyecektir.

Ayn› zamanda, AB liderlerinin, Birli¤in gelece¤ine iliflkin siyasi vizyonlar›n›n da bir
göstergesi olacakt›r.

Takdir edersiniz ki, bu aç›dan sorumluluk, Türkiye'den çok Avrupa Birli¤i'ne düflmektedir.

Biz, AB'li ortaklar›m›z›n siyasi sa¤duyu ve ahde vefa ilkeleri içinde hareket edeceklerine
inan›yoruz.

De¤erli Konuklar,

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, Türkiye-AB iliflkilerinin önünün aç›lmas›, her iki taraf›n da
yarar›na olacakt›r.

Zira, iliflkilerimiz genifl bir zemine yay›lm›flt›r ve ortak ç›karlara dayanmaktad›r.

Ayr›ca biz, kat›l›m sürecinde bugüne kadar ne taahhüt ettiysek, hepsini yerine getirdik.
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12 Nisan 2006'da aç›klad›¤›m›z 9. Reform Paketinde yer
alan yasal düzenlemelerin hepsini hayata geçirdik.
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Bir y›ld›r 33 fas›lda devam eden tarama süreci baflar›yla tamamlanm›flt›r.

Tarama süreci çerçevesinde 2 bini aflk›n yetkilimiz Komisyondaki muhataplar›yla bir
araya gelmifltir.

Kat›l›m yükümlülüklerinin üstlenilmesi ve AB müktesebat›na uyum sa¤lanmas› için
yap›lmas› gerekenler daha net biçimde ortaya ç›km›flt›r.

Bu yönde yol haritalar› haz›rlanmas›na iliflkin çal›flmalar›m›z devam ediyor.

Yeni fas›llarda en k›sa zamanda müzakerelerin bafllat›lmas›n› istiyoruz.

Bu, uyum gayretlerimize de h›z kazand›racakt›r.

Dönem Baflkan› olarak bu konuda Finlandiya'n›n öncülük etmesini bekliyoruz.

Kopenhag siyasi kriterlerine uyum sa¤lanmas›na yönelik siyasi reform çal›flmalar›m›za
ara vermeden devam ediyoruz.

12 Nisan 2006'da aç›klad›¤›m›z 9. Reform Paketinde yer alan yasal düzenlemelerin
hepsini hayata geçirdik.

Bunlar›n aras›nda Vak›flar Kanunu, Ombudsman Kanunu, Askeri Mahkemeler Kanunu
gibi önemli yasalar da var.

Hükümet olarak, düflünce ve ifade özgürlü¤ünün önündeki yasal engelleri ortadan
kald›ran düzenlemeler yapt›k.

Bugün uygulamada görülen kimi s›k›nt›lar da büyük ölçüde, ya ç›kard›¤›m›z yeni yasalar›n
amaçland›¤› flekilde özgürlükçü yorumlanmamas›ndan ya da henüz yeni içtihatlar›n ortaya
ç›kmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Her ikisi de, daha önce birçok kez ifade etti¤im gibi, bir zihniyet de¤iflimi meselesidir.
Hepimiz biliyoruz ki, bu da dünyan›n bütün toplumlar›nda zaman almaktad›r.

Neticede, uygulama safhas›nda tespit etti¤imiz eksiklikleri, s›k›nt›lar› gidermek için de
gayretlerimiz devam ediyor.

Yasal de¤iflikliklerin, reformlar›n lafz›na ve ruhuna uygun olarak en etkin biçimde
uygulanmas›na büyük özen gösteriyoruz.

Zira istiyoruz ki, insan›m›z ça¤›n en ileri hayat
standartlar›na ulafls›n, en genifl özgürlüklere sahip olsun;
Türkiye medeni milletler aras›nda, özgür ve müreffeh
dünya içinde hak etti¤i yeri als›n.
Bu reform sürecinde bizim rehberimiz bafl›ndan beri milletimizin de¤iflim talepleri
olmufltu. Onun için de, de¤iflim dönüflüm sürecimizin, AB perspektifimizin teminat›
olarak ben yine, milletimizin bu istikametteki iradesini görüyor ve gösteriyorum.
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Ancak AB karar vericileri, baz› yanl›fl ve haks›z kararlar›n kamuoyumuz üzerinde meydana
getirece¤i tesiri de dikkate almal›d›r, diye düflünüyorum.

De¤erli Dostlar,

Biliyoruz ki, Avrupa Birli¤i'ne üyelik için karfl›lanmas› gereken siyasi ve ekonomik kriterler
bellidir.

Burada flunu aç›kça ifade etmek istiyorum.

Türkiye, kat›l›m sürecinde bu kriterlerin hepsini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

Ancak, bu süreçteki baz› engelleme giriflimleri halk›m›z› üzmektedir.

Kat›l›m kriterleriyle ilgisi olmayan siyasi konular Türkiye'nin önüne getirilmemelidir.

Unutulmamal›d›r ki üyeli¤imiz, sadece bizim de¤il, Avrupa Birli¤i'nin de yarar›nad›r.

Bugün Avrupa'n›n karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlar›n çözümünün ve risklerin hafifletilmesinin
merkezinde Türkiye vard›r.

Onun için AB liderleri, inan›yorum ki, hem kendi toplumlar›na karfl› tarihi sorumluluklar›n›n,
hem de bize verdikleri taahhütlerin bilinci içinde hareket edeceklerdir.

Bu, sa¤duyu ve ahde vefan›n da gere¤idir.

De¤erli Konuklar,

Türk toplumu, kendi kültürel de¤erleri içinde demokrasi, insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü
gibi evrensel ilke ve de¤erleri benimsemifltir.

Bu da Türkiye'yi çok özel ve özgün bir konuma tafl›m›flt›r.

Gerek bölgemizde, gerekse çok daha genifl bir co¤rafyada etkinli¤imizi art›rm›flt›r.

Bugün Türkiye, ayn› zamanda hem ‹slam Konferans› Örgütü'ne, hem NATO'ya üye olan,
hem de Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m sürecini baflar›yla yürüten tek ülkedir.

fiüphesiz bu konum, bize ciddi sorumluluklar yüklüyor.

Özellikle medeniyetler çat›flmas› tezi gibi felaket
senaryolar›n›n dünya gündemini giderek daha fazla meflgul
etti¤i zor bir dönemde, küresel bar›fl için Türkiye büyük
bir f›rsat, büyük bir imkând›r.
Biz en bafl›ndan beri bu anlay›flla, bu bilinçle hareket ettik.

Zira, dün forumun aç›l›fl›nda da ifade etti¤im gibi, bar›fl› tesis etmeden refaha ulaflamay›z.

Refah›n bulunmad›¤› yere de bar›fl›n gelmesini bekleyemeyiz.

Onun için de; ya fliddet ve yoksulluk sarmal›na teslim olaca¤›z, ya da, bar›fl ve refah›n
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karfl›l›kl› olarak birbirini üretmesi için çal›flaca¤›z.

Biz istiyoruz ki, fliddet yerine bar›fl› küresellefltirelim; yoksulluk yerine refah› yayg›nlaflt›ral›m.

Fakat ne yaz›k ki, yoksulluk ve fliddetin birbirini davet ederek h›zla küreselleflti¤ine tan›k
oluyoruz.

Bunun önüne geçebilmek için, gerek ekonomik, gerekse siyasi alanda uluslararas› ifl
birli¤ine, güç birli¤ine, bugün her zamankinden daha çok ihtiyac›m›z var.

‹flte bu yüzden biz, dünyam›z›n içinden geçti¤i bu zor dönemde, ‹spanya ile birlikte
önemli bir ad›m att›k.

Medeniyetler ‹ttifak› Giriflimi'ni bafllatt›k.

Dünkü aç›fl konuflmamda bahsettim ama bugün bir kez daha alt›n› çizmekte yarar
görüyorum.

Medeniyetler ‹ttifak› bana göre, 21. yüzy›l›n küresel bar›fl projesidir.

On gün önce ‹stanbul'da BM Genel Sekreteri Say›n Annan ve ‹spanya Baflbakan› Say›n
Zapatero'nun da kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤imiz Zirve, bu konuda önemli bir kilometre
tafl› oldu.

Giriflimin eylem plan›n› dünya kamuoyuna aç›klad›k.

fiimdi bu önemli ad›m›, uygulamaya dönük faaliyetler izleyecek.

Türkiye'nin AB üyeli¤inin, Medeniyetler ‹ttifak›n›n gerçekleflebilece¤ini göstermesi
bak›m›ndan da, ne kadar önemli oldu¤una, burada bir kere daha dikkatinizi çekmek
istiyorum.

Türkiye'nin AB'ne üyeli¤i, küresel bar›fl ve refah ideallerimizin mümkün oldu¤unu ortaya
koyan, karfl›l›kl› önyarg›lar›m›z›n afl›labilece¤ini ispatlayan eflsiz bir örnek oluflturacakt›r.

Bak›n›z biz, gerek Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi, gerekse AB sürecimizle bölgemizdeki
reform çal›flmalar›na da örnek oluyor, öncülük ediyoruz.

Türkiye, paylaflt›¤›m›z ortak insani de¤erlerin güçlü bir savunucusu olmaya devam
edecektir.

Demokrasi, insan haklar›, iyi yönetiflim gibi de¤erlerin bölgemizde daha fazla yerleflmesinin,
güvenlik ve istikrar›, dolay›s›yla da refah› art›raca¤›na inan›yoruz.

AB üyeli¤ine yaklaflt›¤›m›z ölçüde, bölgedeki yap›c› etkimiz de elbette artacakt›r.

Unutulmamal›d›r ki, baflta bölgemizdekiler olmak üzere, bütün Müslüman ülkeler Avrupa
Birli¤i'ne üyelik sürecimizi, ilgiyle ve yak›ndan izliyorlar.

De¤erli Konuklar,

Geldi¤imiz aflamada cevaplanmas› gereken önemli bir soru var:



Bugün karfl›s›na ç›kan ve gelecekte ç›kacak küresel risklerle, tehditlerle, AB nas›l bafl
edecektir?

Türkiye'yle mi, yoksa Türkiyesiz mi?

Bana göre, nüfus yafllanmas›, sosyal entegrasyon sorunlar› ve küresel bir rol aray›fl›
içindeki Avrupa Birli¤i, bu risk ve tehditleri aflmak için Türkiye ile önemli bir f›rsat
yakalam›flt›r.

Bak›n›z, 2020 y›l›nda AB ülkelerinde çal›flabilir nüfus oran›n›n yar›dan aza inmesi bekleniyor.

O zaman çal›flabilir nüfus, Türkiye nüfusunun üçte ikisini oluflturacakt›r.

Yine 2020'de AB'nin enerji ihtiyac›n›n y›lda 200 milyon ton gaz ölçüsünde artaca¤›
hesaplanmaktad›r.

Türkiye, dünya enerji kaynaklar›n›n yüzde 70'inin
bulundu¤u, "stratejik elips" olarak adland›r›lan bölgenin
tam merkezinde yer almaktad›r.
Mevcut ve halen proje halindeki hatlar›yla flimdiden AB'nin dördüncü büyük enerji arteri
olma yolundad›r.

‹flte o gün, AB'nin ihtiyaç duydu¤u enerji arz güvenli¤ini Avrasya co¤rafyas›nda kilit bir
noktada bulunan Türkiye sa¤layacakt›r.

Tarihi ve kültürel ba¤lar›m›z›n bulundu¤u bu genifl co¤rafyada ülkemiz, demokratik, laik
cumhuriyeti, genç nüfusu, güçlü ekonomisi, etkin sivil toplumu ile istikrar ve refah
üretmektedir.

Bu co¤rafya AB için de her bak›mdan önemlidir.

Üyeli¤imiz, Avrupa Birli¤i'nin bu bölgeyle iliflkilerini güçlendirecektir.

Birli¤in gücünü ve dinamizmini art›racak, etki alan›n› geniflletecektir.

Böylece Avrupa Birli¤i, gerçek anlamda bir küresel güç olacakt›r.

Elbette bu güç, konuflmam›n bafl›nda ifade etti¤im gibi,  dünyam›z›n gelece¤ini önemli
ölçüde etkileyecek, küresel bar›fl ve refaha büyük katk› sa¤layacakt›r.

Daha iyi bir gelecek umuduyla sözlerime son verirken, oldukça verimli geçen ve yararl›
sonuçlarla kapanan Dünya Ekonomik Forumu ‹stanbul Toplant›s›'na katk›lar›ndan dolay›
bütün kat›l›mc›lara teflekkür ediyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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"GENÇ ARAP L‹DERLER‹ FORUMU"

(26 KASIM 2006, Ölü Deniz-Ürdün)
Ürdün Kral› Say›n Abdullah, Say›n Baflbakan, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Konuflmam›n bafl›nda, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Bugün burada bölgemizin meselelerinin ele al›naca¤› bu önemli Forum'da Arap Dünyas›n›n
genç liderleriyle, genç yöneticileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Bu nazik davetiniz için de ayr›ca teflekkür ediyorum.

Ciddi güçlüklerle karfl› karfl›ya bulunan Arap dünyas›n›n düzenledi¤i bu forumun, bölgemiz
için son derece önemli bir giriflim oldu¤unu düflünüyorum.

Biliyorum ki, dostum Kral Abdullah, bu güçlüklerin gö¤üslenmesinde her zaman sa¤duyulu
bir tutum izlemifl, aktif bir rol oynam›flt›r.

Bana göre bu, sadece bölge için de¤il, dünya bar›fl› için de bir f›rsatt›r.

Bizler, ortak de¤erlere, tarihi ve kültürel ba¤lara sahibiz.

Ayn› co¤rafyay› paylafl›yor, ayn› zorluklardan etkileniyor, benzer tehdit ve f›rsatlarla karfl›
karfl›ya geliyoruz.

Tarih boyunca nimet ve külfetlerini birlikte paylaflt›¤›m›z bu co¤rafya bugün kritik bir
dönemden geçiyor.

‹nan›yorum ki birçok ciddi sorunla yüz yüze olan bu bölgede ülkelerimiz bugün, bir refah
ve istikrar unsuru olarak öne ç›kmaktad›r.

Bu çerçevede, Orta Do¤u bölgesinin istikrar›, güvenli¤i ve refah›na katk›da bulunmak
öncelikli d›fl politika hedeflerimizden biridir.

Çevremizde bar›fl ve istikrar› tesis etmenin, güçlü bir iflbirli¤i kufla¤› oluflturman›n gayreti
içerisindeyiz.

Bölgemizdeki fliddet ve çat›flmalar›n giderek artt›¤› günümüzde, bar›fl›n tesisi yolundaki
çabalara, her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Arzu ederdik ki bugün, 15 y›l öncesine göre daha güvenli bir dünyada yaflad›¤›m›z›
rahatl›kla söyleyebilelim.

Ne yaz›k ki, bunu söyleyemiyoruz.

Dünyam›z›n bugününe ve gelece¤ine iliflkin kayg›lar›m›z her geçen gün biraz daha art›yor.

Çevremizde bar›fl ve istikrar› tesis etmenin, güçlü bir
iflbirli¤i kufla¤› oluflturman›n gayreti içerisindeyiz.
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Bak›n›z 15 y›l önce, muhtemelen ço¤unuzun henüz ö¤renci oldu¤u y›llarda, So¤uk Savafl
dönemini geride b›rakt›k.

Dünyam›z, bütün parametrelerin de¤iflti¤i yeni bir döneme girdi.

Karfl›laflt›¤›m›z sorunlara art›k o eski parametrelerle bakmak mümkün de¤ildir.

Bu dönem bir çok imkan ve f›rsat›n yan› s›ra,  yeni risk ve  tehlikeleri de beraberinde
getirmifltir.

‹flte bu risk ve tehlikeler, en çok da bölgemizi tehdit etmektedir.

Onun için, Arap dünyas› ile dayan›flma ve iflbirli¤imizi gelifltirmemiz daha da önem
kazanm›flt›r.

Günümüzde uluslararas› terör, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›, yasad›fl› göç ve örgütlü
suçlar sadece ulusal s›n›rlar›m›z› tehdit etmekle kalmam›fl, h›zla küreselleflmeye bafllam›flt›r.

fiu noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bugün kendinden farkl› gördü¤ü herkesi, her inanc›, her
kültürü "öteki" olarak tan›mlayan zihniyetler, dünyay›
içinden ç›k›lamaz bir krize do¤ru sürüklemektedir.
Toplumlar aras›nda ortaya ç›kan psikolojik uçurumlar böylece daha da derinleflmekte,
duygu, düflünce ve eylemlerde afl›r›l›klara yol açmaktad›r.

Bunu, ‹slam Dünyas› ile Bat›’n›n birbirine bak›fl›nda belirgin bir biçimde görüyoruz.

Her iki taraf›n da afl›r› uçlar› bu önyarg›lar›, bu nefreti, bu hoflgörüsüzlü¤ü sorumsuzca
istismar ediyorlar.
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Bana göre, bugün dünyadaki  en ac›mas›z ve en büyük sömürü de budur.

Nefreti ve hoflgörüsüzlü¤ü besleyen, bizi birbirimize karfl› bileyen  bu tehlikeyi görmezden
gelemeyiz.

Hayata ve dünyaya korkular›m›z› de¤il, umutlar›m›z› egemen k›lmak için, ortak ak›l ve
sa¤duyuyla hiç vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Biz Türkiye olarak, köklü medeniyetizinllaralincinde olarak dikkatinizi çekmek istiyorum.

üzde  birikimimizle, insani ve tarihi sorumlulu¤umuzu yerine getirmeye, bölgemizde ve
dünyada bu do¤rultuda aktif rol oynamaya devam ediyoruz

Farkl› inanç ve kültürler aras›nda çat›flma yerine karfl›l›kl› anlay›fl› hakim k›lma çabalar›n›n
öncülü¤ünü yap›yoruz.

Bundan dört y›l önce ‹slam Konferans› Örgütü ve Avrupa Birli¤i üyesi ülkeleri bir araya
getiren Ortak Foruma ev sahipli¤i yapm›flt›k.

Bildi¤iniz gibi geçen y›l da ‹spanya'yla birlikte Medeniyetler ‹ttifak› Giriflimini bafllatt›k.

Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤imiz de, giriflimin dolay›s›yla da küresel bar›fl ve refah›n
gerçekleflebilece¤ini bütün dünyaya gösteren somut bir örnek olacakt›r.

Geçti¤imiz günlerde ‹stanbul'da toplanan Zirvede giriflimin eylem plan›n› bütün dünyaya
duyurduk.

Biz diyoruz ki, Medeniyetler ‹ttifak› 21. yüzy›l›n küresel bar›fl projesidir.

Tabii ki, giriflimin baflar›ya ulaflmas› için de, uluslararas› toplumun güçlü deste¤ine ihtiyaç
vard›r.

Arap ülkelerinin sürece yapacaklar› katk›, bu bak›mdan son derece önemlidir.

Bize göre, kültürler aras›nda bir hiyerarfli söz konusu de¤ildir.

‹nsanl›¤›n ortak birikimi, asla tek bir kültüre, tek bir uygarl›¤a mal edilemez.

Farkl› kültür ve dinler tarih boyunca birbirlerini etkilemifltir, bugün de etkilemeye devam
etmektedir.

Her toplum insanl›¤›n ilerlemesine kendi özgün katk›s›n› yapm›flt›r.

Onun için de medeniyetin bugün ulaflt›¤› nokta hepimizin ortak ürünüdür.

‹flte bu ortak medeniyetimizi daha da zenginlefltirebilmek için her fleyden önce kap›lar›m›z›
birbirimize açmal›y›z.

Bizim gibi olmayanlar›n de¤erlerine, hassasiyetlerine, hak ve özgürlüklerine de sayg›l›
olmal›y›z.
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Bu itibarla, Ürdün'ün ve dostum Kral Abdullah'›n gayretlerini takdirle karfl›l›yorum.

Özellikle öncülük etti¤i Amman mesaj›n› zamanl› ve önemli buluyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bizler burada karfl›l›kl› anlay›fl ve iflbirli¤ini hakim k›lmaya, bar›fl ve istikrara hizmet etmeye
çal›fl›rken maalesef dünyan›n bir çok yerinde fliddet hüküm sürüyor.

Hepimizi derinden üzen çat›flma ve krizler bu salonun sadece birkaç yüz kilometre
etraf›nda olanca h›z›yla devam ediyor.

Ortak komflumuz Irak'ta günde ortalama 50-60 kiflinin öldürüldü¤üne dair haberlerin
art›k gazetelerin iç sayfalar›na düfltü¤ünü görüyoruz.

Irak'›n bir kardefl kavgas›na sürüklenmifl olmas› çok ac›d›r.

Ben diyorum ki, zengin do¤al kaynaklara, verimli topraklara ve yetiflmifl insan gücüne
sahip bir ülkenin, bu kadar k›sa süre içinde bir ç›kmaza do¤ru sürüklenmesine seyirci
kalamay›z, kalmamal›y›z.

Bir medeniyetin gözlerimizin önünde yok olmas›na izin veremeyiz.

Komflumuzda devam eden bu yang›n sönmedikçe evlerimizde rahat uyuyamay›z.

Biz Irakl› kardefllerimizin birbirleriyle çat›flmak yerine, bir an önce ülkelerinin müreffeh
gelece¤i için el ele vermeleri gerekti¤ine inan›yoruz.

Türkiye olarak bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da Irak halk›n›n kendi gelece¤ini
infla etmesine yard›mc› olaca¤›z.

Irakl› kardefllerimize her türlü deste¤i verece¤iz.

Yine üzülerek görüyoruz ki, benzer ac›lar Filistin'de de yaflanmaya devam ediyor.

Bölgemizdeki birçok çat›flma ve anlaflmazl›¤›n kayna¤›nda ‹srail-Filistin sorununun yatt›¤›n›
biliyoruz.

Ocak 2006'da Filistin'de, Mart 2006'da ise ‹srail'de yap›lan
seçimlerin ard›ndan ortaya ç›kan durum, Orta Do¤u Bar›fl
Süreci bak›m›ndan önümüze yeni f›rsatlar koymufltur.
Bu konuda, 2002 Beyrut Arap Zirvesi'nde kabul edilen Bar›fl Giriflimi’nde de öngörülen
iki devletli çözüm vizyonunun korunmas› gerekiyor.

Ayr›ca, bar›fl sürecinin yeniden canland›r›lmas› da flartt›r.

Ancak, her fleyden önce Filistin halk›n›n günlük yaflam›n›n iyilefltirilmesine katk›da
bulunmal›y›z.
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Filistin'de oldu¤u gibi yan› bafl›m›zdaki Lübnan'da da geçti¤imiz aylarda yüreklerimizi
s›zlatan insanl›k dramlar› yafland›.

Maalesef bu savafl, y›llar önce yaflad›¤› krizlerin, çat›flmalar›n yaralar›n› sar›p, düzlü¤e
henüz ç›km›fl bu ülke için yeniden ciddi bir y›k›m getirdi.

Lübnan ve Filistin örneklerinde de gördük ki, ihtilaflar tek tarafl› dayatmalarla ortadan
kald›r›lam›yor.

Orant›s›z güç kullan›m› hiçbir sorunu çözmüyor.

Aksine mevcut gerginlikleri daha da artt›r›yor.

Bar›fl ve güvenli¤in tesisini geciktiriyor.

Elbette bundan, baflta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dünyan›n almas› gereken dersler
var.

Hangi taraftan olursa olsun, sorunlara karfl›l›kl› anlay›fl ve uzlafl›yla çözüm aramak yerine
fliddetten medet umanlara karfl› ortak bir durufl gelifltirmemiz gerekiyor.

Onlar›n bar›fl ve istikrara, dolay›s›yla da bölge refah›na zarar vermesini önlemek için
hepimize görev ve sorumluluklar düflüyor.

Çünkü bütün bir insanl›k tarihi göstermifltir ki, istikrar ve bar›fl, huzur ve refah›; çat›flma
ve savafllar ise ac› ve yoksullu¤u beraberinde getirmektedir.

Maalesef, bugün fliddet h›zla küreselleflmekte, bu yüzden de yoksullu¤un pençesinde
k›vranan inanlar›n say›s› giderek artmaktad›r.

Bizler evrensel de¤erler etraf›nda bir araya gelerek, daha fazla geç olmadan bu gidifle
dur demeliyiz.

Bölgemizde ve dünyada yoksulluk de¤il, refah olsun
istiyorsak, ac› de¤il, huzur olsun istiyorsak, bar›fl›n
küreselleflmesi yolunda   sorumluluk üstlenmekten geri
durmamal›y›z.
Bunun için de, gerek siyasi, gerekse ekonomik alanda ifl birli¤i, güç birli¤i yapmam›z
flartt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

‹ki gün önce ‹stanbul'da yap›lan Dünya Ekonomik Forumu’nda da söyledim.

H›zla küreselleflen dünyam›zda, art›k ülkelerin birbirlerine olan ba¤›ml›l›klar› da giderek
art›yor.
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Bugün, dünyan›n herhangi bir yerinde meydana gelen bir geliflme, di¤er bölgeleri de
derinden etkileyebiliyor.

O sebeple günümüzde, ülkelerin kendilerini di¤er ülkelerden soyutlamalar›, içlerine
kapanmalar› mümkün de¤ildir.

Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n böylesine artt›¤› dünyam›zda, do¤al olarak güçlü iflbirlikleri de
kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

Bana göre, yeni risk ve tehditlerle ancak bu flekilde bafl edebilir, küreselleflmenin
nimetlerinden ancak bu flekilde faydalanabiliriz.

Bu bak›mdan, siyasetin, ifl ve finans çevrelerinin, sivil toplum kurulufllar›n›n liderlerini
bir araya getiren bu Forum, buradaki bu birliktelik, bana göre son derece anlaml›d›r.

Yine, gelecek y›l burada, Ölü Deniz'de yap›lacak Dünya Ekonomik Forumu toplant›lar›nda
bu önemli temalar etrafl› olarak ifllenecektir.

Bu vesileyle, Arap dünyas›n›n genç liderlerine baz› tavsiyelerde bulunmak istiyorum.

Diyorum ki, sadece ifliniz için de¤il, yaflad›¤›n›z ülke için de iyi yönetiflim, fleffafl›k, hesap
verebilirlik, insan haklar› gibi evrensel standartlar› daha fazla hayata geçirmeye çal›flmal›s›n›z.

Her zaman demokrasi, insan haklar› ve ço¤ulculuktan yana bir durufl sergilemelisiniz.

Ülkenizin ve dünyan›n gelece¤ini flekillendirecek genç ve etkin insanlar olarak geliflmeleri
yak›ndan izlemeli, de¤iflime öncülük etmelisiniz.

Yoksullu¤un, yolsuzlu¤un ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in giderilmesi öncelikli hedefiniz
olmal›d›r.

Unutmamal›s›n›z ki, bu hedefe ulaflman›n yolu da ça¤›n ihtiyaçlar›na cevap veremeyen
siyasi ve ekonomik yap›lar›n reforma tabi tutulmas›ndan geçiyor.

‹nan›yorum ki, kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n›n genç liderleri, genç
yöneticileri olan sizler, ülkelerinizin, bölgemizin ve dünyam›z›n yarar›na olacak büyük
baflar›lara imza atacaks›n›z.

Bu vesileyle, flunu da söylemek istiyorum:

Bildi¤iniz gibi, Arap Ligi ile ortaklafla oluflturaca¤›m›z Türk-Arap Forumu, önümüzdeki
dönemde altyap›s› tamamlanarak kurumsal bir kimlik kazanacakt›r.

Türk-Arap Forumu'nun da ortak hedeflerimize hizmet edece¤ine inan›yorum.

Sözlerime son verirken, Genç Arap Liderleri Forumu'nun verimli geçmesini, bölgemiz
için hay›rl› neticeler ortaya ç›karmas›n› diliyorum.

Misafirperverli¤iniz için de teflekkür ediyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.
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NATO R‹GA Z‹RVES‹

KUZEY ATLANT‹K KONSEY‹ TOPLANTISI

(29 KASIM 2006)
Say›n  Genel Sekreter,

Say›n Devlet ve Hükümet Baflkanlar›,

NATO Zirvesi'ne kat›lmaktan büyük onur duyuyor, bu baflar›l› organizasyondan dolay›
Leton makamlar›n› kutluyorum.

Kendilerine, bize gösterdikleri konukseverlik için de ayr›ca teflekkür ediyorum.

Biliyoruz ki, karfl› karfl›ya oldu¤umuz de¤iflken tehditler, NATO'nun daha güçlü ve daha
haz›rl›kl› olmas›n› gerektiriyor.

Bu do¤rultuda bafllat›lan dönüflüm ve reform çal›flmalar›n›n ayn› anlay›flla devam
etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Bu süreçte, gerçekçi bir yaklafl›m gelifltirmek ve hedeflerimizi do¤ru belirlemek zorunday›z.

Unutmamal›y›z ki, gittikçe düflen savunma bütçeleriyle etkin bir savunma ve ittifak
dayan›flmas› sürdürmek mümkün de¤ildir.

Say›n Genel Sekreterin de, bu konudaki hassasiyetini biliyorum.

NATO'nun gücünü daha etkin bir flekilde sergilemesini istiyorsak, savunma bütçelerini
gözden geçirmek ve ‹ttifak içerisindeki harcamalar›n eflgüdümünü daha iyi yapmak
zorunday›z.

Bu, ‹ttifak›n bar›fl ve istikrara hizmet edebilmesi, Afganistan gibi bölgelerde baflar›l›
olmas› ve terörle mücadelede sonuç alabilmesi bak›m›ndan son derece önemlidir.

Aç›k söylemek gerekirse, s›f›r reel büyüme ilkesiyle bu görevlerin hakk›yla yerine
getirilebilmesini beklemek gerçekçi de¤ildir.

De¤erli Meslektafllar›m,

Ortakl›klar konusu, dönüflümün siyasi yönlerinin önemli bir unsurudur.

Türkiye olarak, Ortakl›klar mekanizmas›n›, Avrupa-Atlantik co¤rafyas› ve ötesinde bar›fl,
güvenlik ve istikrar›n pekifltirilmesine hizmet eden önemli bir araç olarak görüyoruz.

NATO'nun gücünü daha etkin bir flekilde sergilemesini
istiyorsak, savunma bütçelerini gözden geçirmek ve ‹ttifak
içerisindeki harcamalar›n eflgüdümünü daha iyi yapmak
zorunday›z.
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Dolay›s›yla bir güven art›r›c› tedbir niteli¤i de tafl›yan bu iflbirli¤i mekanizmas›n› en iyi
flekilde çal›flt›rabilmeliyiz.

Bu do¤rultuda, ‹ttifak›n tüm Ortaklarla iliflkilerinin esnek, pragmatik ve ay›r›mc›l›¤a yol
açmayacak flekilde gelifltirilmesine katk›da bulunmaya devam edece¤iz.

Asl›nda, ‹stanbul Zirvesinde kararlaflt›rd›¤›m›z gibi, baz› seçilmifl alanlara ilgi duyan ve
‹ttifak çal›flmalar›na katk›da bulunabilecek ortaklarla, "26+n" (26 üye ülke + üye olmayan
ülkelerin kat›l›m›) düzeninde istiflarelerin hayata geçirilmesini de destekliyoruz.

Bu çerçevede, kapsay›c›l›k ilkesine riayet edilmesi özellikle önemlidir.

Avrupa-Atlantik Ortakl›k Konseyi bünyesinde, siyasi diyalogun daha da etkin hale
getirilmesi çabalar›n› destekliyoruz.

Bunun için, ilgili Ortaklarla esnek formatlar çerçevesinde öncelikli konulara odaklanan
istiflarelerin yararl› olaca¤›na inan›yoruz.

Bu yöndeki çal›flmalar›m›z›, yine, kapsay›c›l›k ve fleffafl›k gibi temel Ortakl›k ilkeleri
temelinde gerçeklefltirmeliyiz.

Ortaklar aras›nda ay›r›mc›l›k yap›ld›¤› fleklinde bir izlenimin oluflmamas›na dikkat etmeliyiz.

Keza, her bir durumda ayr› ayr› mutabakat sa¤lanmas› kayd›yla, Bar›fl için Ortakl›k
Program› çerçevesindeki iflbirli¤i mekanizmalar›n›n, Akdeniz Diyalo¤u, ‹stanbul ‹flbirli¤i
Giriflimi üyelerinin ve seçilmifl Temas Ülkelerinin istifadelerine aç›lmas›n› da yararl›
buluyoruz.

Üyelik Eylem Plan›’na dâhil olan Arnavutluk, Makedonya ve H›rvatistan'a, Zirve bildirisinde
güçlü ve teflvik edici bir mesaj verilmesini memnuniyetle karfl›l›yoruz.
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Bu ülkelerin gerekli çal›flmalar› tamamlayarak, 2008 y›l›nda düzenlenecek bundan sonraki
zirvede kat›l›m müzakerelerine davet edilmesini uygun buluyoruz.

Ayr›ca NATO üyeli¤i yolunda gerekli reformlar› hayata geçirmeleri için, gerek ‹ttifak
içerisinde, gerek ikili düzeyde bu ülkelere yap›lan yard›mlar›n artan bir biçimde
sürdürülmesinin önemli oldu¤una inan›yoruz.

De¤erli Meslektafllar›m,

Bosna-Hersek, Karada¤ ve S›rbistan'›n, Bar›fl için Ortakl›k Program› üyeliklerinin mümkün
olan en k›sa zamanda gerçekleflmesini istiyoruz.

Bu konuda bölgesel bir yaklafl›m benimsenmesinden yanay›z.

S›rbistan ve Bosna-Hersek için, Eski Yugoslavya Uluslararas› Ceza Mahkemesi ile daha
fazla iflbirli¤i yapma flart› halen geçerlidir.

Ancak, Republika Srpska (R‹PABL‹KA SIRPSKA)'n›n iflbirli¤ine yanaflmayan tutumu
nedeniyle, Bosna-Hersek'in tümünün cezaland›r›lmas› gibi adaletsiz bir sonuç ç›kt›¤›n›
da dikkate almal›y›z.

Bildi¤iniz gibi, S›rbistan'da 2007 Ocak sonunda parlamento seçimleri yap›lacak.

Seçimler öncesinde S›rbistan'›n, Bar›fl için Ortakl›k üyeli¤i yönünde al›nacak bir karar,
bu ülkedeki reform yanl›s› çevrelerin elini kuvvetlendirecektir.

Ayr›ca S›rp taraf›n›n, Kosova'n›n nihai statüsüne iliflkin olarak daha yap›c› ve esnek bir
tutum almas›nda da etkili olabilecektir.

‹ttifak ile Gürcistan aras›nda bafllat›lan Yo¤unlaflt›r›lm›fl Diyalog, bu ülkenin Avrupa-
Atlantik yap›lar›yla bütünleflme hedeflerinin uygulanmas› do¤rultusunda önemli bir
aflamad›r.

Önemli olan, Gürcistan'daki reform sürecinde kazan›lan ivmenin sürdürülebilir olmas›d›r.

Türkiye olarak, Ukrayna'y› bölgede bar›fl ve istikrar›n sa¤lanmas›nda önemli bir ortak
olarak görüyoruz. Ukrayna'n›n NATO'yla bütünleflme yönelimini ve demokratikleflme
sürecini destekliyoruz..

Temennimiz, Ukrayna'da Avrupa-Atlantik kurumlar›yla bütünleflmenin devam› yönünde
bir mutabakata var›lmas› ve bu do¤rultuda siyasi istikrar›n sa¤lanmas›; kapsaml› reformlar›n
ayn› h›zla sürdürülmesidir.

Bize göre, halk› ve seçilmifl liderleri NATO üyeli¤i yönünde yeni ad›mlar atma iradesini
gösterene dek, Ukrayna ile iliflkilerimiz mevcut mekanizmalar çerçevesinde devam
etmelidir.

Bu çerçevede, Yo¤unlaflt›r›lm›fl Diyalog ve Savunma Reformu Ortak Çal›flma Grubu
mekanizmalar›ndan en etkin flekilde faydalanman›n yollar› aranmal›d›r.

‹ttifak'›n Ukrayna'daki reform sürecine pratik iflbirli¤i yoluyla verdi¤i destek de
sürdürülmelidir.
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De¤erli Meslektafllar›m,

‹zninizle flimdi dönüflümün askeri yönlerine iliflkin baz› konulardaki yaklafl›mlar›m›z›
sizlerle paylaflmak istiyorum.

NATO Mukabele Kuvveti, NATO dönüflümünün en önemli ve iddial› projelerinden biridir.

Günümüzün tehditlerine karfl› daha iyi haz›rl›k yap›lmas› bak›m›ndan bu kuvvet, ittifaka
önemli katk›da bulunacak, daha genifl hareket yetene¤i kazand›racakt›r.

Tam harekat yetene¤ine (FOC) ulafl›ld›¤› takdirde:

NATO Mukabele Kuvveti'nin tam harekat yetene¤ine kavuflmas›n› memnuniyetle
karfl›l›yoruz.

Ancak, bu yüksek haz›rl›k seviyesinin korunmas›n›n da ciddi çaba gerektirece¤ini
unutmamal›y›z.

Türkiye olarak biz, bu konuda üzerimize düfleni yapmaya haz›r›z.

Tam harekat yetene¤ine (FOC) ulafl›lamad›¤› takdirde:

Tam harekat yetene¤ine halen ulafl›lamam›fl olmas› üzücüdür.

Kuvvet teflkili önündeki sorunlar›n çözümü için kararl›l›kla çaba sarf etmeye devam
etmeliyiz.

Acil konuflland›rmalarda finansman deste¤i sa¤lanmas› konusunda geliflme
kaydedilebildi¤i takdirde:

NATO Mukabele Kuvveti'nin acil konuflland›rmalar›na finansman deste¤i sa¤lanmas›
konusunda anlaflmaya var›lmas› memnuniyet vericidir.

Bu geliflmenin, kuvvet teflkilini  olumlu etkileyece¤ine inan›yoruz.

Ancak, mutab›k kald›¤›m›z yöntemin, etkisinin de¤erlendirilebilmesi için en az birkaç
konuflland›rmada denenmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.

Acil konuflland›rmalarda finansman deste¤i sa¤lanmas› konusunda geliflme
olmad›¤› takdirde:

NATO Mukabele Kuvveti'nin acil konuflland›rmalar›na
finansman deste¤i sa¤lanmas›n›n kuvvet teflkili üzerinde
olumlu etkisi olaca¤›na inan›yoruz.
Bu konuda henüz anlaflmaya var›lamamas›n› üzüntüyle karfl›lad›k.

Uzun vadeli kuvvet teflkilinin de sorunlar›n afl›lmas›na katk›da bulunabilece¤ini düflünüyoruz.

Di¤er taraftan, Ortaklar›n NATO Mukabele Kuvveti'ne kat›l›m› konusunda ilerleme
kaydedilmesini memnuniyet verici bir geliflme olarak görüyoruz.
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Unutmamal›y›z ki, NATO Mukabele Kuvveti için gerekli yeteneklerin sa¤lanmas› konusunda
as›l sorumluluk müttefiklere aittir.

Biz, iki kez liderli¤ini üstlendi¤imiz NATO Mukabele Kuvveti'ne üst seviyede katk›da
bulunan ülkelerden biriyiz.

Bu konudaki deste¤imizi önümüzdeki Ocak ay›ndan itibaren üstlenece¤imiz liderlik
dönemimizde ve sonras›nda da sürdürece¤iz.

Say›n Genel Sekreter,

Say›n Devlet ve Hükümet Baflkanlar›,

‹ttifak'›n, karfl›laflt›¤›m›z güçlüklere, günümüzün ve gelece¤in tehditlerine etkin flekilde
cevap vermeye devam edebilmesi bak›m›ndan kilit öneme sahip di¤er bir husus da
Savunma alan›nda dönüflüme gidilmesidir.

Bugün kabul edilecek Kapsaml› Siyasi Yönerge belgesi, ‹ttifak›n savunma dönüflüm
yap›lanmas›n›n ilerlemesini sa¤lamada önemli bir araç olacakt›r.

Ayn› zamanda kamuoyuna, ‹ttifak›n her türlü görevi yerine getirmeye her zamanki gibi
bugün de haz›r oldu¤u mesaj›n› verecektir.

Dolay›s›yla kolektif savunman›n ‹ttifak›n temel misyonu olmaya devam etti¤ine yap›lan
at›f önemlidir.

Özel Harekat Kuvvetleri, NATO'nun dönüflümünün ana unsurlar›ndan biri olmaya adayd›r.

Türkiye olarak biz, Özel Harekat Kuvvetleri konusunda kayda de¤er bir tecrübeye sahibiz.

Onun için, Özel Harekat Kuvvetlerine iliflkin askeri yeteneklerin ‹ttifak içinde daha da
gelifltirilmesi do¤rultusunda bafllat›lan somut çal›flmay› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Bu yöndeki çabalara katk›da bulunmay› öngörüyoruz.

Günümüzde harekatlar›n planlamas›nda, sahadaki bütün oyuncularla birlikte çal›fl›lmas›
gerekti¤i aç›kt›r.

Bugüne kadar icra edilen harekât ve misyonlardan elde edilen tecrübeler de bunu teyit
etmifltir.

Bu bak›mdan Afganistan, bu gereklili¤i ortaya koyan en çarp›c› örnektir.

Ayr›ca, yap›lacak iflbirli¤i ve eflgüdüm konusunda taraflar›n ortak bir iradeye sahip olmas›
da flartt›r.

Teflekkür ederim.

NATO-Rusya ‹liflkileri (Aç›ld›¤› takdirde)

Rusya, büyük bir potansiyele sahiptir.

Bu ülkenin NATO'nun stratejik orta¤› olmay› sürdürmesi herkesin ç›kar›nad›r.

Onun için de, iliflkilerde gereksiz gerginliklerden kaç›n›lmal› ve samimi bir diyalog
sa¤lanmal›d›r.
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Bu çerçevede, NATO-Rusya Konseyindeki diyalog kapsam›nda Rusya'n›n dile getirmek
istediklerini dinlemeye haz›r olmal›y›z.

Söylenenleri nas›l de¤erlendirece¤imiz bize kalm›flt›r.

‹ttifak›n alaca¤› kararlar da, elbette 26 Müttefike ait olacakt›r.

Ancak as›l olan, diyalo¤u aç›k tutmak ve iflbirli¤ini gelifltirmeye kararl› oldu¤umuzu
göstermektir.

Rusya'daki çeflitli kurumlar içinde de  NATO'dan flüphe duyanlar olabilir.

Bunu bertaraf etmenin yolu da daha fazla temas ve somut iflbirli¤inden geçiyor.

Pratik iflbirli¤i, özellikle bu bak›mdan NATO'nun ve onun temsil etti¤i de¤erlerin daha
iyi anlafl›lmas›na katk›da bulunarak güven art›r›c› rol oynayabilir.

Karadeniz Güvenli¤i (Aç›ld›¤› takdirde)

Karadeniz bölgesinde, k›y›dafl ülkelerden üçünün Müttefik, di¤er üçünün ise Ortak olmas›
güvenlik bak›m›ndan olumludur.

Ayr›ca bu ülkeler, deniz sahas›nda güvenlik konusuna hizmet edebilecek BLACKSEAFOR
mekanizmas›n› da kurmufllard›r.

fiu anda biz Karadeniz'de, deniz sahas›n›n potansiyel risklere karfl› güvenli¤i için Karadeniz
Uyumu Harekât›n› da yürütüyoruz.

Bu harekâta tüm k›y›dafl ülkeler davetlidir.

Rusya ile bu konuda imzalanan anlaflma onay aflamas›ndad›r.

Ukrayna ile müzakereler tamamlanmak üzeredir.

Romanya ise kat›l›m konusunda siyasi karar›n› aç›klam›flt›r.

Di¤er k›y›dafl ülkelerin de bu harekâta kat›lmaya olumlu yaklaflmalar›n› bekliyoruz.

Bu tür giriflimler, bölge ülkelerinin bölgesel meseleleri sahiplenmesini sa¤lamaktad›r.

Ayr›ca bu sayede, yerel imkânlar kullan›larak flartlara en uygun yaklafl›m ve yetenekler
gelifltirilmektedir.

Bu tür giriflimler, bu bak›m›ndan yararl› örneklerdir.

Darfur/AMIS-II Misyonu (Aç›ld›¤› takdirde)

Darfur'daki insanl›k dram› hepimizi üzmeye ve kayg›land›rmaya devam ediyor.

Bu ülkeyi ziyaretim s›ras›nda bizzat müflahede etti¤im drama bir an önce son verilmelidir.

Bunun için, baflta Birleflmifl Milletler olmak üzere, uluslararas› toplumun üzerine düflen
sorumlulu¤u yerine getirmelidir.



273

2 9  K A S I M  2 0 0 6U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Bu nedenle, NATO olarak, bir yandan Afrika Birli¤i
misyonuna deste¤imizi sürdürmeli, di¤er yandan da Sudan
Hükümeti'ni uluslararas› toplumla iflbirli¤ine teflvik
etmeliyiz.
NATO E¤itim ‹flbirli¤i Giriflimi (Aç›ld›¤› takdirde)

NATO'nun Ortado¤u'ya iliflkin E¤itim ‹flbirli¤i Girifliminin Riga'da ilan edilmesini
memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Giriflimin aflamal› bir flekilde hayata geçirilmesini destekliyoruz.

Bu çerçevede, ‹ttifak ve Müttefikler bünyesindeki e¤itim tesisleri ve faaliyetleri de dahil
olmak üzere, öncelikle mevcut mekanizma ve imkanlardan yararlan›lmal›d›r.

Bu, kaynak israf›na yol açmamak bak›m›ndan önemlidir.

Giriflim kapsam›nda, Akdeniz Diyalo¤u ve ‹stanbul ‹flbirli¤i Giriflimine mensup ülkelere
yönelik bir Güvenlik ‹flbirli¤i Merkezi kurulmas› konusunda karar al›nacakt›r.

Bunun öncesinde, bölge ülkeleri konuyla ilgilenmeye teflvik edilmelidir.

Ayr›ca, bölgedeki güvenlik durumu ve yerel hassasiyetler bütün yönleriyle dikkate
al›nmal›d›r.

Stratejik Hava Tafl›mac›l›¤› (Aç›ld›¤› takdirde)

Mevcut harekâtlar›n gereklilikleri karfl›s›nda, stratejik tafl›mac›l›k alan›nda kuvvetlerimizin
kriz alanlar›na en k›sa sürede intikal edebilmeleri daha da önem kazanm›flt›r.

Bu ihtiyac› karfl›lamak üzere, Türkiye olarak 2009 y›l›ndan itibaren 10 adet A-400M uça¤›
tedarik etmeyi öngörüyoruz.

Stratejik hava tafl›mac›l›¤› ihtiyac›n›n giderilebilmesi amac›yla bafllat›lan çokuluslu çabalara
da katk›da bulunmaya haz›r›z.

Füze Savunmas› (Aç›ld›¤› takdirde)

NATO üyesi ülkelerinin korunmas›na yönelik füze savunmas› mimarisinin teknik bak›mdan
yap›labilir oldu¤u anlafl›l›yor.

Ancak bu sistemin uygulanabilirli¤ini,  di¤er hususlar›n yan›nda, insani, hukuki, mali ve
çevresel etkileri de gözeten siyasi ve askeri bir yaklafl›mla de¤erlendirmeliyiz.

Yine, bu sistemin stratejik yans›malar› ile üçüncü ülkelerle etkileflim modaliteleri üzerinde
de dikkatli biçimde durmal›y›z.

Böylece, ileride at›lacak ad›mlar hakk›nda daha sa¤l›kl› kararlar verebiliriz.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN MEDEN‹YETLER ‹TT‹FAKI
G‹R‹fi‹M‹ ÇERÇEVES‹NDE NEW YORK'TA
GERÇEKLEfiT‹R‹LEN GEN‹fi KATILIMLI GENEL KURUL
TOPLANTISINDA YAPTI⁄I KONUfiMA

(18 ARALIK 2006)
Say›n Baflkan Halife,

Say›n Genel Sekreter Kofi Annan,

Say›n Seçilmifl Genel Sekreter Ban Ki Moon,

De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler,

Beyefendiler,

Konuflmam›n bafl›nda sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, uluslararas› toplumu bütün renkleri ve dokular›yla 60 y›ld›r bir araya getiren;
farkl› din, dil, kültür ve milletleri buluflturan bu de¤erli mekanda, bu önemli vesileyle
huzurlar›n›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Ayr›ca, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Say›n Annan'a, 10 y›l boyunca ifa etti¤i bu
çok zorlu görev s›ras›nda gösterdi¤i üstün performans ve etkili liderlikten dolay› teflekkür
ediyorum.

Halefi Say›n Ban Ki Moon'u da üstlendi¤i bu kritik görevden dolay› tebrik ediyor, Say›n
Annan'a oldu¤u gibi kendisine de elimizden gelen deste¤i verece¤imizi bilmesini
istiyorum.

Say›n Ban Ki Moon'un bu büyük sorumlulu¤u en iyi flekilde yerine getirece¤ine bütün
samimiyetimle inan›yor, kendisine baflar›lar diliyorum.

BM Genel Kurul Baflkan› Say›n Halife'ye de giriflimimize verdi¤i destekten ötürü, özellikle
teflekkür ediyorum.
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Öncelikle, uluslararas› toplumu bütün renkleri ve
dokular›yla 60 y›ld›r bir araya getiren; farkl› din, dil, kültür
ve milletleri buluflturan bu de¤erli mekanda, bu önemli
vesileyle huzurlar›n›zda olmaktan büyük memnuniyet
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.
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De¤erli Konuklar,

Bildi¤iniz gibi, Medeniyetler ‹ttifak› fikri bundan yaklafl›k iki y›l önce bu salonda ilk kez
dile getirildi¤inde sadece kula¤a hofl gelen soyut bir kavramdan ibaretti.

Sorunun ne oldu¤unu asl›nda hepimiz biliyorduk ama bu konuda neler yap›lmas› gerekti¤i;
daha da önemlisi nereden bafllayaca¤›m›z tam manas›yla bir muamma idi.

Bu projenin alt›na ‹spanya ile birlikte Türkiye olarak imzam›z› koydu¤umuzda, ço¤u kimse
bunun, birçok benzer giriflim gibi sürdürülemeyece¤ini, zamanla unutulaca¤›n› söylüyordu.

Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, sadece iki y›l bu düflünceleri de¤ifltirmeye yetti.

Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Say›n Annan'›n kurdu¤u Yüksek Düzeyli Grup, bundan
yaklafl›k bir ay önce ‹stanbul'da evsahipli¤ini yapt›¤›m›z toplant›da nihai raporunu sundu.

Aradan geçen zaman içerisinde raporu hep beraber inceledik.

Raporun iflaret etti¤i hususlar›, ortaya koydu¤u birbirinden önemli önerileri de¤erlendirme
f›rsat› bulduk.

Geldi¤imiz noktada ‹stanbul'da söylediklerimi aynen tekrarlayabilirim:

Yüksek Düzeyli Grubun sundu¤u rapor, bana göre tarihi de¤ere sahiptir.

‹çerdi¤i önerilerle, karfl› karfl›ya bulundu¤umuz önemli sorunlara çözüm aranmas›nda
temel bir referans belgesi niteli¤indedir.

Raporda da vurguland›¤› gibi, 21. yüzy›l›n bafl›nda dünyam›z büyük çeliflkilerle karfl›
karfl›yad›r.

‹nsanl›k tarihinin en h›zl› teknolojik geliflmelerinin
yafland›¤›, mesafelerin h›zla ortadan kalkt›¤› günümüzde,
toplumlar aras›ndaki bütün fiziki duvarlar bir bir y›k›l›rken,
bu kez aram›zda zihinsel duvarlar yükselmeye bafllam›flt›r.
Her geçen gün daha da artan haks›zl›k ve eflitsizlikler, büyütülen korku ve flüpheler
bütün dünyada  karfl›l›kl› nefret, önyarg›, öfke  ve hoflgörüsüzlü¤ü beslemektedir.

fiiddet ve çat›flma kültürü h›zla küreselleflmekte ve sadece belli bir co¤rafyay› de¤il
yeryüzünün tamam›n›, sadece bugünümüzü de¤il insanl›¤›n gelece¤ini tehdit etmektedir.

Siyasi ve ekonomik anlamda ilerlemifl toplumlar dünyan›n geri kalan›na, maalesef
yukar›dan bakmaktad›r.

Geliflmesini tamamlayamam›fl toplumlar da buna karfl› tepki gelifltirmektedir.

Karfl›l›kl› anlay›fl eksikli¤i ve önyarg›lar, s›k›nt›lar›n giderilmesini güçlefltirmekte, toplumlar
aras›ndaki uçurumlar, maalesef daha da derinleflmektedir.
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Bu, varolan sorunlar› giderek daha da karmafl›klaflt›rmakta ve adeta çözümsüzlü¤e
mahkum etmektedir.

Toplumlar farkl›l›klar›n› zenginlik olarak görüp birbirlerini tan›maya, anlamaya çal›flmak
yerine giderek birbirlerinden daha da uzaklaflmaktad›r.

Egemen kültür ve inanç sistemleri, ortak insani de¤erler etraf›nda buluflmak yerine
birbirlerine cephe almaktad›r.

Bu, en belirgin flekliyle ‹slam Dünyas› ile Bat› aras›nda zaman içinde keskinleflti¤ini
gördü¤ümüz kutuplaflmada ortaya ç›kmaktad›r.

Bize göre, bu kutuplaflman›n kayna¤›nda dinler, kültürler ve medeniyetlerin oldu¤unu
savunan çat›flma tezlerinin hiçbir hakl› dayana¤› yoktur.

Bak›n›z ben buraya bir Anadolu flehri olan Konya'dan geldim.

Orada büyük ‹slam düflünürü Mevlana'n›n vefat y›ldönümü münasebetiyle düzenlenen
fieb-i Arus, yani Vuslat Gecesi etkinli¤ine kat›ld›m.

Bildi¤iniz gibi, UNESCO 2007'yi 800. do¤um y›ldönümü münasebetiyle Mevlana Y›l› ilan
etti.

Bana göre Medeniyetler ‹ttifak›n› konufltu¤umuz bir dönemde bu çok anlaml› olmufltur.

Mevlana Y›l› dolay›s›yla bu büyük ‹slam düflünürünün mesaj›n› dünya gündemine tafl›mak
inan›yorum ki, Medeniyetler ‹ttifak› çabalar›m›z› çok daha  güçlendirecektir.

Çünkü Mevlana'n›n sevgi ö¤retisi, bizlere tam olarak flu an anlatmaya çal›flt›¤›m gerçe¤i,
k›sa ama veciz ifadelerle hem de bundan as›rlar önce söylemektedir.
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‹slam tasavvuf gelene¤inin en büyük isimlerinden biri olan, Allah ve insan dostu olarak
tan›nan Mevlana'n›n ö¤retisinden burada uzun uzun söz edecek de¤ilim.

Ancak izninizle, bu büyük bilgenin, bugün etraf›nda birleflmeye çal›flt›¤›m›z evrensel
insani de¤erlere dair, farkl›l›klar›m›z›n çat›flmaya dönüflmesini nas›l önleyebilece¤imize
dair, iki sözünü hat›rlatmak istiyorum.

Mevlana der ki " Bütün halis inançlar›n özü sevgidir."

Yine der ki, " Bar›fl, öncelikle insan›n kalbinde gerçekleflmelidir."

Derin anlamlar içeren bu sözlerin mesaj› aç›kt›r.

Hiçbir dini inanç, fliddet ve nefretin kayna¤› olamaz.

Zira özü sevgi olan Allah inanc› kalplerimizde yerleflir.

Bar›fl›n meskeni de ayn› kalplerdir.

E¤er bir kalpte Allah inanc› varsa, o kalpte bar›fl ta gerçekleflmifltir.

Allah'a dost olanlar, Mevlana da gördü¤ümüz gibi, mutlaka insana da dosttur.

Bütün bu y›k›mlar›n, ac› ve gözyafl›n›n sebebi, bugün eksikli¤ini en çok hissetti¤imiz
insan sevgisi de¤il midir?

Kalplerimizde gerçeklefltiremedi¤imiz hiçbir bar›fl idealini hayata geçirmemiz mümkün
de¤ildir.

Onun için diyorum ki, bugün küresel bar›fl düzenimize meydan okuyan fliddet ve
çat›flmalar, inançlar aras›nda cereyan etmemektedir.

Bu vahim bir yan›lsamad›r.

Gerçek karfl›tl›k, insan›n iyili¤ini esas alan de¤erler ittifak›na ba¤l› olanlar  ile kalplerinde
bar›fl ve iman› gerçeklefltiremeyen çat›flma yanl›lar› aras›ndad›r.

Gerçek karfl›tl›k, sevgi gönüllüleriyle, nefretin askerleri  aras›ndad›r.

Bu gerçe¤i, bütün aç›kl›¤›yla bir an önce ortaya koymal›y›z.

Zira, kutuplaflman›n ortaya ç›kard›¤› yabanc›laflma süreci, çok vahim sonuçlar do¤urmaya
adayd›r.

Bu tehlikeli bir gidifltir.

Üstelik, Bat› ve ‹slam Dünyas› aras›ndaki fay hatt› art›k çok belirgin hale gelmifltir.

Bu fay hatt› üzerinde art›k karikatür krizi ve sonras›nda tan›k oldu¤umuz öncü floklar
yaflanmaya bafllam›flt›r.

Öncü flok dedi¤im bu krizler, daha büyük felaketlerin geliflini bize aç›kça haber vermektedir.

Gerekli ad›mlar› atmad›¤›m›z, tedbirleri alamad›¤›m›z takdirde, kin ve nefret duygular›n›
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körükleyen afl›r› ak›mlar kendi dar dünya görüfllerini genifl bir tabana yayacaklard›r.

Öfke ve düflmanl›k duygular› pekiflecek, dünyam›z› geriye dönüflü olmayan bir noktaya
sürükleyecektir.

Biz diyoruz ki, hay›r, k›yamet habercilerinin felaket senaryolar› insanl›k için bir kader
de¤ildir, olmamal›d›r.

E¤er bar›fl gönüllüleri olarak bugün harekete geçersek, fler güçlerinin bozmaya çal›flt›¤›
bar›fl düzenimizi kurtarmak mümkündür.

BM'nin temsil etti¤i küresel bar›fl düzeni y›k›l›rsa bilelim ki, hiçbir ayr›m olmaks›z›n
hepimiz alt›nda kal›r›z.

Medeniyetler ‹ttifak›, iflte bu kötü gidiflin önlenmesi için at›lm›fl cesur bir ad›md›r.

Küresel bir tehdide verdi¤imiz küresel bir cevapt›r.

Daha önce de söyledim, bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum: Medeniyetler
‹ttifak›, bana göre 21. yüzy›l›n en önemli küresel bar›fl projesidir.

Ancak bu projenin baflar›s›, bafllatt›¤›m›z süreci devam ettirebilmemize ba¤l› olacakt›r.

Art›k bu meseleyi gerçek boyutlar›yla görebilmeli ve hiç vakit kaybetmeden sorunlar›
çözmenin yollar›n› aramal›y›z.

Zira, halklar›m›z›n huzur ve refah›n›, dünyam›z›n gelece¤ini çok yak›ndan ilgilendiren bu
sorunlara çözüm aramak, bana göre, hepimizin ortak görevidir.

Türkiye olarak biz,  büyük bir co¤rafyada farkl› din ve
kültürden birçok kavmi, yüzy›llar boyunca kardeflçe bir
arada yaflatm›fl bir gelene¤in mirasç›s›y›z.
Bak›n›z Türkiye, karfl› tarafta flu anda bir vizyon eksikli¤i olsa da AB ile ortak de¤erler
zemininde kat›l›m müzakerelerine bafllam›fl bir ülkedir.

Nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman, serbest pazar flartlar›n›n geçerli oldu¤u, demokratik,
laik bir Cumhuriyettir.

Bu anlamda, modernleflme, ço¤ulculuk, demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, temel hak ve
hürriyetler gibi evrensel de¤erleri kendi toplumlar›nda da görmek isteyen bölge halklar›
için bir ilham kayna¤›d›r.

‹flte bu sebeple Türkiye, "medeniyetler çat›flmas›" senaryolar›n› bofla ç›karacak örnek
bir ülke, önemli bir f›rsatt›r.

Bu gerçe¤i, art›k tarafs›z tüm çevreler de kabul etmektedir.

Bafl›ndan beri savundu¤umuz gibi, Türkiye'nin AB üyeli¤i bu bak›mdan büyük önem
tafl›maktad›r.
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Çünkü genifl bir vizyonla bak›ld›¤›nda, Medeniyetler ‹ttifak›n›n mümkün oldu¤unu gösteren
somut bir örnek oluflturacakt›r.

De¤erli Dostlar,

‹spanya Baflbakan› Say›n Zapatero ile birlikte Efl-sunuculu¤unu yapt›¤›m›z bu giriflim,
bugün çok kritik bir aflamaya gelmifltir.

Yüksek Düzeyli Grubun ilk toplant›s›na ‹spanya ev sahipli¤i yapm›flt›.

Son toplant›ysa, Avrupa ile Asya'n›n birleflti¤i, kadim medeniyetlerin kesiflme noktas›
olan, benim bu aç›dan Medeniyetler ‹ttifak›n›n sembol flehri olarak gördü¤üm ‹stanbul'da
gerçekleflmifltir.

Geldi¤imiz noktada, Yüksek Düzeyli Grubun raporu önümüzde tarihi bir referans belgesi
olarak durmaktad›r.

Çok de¤erli öneriler içeren Rapor, somut bir vizyon ortaya koymaktad›r.

Bana göre, bu vizyonun gerçekten anlam ifade edecek flekilde ileriye götürülebilmesi
için, önerilerin lafz› kadar ruhunun da uluslararas› toplum taraf›ndan benimsenmesi
flartt›r.

Bu giriflimi anlaml› k›lmak, ona hayat vermek istiyorsak, bu süreci ileriye götürecek bir
"Medeniyetler ‹ttifak› Ruhu" oluflturmak zorunday›z.

Ancak bu ruhla süreci canl› tutabilir, çal›flmalar›m›z›n istedi¤imiz do¤rultuda ilerlemesini
sa¤layacak h›z› yakalayabiliriz.

Bu bak›mdan, "Medeniyetler ‹ttifak› Ruhu"nu ayakta tutabilmemiz için flu iki temel flart›n
yerine getirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Öncelikle uluslararas› toplum olarak samimi bir dayan›flma içine girmeliyiz.

Ortak de¤erlerimize meydan okuyan bu küresel tehdide karfl›, küresel bir ahlaki durufl
sergilemek zorunday›z.

‹kinci flart olarak, güçlü bir siyasi iradeyi hep birlikte ortaya koymak durumunday›z.

Elbette, bu ortak iradenin sürdürülebilir olmas› çok önemlidir.

Bunun için de, iflbirli¤imizi gerçekçi bir zemine oturtmal›y›z.

Aksi halde gösterdi¤imiz çabalar bofla gidecektir.

Ben diyorum ki, çat›flma ve savafllara zemin haz›rlayan,
hepimizi farkl› flekillerde, farkl› boyutlarda tehdit eden
kutuplaflmaya karfl› kararl›l›kla mücadele etmeliyiz.
Bu kararl›l›k hem halklar›m›za örnek olacak, hem de tart›flmay› sapt›rmak isteyen afl›r›l›k
yanl›s› çevrelere gerekli mesajlar› verecektir.
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Böylece, uzun vadede arzu etti¤imiz neticeyi almam›z›n önünü de açm›fl olaca¤›z.

Küresel dayan›flma, ahlaki durufl ve ortak siyasi irade: ‹flte "Medeniyetler ‹ttifak› Ruhu"nu
oluflturacak ve bizi baflar›ya götürecek formül, bana göre budur.

De¤erli Konuklar,

Türkiye olarak burada, sorunun kendi aç›m›zdan ne kadar büyük, ne kadar acil oldu¤unun
alt›n› çizme imkan› bulduk.

Baflar›ya giden yolu nas›l kurgulamam›z gerekti¤ini ortaya koyduk.

Ancak bunlar, en nihayetinde, yine sözlerdir.

Evet, sözler de¤erlidir.

Ama bu süreçte art›k harekete geçmenin, gerekli ad›mlar› atman›n da zaman› gelmifltir.

Uygulama aflamas›ndaki eylemlerimiz, bu konudaki irademizin de somut kan›t› olacakt›r.

Unutmamal›y›z ki, sözlerimizin ne kadar arkas›nda durdu¤umuz, günü geldi¤inde
yapt›klar›m›zla ölçülecektir.

Bu noktada bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum.

Ortada bir sorun vard›r ve bu sorun hepimizindir.

Birço¤umuz kendimizi mevcut ihtilaflar›n, kutuplaflmalar›n çok uza¤›nda hissedebiliriz,
görebiliriz.

Ancak, karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n inan›lmaz bir h›zla artt›¤› günümüzde güvenli¤imiz de küresel
anlamda, bölünmezdir.

Yani, herkes güvende de¤ilse, hiç kimse güvende de¤ildir.

Birimizin sorunu hepimizin sorunudur.

Bu bak›mdan da meseleye genifl bir çerçeveden bakabilmemiz, büyük resmi görebilmemiz
gerekiyor.

Biliyoruz ki, bu konuda baflar› elde edebilmemizde siyasi liderlik kadar, uluslararas›
toplumun bütün unsurlar›yla giriflimi benimsemesi de önemlidir.

Bu noktada, Medeniyetler ‹ttifak› dostlar grubu üyelerinden büyük beklentilerimiz var.

Ayr›ca, uluslararas› örgütler ve sivil toplum kurulufllar›na da önemli görev ve sorumluluklar
düflüyor.

Yine, karfl›l›kl› önyarg› ve yanl›fl anlafl›lmalar› ortadan kald›rmaya,  farkl› din, kültür ve
gelene¤e mensup toplumlar› ortak evrensel de¤erler etraf›nda bir araya getirmeye
yönelik baflka giriflimlerin de sürdürüldü¤ünü memnuniyetle görüyoruz.
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Bizim, bu konudaki çabalar› kendi tekelimize almak gibi bir arzumuz zaten yoktur ve
olamaz.

Burada, herkesle iflbirli¤ine haz›r oldu¤umuzu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu alandaki bütün giriflimleri, bütün çabalar› takdirle karfl›l›yor, hepsinin birbirini uzun
vadede destekleyece¤ine inan›yoruz.

Ancak bunun için çabalar›m›z›n birbirini tamamlay›c› nitelikte olmas› büyük önem tafl›yor.

Elbette, BM bu çerçevede merkezi konuma sahiptir.

O yüzden bu çat› alt›nda toplanm›fl bulunuyoruz.

BM bu konuya sahip ç›kmaya, bu çerçevede gerekli düzenlemeleri yapmaya devam
edecektir.

Unutmamal›y›z ki, gerçek anlamda bir külfet paylafl›m› olmadan bu süreçten bir netice
ç›kmas› mümkün de¤ildir.

Herkesin, hepimizin elini cesaretle tafl›n alt›na sokmas› gerekmektedir.

Ortaya ç›kan bu tarihi f›rsat›, ancak bu flekilde de¤erlendirebiliriz.

Medeniyetler ‹ttifak› sürecini, ancak böyle bütünlüklü bir yaklafl›mla anlaml› ve etkili
k›labiliriz.

Ben diyorum ki, inanarak, samimiyetle çal›fl›rsak mutlaka baflaraca¤›z.

Böylece, bundan 10 y›l sonra, 20 y›l sonra geriye dönüp bakt›¤›m›zda, Medeniyetler
‹ttifak› girifliminin tarihe ve insanl›¤a yapt›¤› katk›y› da görebilece¤iz.

Bu, bir hayal de¤ildir.

E¤er flimdi hemen bafllarsak, gelecek nesillere bar›fl içerisinde  bir arada yaflayabilecekleri
bir dünya b›rakabiliriz.

Farkl› din, dil, kültür ve milletlere mensup milyonlarca insan›n bar›fl umudunu temsil
eden Medeniyetler ‹ttifak› Ruhu, iflte böyle bir dünyan›n kurulmas›na hizmet edecektir.

Ben ülkem ad›na, milletim ad›na, bu giriflimin bafllay›p bu aflamaya gelmesinde eme¤i
geçen baflta de¤erli dostum Zapatero ve Say›n Annan olmak üzere bütün Yüksek Düzeyli
Grup üyelerine teflekkür ediyorum.

‹nan›yorum ki, giriflimimiz yeni Genel Sekreter Say›n Moon'un liderli¤inde ve hepimizin
ortak çabalar›yla mutlaka amac›na ulaflacakt›r.

Bu umutla, kalplerinde bar›fl› gerçeklefltirenleri, Medeniyetler ‹ttifak› Ruhu’nu flimdiden
selaml›yorum.

Sizlere sayg›lar›m› sunuyorum.

284
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"TÜS‹AD DIfi POL‹T‹KA ÖDÜLÜ" TÖREN‹

(19 OCAK 2007)
TÜS‹AD'›n De¤erli Baflkan› ve Üyeleri, De¤erli Konuklar, Konuflmam›n Bafl›nda,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

AB Komisyonu Baflkan Yard›mc›s› Say›n Verheugen'e "TÜS‹AD D›fl Politika Ödülü"nün
verilmesi vesilesiyle toplanm›fl bulunuyoruz.

Say›n Verheugen ile Eflini burada selamlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

TÜS‹AD'a, bizleri bir araya getirerek böyle anlaml› bir geceyi düzenlendi¤i için teflekkür
ediyorum.

Ne yaz›k ki bugün ö¤leden sonra menfur cinayet buradaki ödül heyecan›m›za da gölge
düflürdü.

Suikast haberiyle hepimiz derinden sars›ld›k.

Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni H›rant Dink'i hedef alan kanl› eller, ilk aç›klamamda
da belirtti¤im gibi özgür düflünceye ve demokratik hayat›m›za da kurflun s›km›flt›r.

Elbette bu cinayetin üzerine kararl›l›kla gidece¤iz.

En k›sa sürede ayd›nlat›lmas› için 2 bakan›m› görevlendirdim, ilgili bütün birimlerimize
de gerekli talimatlar› verdim.

‹nan›yorum ki milletimiz birlik ve beraberlik içinde daha çok kenetlenerek bu hain cinayete
en iyi cevab› verecektir.

Aç›k söylüyorum hiçbir kanl› provakasyon, Türkiye'yi huzur ve istikrar içinde daha çok
özgürlük ve refaha giden yolundan döndüremeyecektir.

Demokratik reformlar›m›z› bundan sonra da kararl›l›kla sürdürece¤iz. Toplumsal bar›fl›m›z›
daha da güçlendirece¤iz.

Bu menfur cinayeti iflleyenler önemli bir flahsiyeti hedef seçmifl olsa da  amac›na
ulaflamayacakt›r.

Üzüntümüz büyüktür.

Ben olay›n ard›ndan H›rant Dink'in de¤erli efline de taziye dileklerimi iletmek için arad›m.

Ne tesadüftür ki, 2003 y›l›nda da Türkiye-AB iliflkilerine
önemli katk›larda bulunan de¤erli bir Alman bürokrata,
Almanya'n›n AB nezdindeki eski Daimi Temsilcisi Büyükelçi
Dr. Dietrich von Kyaw'a bu ödülü takdim etmifltim.
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Olay›n s›cakl›¤› sebebiyle henüz kendileriyle görüflemedim.

Bu arada Say›n Patrik Mutafyan'› da arayarak bafl sa¤l›¤› diledim.

Bir kez daha milletimizin bafl› sa¤olsun diyorum.

De¤erli Konuklar,

Bugün burada ikinci defa "TÜS‹AD D›fl Politika Ödülü"nü vermek üzere huzurunuzda
bulunuyorum.

Ne tesadüftür ki, 2003 y›l›nda da Türkiye-AB iliflkilerine önemli katk›larda bulunan de¤erli
bir Alman bürokrata, Almanya'n›n AB nezdindeki eski daimi Temsilcisi Büyükelçi Dr.
Dietrich von Kyaw'a bu ödülü takdim etmifltim.

Bu da asl›nda çok yönlü ve tarihi iliflkilere sahip bulundu¤umuz Almanya'n›n, ülkemizin
AB sürecinde oynad›¤› ayr›cal›kl› rolü ortaya koymaktad›r.

Biz bunun Almanya'n›n flimdi üstlenmifl oldu¤u AB Dönem Baflkanl›¤› s›ras›nda da
devam etmesini istiyoruz.

De¤erli Konuklar,

Biliyoruz ki, ço¤ulcu demokrasilerde sivil toplum örgütleri çok önemli bir rol oynamaktad›r.

Hatta bir ülkenin geliflmifllik düzeyi o ülkede bulunan sivil toplum örgütleriyle do¤rudan
ilgilidir.

Ülkemizdeki demokratik standartlar yükseldikçe sivil toplum örgütü say›s› da h›zla
artmaktad›r.

Biz bunu istiyor ve teflvik ediyoruz.

Hiç flüphesiz TÜS‹AD, Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütleri aras›nda yer almaktad›r.

Her fleyden önce Türkiye'de demokrasi kültürünün geliflmesine önemli katk›larda
bulunmufltur.

Çal›flmalar› ve gerçeklefltirdi¤i projeler birçok aç›dan di¤er sivil toplum örgütlerine örnek
olmaktad›r.

Sadece 4 y›ll›k bir mazisi olmas›na ra¤men bu akflam Say›n Verheugen'e verilecek olan
TÜS‹AD D›fl Politika Ödülü'nün de prestij kazand›¤›n› görüyoruz.

Bu da TÜS‹AD'›n kal›c› baflar›lar› ve ülkemize kazand›rd›klar› aras›nda say›lmal›d›r.

TÜS‹AD'›n AB üyelik sürecimiz s›ras›nda, sürekli olarak "bu sürece nas›l yard›mc› olabiliriz"
anlay›fl›  iç inde oldu¤unu bu vesi leyle özel l ik le bel i rtmek ist iyorum.

Bunu takdirle karfl›l›yorum.
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De¤erli Konuklar,

Say›n Verheugen, 20 y›la yak›n bir süre Almanya'da siyaset sahnesinde ön planda yer
almay› baflarabilmifl nadir siyasetçilerden biridir.

Bu süre zarf›nda kesintisiz önemli görevler üstlenmifltir.

Türkiye'nin Alman siyasetindeki yeri nedeniyle ve d›fl politika alan›ndaki uzmanl›¤›n›n
da etkisiyle, 1999'da Genifllemeden Sorumlu AB Komiserli¤i'ne getirildi¤inde, ülkemiz
hakk›nda genifl bir bilgi birikimine sahip olarak bu göreve bafllam›flt›r.

Say›n Verheugen'›n, Genifllemeden Sorumlu AB Komiseri görevinde bulundu¤u 1999-
2004 y›llar›nda, Türkiye'ye ilk önce Aday Ülke statüsü tan›nm›flt›r.

Daha sonra da müzakerelerin bafllamas›na iliflkin 17 Aral›k 2004 tarihinde verilen karara
giden süreçte önemli rol oynam›flt›r.

Kendisi, bu süreçte en önemli dönüm noktalar›nda AB içindeki tart›flmalara entelektüel
birikiminin de etkisiyle yön verebilmifl, objektif kararlar al›nmas›na önemli katk›larda
bulunmufltur.

Bu sayede, ülkemiz hakk›ndaki mevcut bilgi birikimini de önemli ölçüde gelifltirebilmifltir.

Onun için, ülkemiz hakk›ndaki görüfllerine, tavsiyelerine büyük önem atfediyorum.

Say›n Verheugen'›n Türkiye'ye yaklafl›m›nda bir
siyasetçiden ziyade, samimi bir devlet adam› ve vizyon
sahibi bir Avrupal› olmas› önemli rol oynam›flt›r.
Bu özellikleri de bizim için gerçek bir dost olmas›na yeterli olmufltur.

De¤erli Konuklar,

Türkiye-AB iliflkilerinde gelinen nokta hakk›nda da birkaç söz söylemeyi gerekli görüyorum.

Türkiye-AB iliflkileri, 1963 Ankara Ortakl›k Anlaflmas›na dayanan uzun bir geçmifle sahiptir.

Çok yönlü iliflkilerimizin bugün ulaflt›¤› nokta itibar›yla 11 Aral›k'ta AB Genel ‹fller ve D›fl
‹liflkiler Konseyi taraf›ndan al›nan karar, her fleyden önce bu iliflkilerimizin derinli¤i ve
ruhuyla ba¤daflmamaktad›r.

Say›n Verheugen'in de son birkaç ayda çeflitli vesilelerle ifade etti¤i gibi "baz› AB
hükümetleri iç politika saikleriyle Türkiye'nin cesaretini k›rmakta ve Türkiye'ye sürekli
olarak olumsuz sinyaller göndermektedir."

Bölgesinde istikrarl›, demokratik, laik bir ülke olan ve her bak›mdan dünya için bir çekim
merkezi haline gelen Türkiye'nin AB üyesi olmas›, Birli¤'e sadece güç kazand›racakt›r.

Avrupa Birli¤i'nin kendi gelece¤i ile ilgili vizyonunun bu gerçe¤i gözard› etmemesi
gerekti¤ini düflünüyorum.
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Türkiye tam üyelik hedefine ba¤l›d›r.

Bu do¤rultuda çal›flmalar›m›z kararl›l›kla devam etmektedir.

Bunda hiçbir tereddüde gerek yoktur.

Bu aflamaya gelinceye kadar müktesebata uyum aç›s›ndan yerine getirilmesi gereken
yükümlülüklerinin bilincindeyiz ve tüm adaylarla ayn› kriterlere tabi olmay› bekliyoruz.

Bu vesileyle bir kere daha vurgulamak istiyorum:

Hükümetimiz AB kat›l›m sürecine ve Türk halk›n›n yaflam standartlar›n›n yükseltilmesine
yönelik reform çal›flmalar›na devam etmeye kararl›d›r.

Konuflmama son verirken, Say›n Verheugen'i ald›¤› ödülden dolay› kutluyorum.

Türkiye-AB iliflkilerinin geliflmesine yapt›¤› katk›lar için de kendisine ülkem ad›na teflekkür
ediyorum.

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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AFR‹KA B‹RL‹⁄‹ Z‹RVES‹

(29-30 OCAK 2007, Addis Ababa)
Say›n Baflkan,

De¤erli Devlet Adamlar›,

Konuflmam›n bafl›nda sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, Afrika Birli¤i'nin Sekizinci Ola¤an Zirvesi'nin Aç›l›fl Oturumunda aran›zda
olmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle, beni Zirve'ye davet eden Afrika Birli¤i Komisyonu Baflkan› Say›n Konare'ye
ve Zirve'ye ev sahipli¤i yapmakta olan Etyopya Hükümeti'ne teflekkür ediyorum.

Ayr›ca, Afrika Birli¤i Dönem Baflkanl›¤›n› bugün devreden Kongo Cumhurbaflkan› Say›n
Denis Sassou Nguesso Baflkanl›¤› s›ras›nda baflar›yla yürüttü¤ü çal›flmalardan dolay›
kutluyorum.

Önümüzdeki dönem için bu göreve seçilecek halefini flimdiden tebrik ediyor, Afrika'n›n
bar›fl ve refah yolundaki çabalar›nda kendisine baflar›lar diliyorum.

Ayr›ca, bugün bizimle beraber burada bulunan Say›n Banki Moon'u, Birleflmifl Milletler
Genel Sekreteri görevine gelmesinden dolay› bir kez daha kutluyorum.

Kendisiyle her konuda yak›n iflbirli¤i içinde çal›flmaya haz›r oldu¤umuzu belirtmek
istiyorum.

De¤erli Devlet Adamlar›,

Afrika Birli¤i, geçmiflte savafllar, krizler, hastal›klar ve felaketler k›tas› olarak bilinen
Afrika'n›n, bu talihsiz imaj›n› silmek için siyasi alanda gösterilen çabalar›n bir ürünüdür.

Birlik flimdiden bu yönde önemli ad›mlar atm›fl, büyük baflar›lar sa¤lam›flt›r.

Afrika Birli¤i'nin, Afrika'da ulusal uzlaflma süreçlerinin, iyi yönetim ve hukukun üstünlü¤ü
gibi ortak hedeflerin güçlendirilmesinde ve daha iyi bir gelecek için Afrika'n›n kazan›mlar›n›n
art›r›lmas›nda önemli bir rol oynamaya devam edece¤ine inan›yoruz.

Türkiye, 2005 y›l›nda Afrika Birli¤i'nde gözlemci ülke statüsünü kazanm›fl ve Addis Ababa
Büyükelçimiz Afrika Birli¤i nezdine atanm›flt›r.

Ayn› y›l Komisyon Baflkan› Say›n Konare, 21-22 Kas›m 2005 tarihlerinde ülkemize resmi
bir ziyaret gerçeklefltirmifltir.

Türkiye, 2005 y›l›nda Afrika Birli¤i'nde gözlemci ülke
statüsünü kazanm›fl ve Addis Ababa Büyükelçimiz Afrika
Birli¤i nezdine atanm›flt›r.
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Say›n Konare ile yapt›¤›m›z görüflmelerde, Türkiye-Afrika Birli¤i iliflkilerini, Afrika ülkelerinin
karfl› karfl›ya bulunduklar› sorunlar›n çözümüne ve kalk›nmalar›na yap›labilece¤imiz
katk›lar› ele alm›flt›k.

Geçmiflte, Afrika halklar›n›n özgürlük ve ulusal ba¤›ms›zl›k yolundaki hakl› mücadeleleri
ile daima dayan›flma içinde olduk.

Bugün de, Afrika Birli¤i'nin ve Afrika uluslar›n›n bar›fl, demokrasi, kalk›nma ve refah
çabalar›na destek olmay› arzuluyoruz.

Afrika halklar›n›n bir dostu olarak, bölgesel iflbirli¤i, bar›fl ve sürdürülebilir kalk›nma
yolunda birlikte çal›flmak istiyoruz.

Bunun için açl›ktan iflsizli¤e, salg›n hastal›klardan etnik çat›flmalara kadar her ciddi sorunla
mücadelesinde Afrika'ya destek vermeye kararl›y›z.

Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz.

De¤erli Devlet Adamlar›,

Afrika ülkelerinin, Afrika'daki demokratik hareketler ile bölgesel iflbirli¤inin artt›r›lmas›
gibi konularda son y›llarda gösterdi¤i performans› memnuniyetle izliyoruz.

Bu çerçevede örne¤in Burundi, Liberya, Komorlar Birli¤i ve Kongo Demokratik
Cumhuriyeti'nde yap›lan son seçimler, Afrika'da demokrasi kültürünün giderek yerleflti¤ini
gösteren örneklerdir.

Son dönemde kaydedilen iyileflmelere ra¤men, Afrika'y› di¤er k›talardan ay›ran önemli
bir özellik, Afrika ülkelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda karfl› karfl›ya bulunduklar›
sorunlar›n büyüklü¤üdür.

Ancak içinde bulundu¤u tüm sorunlar, yerküremizin yüzde 22'sini kaplayan ve bünyesinde
53 ülkeyi bar›nd›ran Afrika'n›n, dünya için ne denli önemli bir bölge oldu¤u gerçe¤ine
gölge düflürmemektedir.
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Afrika, küreselleflen dünyada art›k hak etti¤i yeri h›zla almaya bafllam›flt›r.

Afrika'n›n makûs talihinin önümüzdeki dönemde art›k de¤iflebilece¤ine dair, dünya
kamuoyunda yayg›n bir inanç oluflmaktad›r.

Ben de inan›yorum ki, art›k Afrika'daki çat›flmalar durdurulacak, salg›n hastal›klar›n, do¤al
afetlerin önüne geçilecek, demokrasi, iyi yönetim ve fleffafl›k gibi, ekonomik geliflme
ile sosyal refah›n flartlar› olan kurumlar h›zla tamamlanacakt›r.

Ancak, Afrika genelinde olumlu geliflmeler sa¤lan›rken, Somali ve Darfur'daki durum,
uluslararas› toplumun gündeminde ön s›ralarda yer almaya devam ediyor.

Türkiye'nin Somali'yle dostane iliflkileri 16. yüzy›la dayanmaktad›r.

Bu dost ülkenin bugün içinde bulundu¤u kaos ve belirsizlik halk›m›z› derinden üzmektedir.

1990'l› y›llar›n bafllar›ndan bu yana bar›fl› özleyen Somali'nin egemenli¤ine, toprak
bütünlü¤üne, ba¤›ms›zl›¤›na ve birli¤ine büyük önem veriyoruz.

Somali'deki çat›flmalar›n bir an önce bitirilmesini arzuluyor, ulusal uzlaflma sürecini ve
Somali Geçici Federal Yönetimi'nin ülkede bar›fl ve uzlaflma sa¤lanmas› gayretlerini
destekliyoruz.

Darfur'daki durumu ise, 2006 y›l›nda Sudan'a yapt›¤›m ziyaret s›ras›nda bölgeye giderek
ilk elden görme f›rsat› buldum.

Do¤rusu gördü¤üm tablo beni derinden etkiledi.

Yaflanmakta olan trajedinin bir an önce durdurulmas› hepimiz için bir insanl›k görevidir.

5 May›s 2006 tarihinde imzalanan Darfur Bar›fl Anlaflmas›'n›n soruna kal›c› çözüm
bulunmas›na yönelik önemli bir ilk ad›m oldu¤unu düflünüyoruz.

Bölgede çat›flmalar›n durdurulmas› için Afrika Birli¤i Sudan Misyonunun çok zor flartlarda
yürüttü¤ü çal›flmalar› takdirle karfl›l›yoruz.

Ancak, bölgede bar›fl› sa¤layacak nihai bir çözüm bulunabilmesi için daha genifl çapl›
giriflimler gerekiyor.

Türkiye olarak, tek yanl› hareketlerden kaç›n›lmas› gerekti¤ini çeflitli vesilelerle, ikili ve
çok tarafl› forumlarda dile getiriyoruz.

Tüm taraflar›n›n onay›n› alacak uluslararas› giriflimlerin, bar›fl sürecine katk›da
bulunabilece¤ini düflünüyoruz ve bu giriflimleri desteklemeye haz›r›z.

De¤erli Devlet Adamlar›,

Türkiye geleneksel olarak Afrika K›tas›yla iyi iliflkiler içinde olmufltur.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun k›tayla iliflkileri Kuzey Afrika'dan ve Orta Afrika'da Kanem
Bornu ‹mparatorlu¤u'ndan, do¤uda Etyopya'ya, Afrika Boynuzu bölgelerine, Kenya'ya
ve bugünkü Tanzanya topraklar› olan Zanzibar'a kadar uzanm›flt›r.
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Bununla beraber, Afrika'yla bugünkü siyasi, ekonomik ve kültürel iliflkilerimiz, mevcut
potansiyeli yans›tmaktan uzakt›r.

Onun için, bu tarihi dostane iliflkileri önce yeniden canland›rmay› ve sonra daha da ileriye
götürmeyi arzuluyoruz.

Türkiye 1960'l› y›llarda ba¤›ms›zl›klar›na kavuflan tüm yeni Afrika ülkelerini tan›m›fl, bu
ülkelerle diplomatik iliflki kurmufl ve baz›lar›nda büyükelçilik açm›flt›r.

Bugün Afrika K›tas›'n›n genelinde 12 büyükelçili¤imiz ve 20'yi aflk›n fahri
baflkonsoloslu¤umuz bulunuyor.

Ülkemizde de M›s›r, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti
Büyükelçiliklerine ek olarak 2006 y›l›nda Etyopya ve Senegal Büyükelçilikleri aç›lm›flt›r.

Üç k›tan›n kesiflti¤i noktadaki Türkiye, bölgesindeki geliflmelerin yak›ndan takip edilmesi
için stratejik bir konum arzetmektedir.

Bu itibarla, Ankara'da Büyükelçilik açacak Afrikal› dost ülkelere destek olmaya haz›r›z.

Bildi¤iniz gibi, Hükümet olarak 2005 y›l›n› "Afrika Y›l›" ilan ettik.

Bu çerçevede, üst düzey ziyaretler, yeni ekonomik ve ticari anlaflmalar›n akdi ve karfl›l›kl›
ticaret heyeti ziyaretlerinin özendirilmesiyle, k›tayla iliflkilerimize yeni bir h›z ve içerik
kazand›r›lmas›n› amaçlad›k.

Afrika'ya aç›l›m politikalar›m›z çerçevesinde, Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari,
askeri ve kültürel alanlardaki iliflkilerimizin hukuki çerçevesini oluflturmaya gayret ediyoruz.

2005 y›l› Mart ay›nda Etyopya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni, 2006 y›l› Mart ay›nda da
Sudan'› ziyaret ettim.

Bunlar, ülkemizden Sahra'n›n Güneyindeki Afrika'ya ilk kez Baflbakan düzeyinde yap›lan
ziyaretlerdir.

Afrika'ya yönelik giriflimlerimize, aç›l›m politikam›za, önümüzdeki y›llarda da ayn› flekilde
devam edece¤iz.

2003 y›l›nda 5,4 milyar Dolar olan Türkiye ile Afrika ülkeleri
aras›ndaki ticaret hacmi 2006 y›l› sonunda iki kattan fazla
artarak 12 milyar Dolar› aflm›flt›r.
Ancak, Türkiye'nin tüm ticaret hacminin 200 Milyar Dolar oldu¤u dikkate al›n›rsa, Afrika
ile ticaretimizin bugünkü seviyesini yeterli görmüyoruz.

Hedefimiz, 2010 y›l›na kadar ticaret hacmini 30 milyar Dolara ç›karmakt›r.

Türk müteahhitlik flirketleri bugüne kadar Afrika ülkelerinde 17,3 milyar Dolarl›k proje
üstlenmifllerdir.
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Gelecek üç y›l içerisinde 10 milyar Dolarl›k yeni müteahhitlik projesini üstlenmeyi
hedefliyoruz.

Türk müteahhitlik flirketlerinin bugüne kadar çok genifl bir co¤rafyada üstlenerek baflar›yla
sonuçland›rd›klar› projeler, ulaflt›klar› tecrübe seviyesinin bir göstergesidir.

Özellikle inflaat firmalar›m›z›n Afrika'daki büyük altyap› projelerini üstlenebilmeleri için
Afrika Kalk›nma Bankas›'na üye olmam›z›n önemini biliyoruz.

Bu amaçla bafllat›lan çal›flmalar› k›sa zamanda sonuçland›rmay› planl›yoruz.

Afrika ülkelerindeki yat›r›mlar›m›z de¤iflik alanlarda 400 milyon Dolar› aflm›fl olup, halen
355 Türk firmas› çeflitli Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyor.

Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik iliflkilerimizin artmas› için firmalar›m›z›n kolay, ucuz
ve süratli nakliye imkân›na kavuflmas› gerekti¤ini de biliyoruz.

Bu bak›mdan 2006 y›l›nda Türk Havayollar› Hartum, Addis Ababa ve Lagos'a seferler
bafllatm›flt›r. Önümüzdeki dönemde Türk Havayollar›n›n Afrika'ya yönelik uçufllar›n›n
artt›r›lmas› da gündemdedir.

De¤erli Devlet Adamlar›,

Türkiye, art›k her alanda teknik yard›m verebilecek kapasiteye ulaflm›flt›r.

Türkiye'nin 2005 y›l›nda tüm Dünya'ya yönelik toplam kalk›nma yard›m› 1 milyar 52
milyon Dolar olarak hesaplanm›flt›r.

Bunun 601 milyon Dolar›n› resmi kalk›nma yard›m› oluflturmaktad›r.

Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Ajans› "T‹KA" taraf›ndan 2006 y›l›nda 90 ülkede 818 proje
yürütülmüfl ve bunun için 62,3 milyon Dolar harcanm›flt›r.

T‹KA Program Koordinasyon Ofisleri’nin Dünya'daki say›s›, 2005'de Addis Ababa ve
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2006'da Hartum'da aç›lan ofislere ilaveten, 2007 y›l› Ocak ay›nda Senegal'de hizmete
girmesi planlanan ofisle birlikte, 19'a ç›kacakt›r.

Ayr›ca, Afrika'ya aç›l›mda ‹slam Konferans› Örgütü ve ‹slam Kalk›nma Bankas› ile yak›n
iflbirli¤i yap›lmas›ndan yanay›z.

Bu kapsamda, iki kurulufl aras›nda imzalanan bir "Mutabakat Zapt›"yla hukuki zeminin
tesis edilmifl olmas›n› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

De¤erli Devlet Adamlar›,

Türkiye'nin Afrika k›tas›na sa¤lad›¤› insani yard›mlar›n özellikle son y›llarda önemli ölçüde
artm›fl olmas› da, Afrika'ya verdi¤imiz önemin somut bir göstergesidir.

Türkiye, Afrika'ya yapm›fl oldu¤u insani yard›mlar neticesinde Dünya G›da Program›
yetkilileri taraf›ndan, Bat› Afrika'daki açl›kla mücadelede önde gelen donör ülkeler aras›nda
de¤erlendirilmeye bafllam›flt›r.

Ayr›ca, Afrika'n›n güneyinde kurakl›¤›n yol açt›¤› düflük tar›msal üretim, içme suyu k›tl›¤›,
açl›k ve HIV / AIDS hastal›¤›n›n neden oldu¤u sosyo-ekonomik çöküntü ile mücadelede
de Afrika'ya insani yard›mda bulunuyoruz.

Yine bu amaçla, 2007 Ocak ay› itibariyle, Dünya G›da Program›'n›n devam etmekte olan
acil insani yard›m operasyonlar›nda kullan›lmak üzere, iki milyon Dolar daha tahsis
etti¤imizi burada aç›klamak istiyorum.

Dünya genelinde oldu¤u gibi Afrika'da da bar›fl ve istikrar›n sa¤lanmas› konusuna ayr›
bir önem atfediyoruz.

Türkiye geçmiflte, Afrika'da konuflland›r›lan Birleflmifl Milletler Misyonlar›'na önemli
katk›larda bulunmufltur.

Bugüne kadar dünyan›n çeflitli bölgelerinde icra edilen bar›fl› destekleme operasyonlar›na
toplam 10 binden fazla askeri personelin yan›s›ra, farkl› boyutta hava ve deniz destek
unsurlar›yla ve sivil polislerimizle de katk›da bulunduk.

Örne¤in ülkemiz, 1993-1994  y›llar› aras›nda Somali'de icra edilen ikinci BM Somali
Operasyonu'nun (UNOSOM-II) komutanl›¤›n› yürütmüfl ve 300 kiflilik bir mekanize birlikle
katk› yapm›flt›r.

Türkiye halen, BM Sierra Leone Misyonu, BM Kongo Gözlem Heyeti Sivil Polis Misyonu,
BM Sudan Misyonu, BM Fildifli Sahili Operasyonu, BM Liberya Misyonu'na kat›lmaktad›r.

Y›lda iki kere düzenlenen Afrika Birli¤i Zirveleri’yle, k›tan›n acil ilgi bekleyen sorunlar›
gerçekçi bir flekilde ele al›nmaktad›r.

Gerek politik ve ekonomik, gerek di¤er alanlarda k›tan›n sorunlar›n› çözümlemeye yönelik
cesur kararlar kabul edilmektedir.

‹klim de¤iflikli¤i de gelece¤imizi ilgilendiren önemli bir konudur.
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Bu konu, zaten dönem dönem kurakl›k ve buna ba¤l› olarak açl›k sorunlar›yla karfl› karfl›ya
kalan Afrika için Dünya'n›n her yerinden daha fazla ciddiyet arzetmektedir.

Soruna biran önce çözüm bulunmad›¤› takdirde, ileride Afrika'da daha ciddi insani
trajediler yaflanabilecek ve tüm dünya bundan kolektif olarak sorumlu olacakt›r.

Türkiye, ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi'nde sera
gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas› amac›yla al›nan önlem ve
gelifltirilen politikalar›n uygulanmas›na yönelik küresel
çabalar› tümüyle desteklemektedir.
Türkiye olarak  iklim de¤iflikli¤iyle ilgili eflit, ortak fakat farkl› sorumluluk ilkesi ve imkânlar›
ölçüsünde mücadele etmeyi taahhüt ediyoruz.

Türkiye, Do¤u Akdeniz  bölgesinde yer ald›¤›ndan dolay› ve toplam k›y› uzunlu¤u 8 bin
km oldu¤undan, iklim de¤iflikli¤inden en çok etkilenecek olan ülkelerden biridir.

De¤erli Devlet Adamlar›,

Konuflmam›n bu son k›sm›nda, ülkemin genel d›fl politikas› hakk›nda bilgi vermek
istiyorum.

So¤uk Savafl’›n ard›ndan yeni bir uluslararas› ortam flekillenmeye bafllam›flt›r.

Terör, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›, insan ticareti, uyuflturucu madde ve silah kaçakç›l›¤›,
örgütlü suçlar gibi tehditler, küresel boyut kazanmaya bafllam›flt›r.

Bu tür sorunlar art›k sadece ortaya ç›kt›klar› co¤rafyay› de¤il, tüm uluslararas› toplumu
ilgilendirmektedir.

Bu anlamda, güvenli bir dünyada yaflad›¤›m›z› söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Tam
tersine, geçmiflten miras kalan klasik çat›flma alanlar›na, bu defa asimetrik nitelik tafl›yan,
yeni tehditler de eklenmifl bulunmaktad›r.

Bunun yan› s›ra, daha önce de¤indi¤im gibi,  iklim de¤iflimi, salg›n hastal›klar, açl›k ve
iyi yönetiflim zafiyeti gibi flu veya bu flekilde hepimizi etkileyen meseleler de, en az
güvenlik sorunlar› kadar önem tafl›maktad›r.

De¤indi¤im tüm bu sorunlar›n her biri tek tek ülkelerin mücadele kapasitesini aflmakta
ve küresel ölçekte iflbirli¤ini gerekli k›lmaktad›r.

Unutmamal›y›z ki, gelecek nesillere daha yaflanabilir bir dünya b›rakmak, hepimiz için
ortak bir görev ve sorumluluktur.

Türkiye, bu küresel risk ve tehditlerin neredeyse tümünün bir arada görüldü¤ü ender
co¤rafyalardan birinin merkezinde yer al›yor.

Bunun do¤al sonucu olarak çok boyutlu bir d›fl politika izliyoruz.
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Hayata ve geçirdi¤imiz reformlarla daha da güçlenen bir demokrasimiz var.

Dünyan›n 19 büyük ekonomisi aras›nda yer alan kuvvetli ve dinamik bir ekonomimiz
var.

Yak›n zamana kadar komflular›m›zla iliflkilerimize hakim olan sorunlar› büyük ölçüde
çözdük ve onlara iflbirli¤i kap›lar›n› açt›k.

Böylece Türkiye, çevresine istikrar yayan bir ülke olma özelli¤ini kazand›.

Komflular›m›z ve çevre ülkelerle ticari iliflkilerimizin genel d›fl ticaretimiz içindeki pay›
yüzde 3-4'lerden yüzde 33'e yükselmifltir.

Bugün ülkemiz, do¤rudan yat›r›mlar için cazibe merkezi haline gelmifltir.

2005 y›l› Ocak-Eylül döneminde 3,8 milyar Dolar seviyesinde olan do¤rudan yat›r›m
girifli, 2006 y›l›n›n ayn› döneminde yüzde 231 oran›nda artarak 12,8 milyar Dolara
ulaflm›flt›r.

2002 y›l› sonuna kadar Türkiye'de 5 bin 599 yabanc› sermayeli firma faaliyette bulunurken,
2003 y›l›ndan bugüne kadar geçen dönemde 8 bin 609 yeni flirket kurulmufltur.

De¤erli Devlet Adamlar›,

Bildi¤iniz gibi Türkiye, 2009-2010 dönemi Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi geçici
üyeli¤i için Bat› Avrupa ve Di¤er Devletler Grubu'ndan (WEOG) boflalacak iki yerden
birine adayd›r.

Söz konusu adayl›¤a yönelik seçimler, 2008 y›l›nda Birleflmifl Milletler'in 63. Genel Kurulu
s›ras›nda yap›lacakt›r.
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Adayl›¤›m›za birçok Afrika Birli¤i ülkesi taraf›ndan verilmifl olan destek, ülkemiz aç›s›ndan
büyük de¤er tafl›maktad›r.

Birleflmifl Milletler’in kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, son olarak 1961 y›l›nda, bir
ülke ile paylaflt›¤› yar› dönemlik üyelikten beri, Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmemifltir.

Türkiye, üyeli¤e seçilmesi halinde, yaklafl›k yar›m yüzy›l aradan sonra Konsey'de temsil
edilecektir.

Onun için, bu adayl›¤›m›za büyük önem veriyoruz.

Az önce de¤indi¤im çok boyutlu d›fl politika çerçevesinde Avrupa Birli¤i'ne üyelik
hedefimiz de ayr›ca önemlidir.

Bu yolda att›¤›m›z ad›mlar bir yandan bizi Avrupa Birli¤i'ne daha fazla yaklaflt›r›rken, di¤er
yandan bir baflka küresel hedefe daha ulaflmam›za katk›da bulunmaktad›r.

‹flte bu noktada, özellikle Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda giderek derinleflme e¤ilimi
gösteren fay hatt›na dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bir yanda dini de¤erler ad›na yap›ld›¤› iddia edilen terörist eylemler, öte yanda farkl›
gördü¤ü her fleyi ve herkesi "öteki" olarak tan›mlayan afl›r›l›k yanl›lar›, dünyay› küresel
bir krize itmeye çal›flmaktad›rlar.

Neticede medeniyetler çat›flmas› türü senaryolar›n üretilmesine yol açan bu e¤ilimlerin
dünya bar›fl›na katk› yapmad›¤› ve hepimizi sonu olmayan karanl›k bir dehlize çekti¤i
aç›kt›r.

Bu gidiflat› durdurmak ve ortak akl›n, mant›¤›n ve sa¤duyunun egemen olmas›n› sa¤lamak
zorunday›z.

‹flte Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne kat›lmas› yaklaflt›kça, "medeniyetler çat›flmas›" gibi
felaket senaryolar› da bofla ç›kmaktad›r.

Medeniyetler ‹ttifak›n›n dolay›s›yla bar›fl içinde bir arada yaflaman›n önemi daha da iyi
anlafl›lmaktad›r.

Bu bak›mdan ‹spanya ile birlikte eflbaflkanl›¤›n› yürüttü¤ümüz "Medeniyetler ‹ttifak›
Giriflimi", böyle bir amaca hizmet etmektedir.

Biz, bu giriflime 21. yüzy›l›n küresel bar›fl projesi diyoruz.

Farkl› kültürler ve dinler aras›ndaki ortak de¤erleri öne
ç›karmak suretiyle küresel planda kapsaml› bir iflbirli¤i
bar›fl ve uyum ortam› oluflturmay› amaçl›yoruz.
Medeniyetler aras›nda hiyerarfli olmad›¤›n›, her toplumun tarih boyunca insanl›¤›n
geliflimine kendi özgün katk›s›n› yapt›¤›n› söylüyoruz.
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Bu yönde at›labilecek somut ad›mlar› belirlemek üzere de farkl› kültür ve dinleri temsil
eden 20 sayg›n flahsiyetten oluflan bir yüksek düzeyli grup arac›l›¤›yla kapsaml› bir Eylem
Plan› haz›rland›.

Medeniyetler ‹ttifak› Giriflimi’nin benzerlerinden fark›n› ve en önemli katma de¤erini,
iflte bu, eyleme dönük niteli¤i oluflturmaktad›r.

Söz konusu Eylem Plan›, gençlik, göç, e¤itim ve bas›n ana bafll›klar› alt›nda bir dizi öneri
içermektedir.

fiimdi bu önerilerin ne flekilde hayata geçirilece¤i konusunda bir çal›flma yap›l›yor.

2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inde bu çal›flma tamamland›¤›nda, önerilerin hayata geçirilmesi
aflamas›na gelinecektir.

Mümkün oldu¤u kadar çok say›da devletin sürece destek vermesi, bu tarihi f›rsat›n
de¤erlendirilmesi bak›m›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

Hep birlikte bu ideal etraf›nda toplanmam›z ve gayretlerimizi bu yönde yo¤unlaflt›rmam›z,
gelecek nesillere bar›fl ve huzur dolu bir dünya b›rakabilmemizin en etkili yolu olacakt›r.

Afrika insanl›k tarihinin en kadim medeniyetlerine befliklik etmifltir.

Modern dönemin en büyük ac›lar›n› da bu eflsiz k›tan›n insanlar› yaflam›flt›r.

Küreselleflmenin, insanl›k olarak refah ve adalet aray›fl›m›za yapaca¤› katk›y› da Afrika
k›tas›ndaki geliflmeler belirleyecektir.

Bu aç›dan Afrika, ortak gelece¤imizin merkezindedir.

Afrika'n›n baflar›s› insanl›¤›n baflar›s› olacakt›r.

Son dönemde bu k›tada gördü¤ümüz canlanma hepimiz için umut kayna¤›d›r.

Afrika birli¤i örgütü bu canlanman›n sürükleyici gücüdür.

Sizlerin etkin liderli¤inizde Afrika k›tas› 21. yüzy›l›n önemli çekim alanlar›ndan biri olacakt›r.

Sözlerime son verirken, Zirvenin yararl›, verimli geçmesini diliyor, sizleri sayg›yla
selaml›yorum.
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IRCICA ÖDÜL TÖREN‹

(2 fiUBAT 2007, ‹stanbul)
Tataristan'›n Say›n  Cumhurbaflkan›,

‹slam Konferans› Örgütü'nün De¤erli Genel Sekreteri,

De¤erli Konuklar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle bu tören vesilesiyle aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade
etmek istiyorum.

Bu son derece anlaml› ödüle lay›k görüldü¤üm için baflta ‹slam Tarih, Sanat ve Kültür
Araflt›rma Merkezi'nin De¤erli Genel Direktörü olmak üzere herkese ayr› ayr› teflekkür
ediyorum.

Bildi¤iniz gibi, insanl›¤›n tarih boyunca kaydetti¤i geliflmeler son dönemde büyük h›z
kazanm›flt›r.

Öyle ki, günlük yaflant›m›z›n normal unsurlar› olarak gördü¤ümüz ileri teknoloji ürünlerinde,
geliflmelerin büyük ço¤unlu¤u, tarihin çok küçük bir dilimi olan son döneme s›¤m›flt›r.

Ne yaz›k ki, küreselleflen dünyada teknolojik geliflmenin bu kadar h›z kazanm›fl olmas›,
insanl›¤›n karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunlar›n çözüme kavuflturulmas› bak›m›ndan yeterli
olamam›flt›r.

Günümüzde, açl›k, yoksulluk, salg›n hastal›klar ve fliddet gibi sorunlar, insanl›¤›n ileriye
umutla bakmas›na engel olmaktad›r.

Ayr›ca, devletler aras›nda süre giden anlaflmazl›klar, yer yer bunlar›n s›cak çat›flmalara
dönüflmesi, kitle imha silahlar›n›n hala bir tehdit unsuru olarak varl›¤›n› sürdürmesi,
terörün örgütlü bir suç olarak s›n›rlar› aflan bir nitelik kazanmas›, maalesef bu tabloyu
biraz daha karanl›k hale getirmektedir.

‹flte insanl›¤›n tüm bu sorunlarla, birlikte mücadele etmeye her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duydu¤u bir dönemden geçiyoruz.

Zira, kültürler ve dinler aras›ndaki farkl›l›klar› istismar etmekten fayda bekleyen afl›r›l›k
yanl›lar›, uluslararas› toplumu yeni bir bölünmenin efli¤ine getirmifl bulunmaktad›rlar.

Böyle bir ortamda, ‹spanya Baflbakan› Say›n Zapatero'yla birlikte bafllatt›¤›m›z, Medeniyetler

Günümüzde, açl›k, yoksulluk, salg›n hastal›klar ve fliddet
gibi sorunlar, insanl›¤›n ileriye umutla bakmas›na engel
olmaktad›r.
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‹ttifak› Giriflimi büyük önem tafl›maktad›r.

BM Genel Sekreteri'nin himayesi alt›nda yürütülen bu giriflimle, farkl› kültürler ve dinler
aras›ndaki ortak noktalar› ön plana ç›kartarak Medeniyetler ‹ttifak›’na katk›da bulunmay›
hedefliyoruz.

21. yüzy›l›n küresel bar›fl projesi dedi¤imiz bu Giriflim, insanl›¤›n suni çizgilerle bölünmesi
yönündeki çabalara bugüne kadar verilmifl en anlaml› cevapt›r.

Asl›nda, farkl› kültürler, farkl› toplumlar tarih boyunca ayn› medeniyete kendi katk›lar›n›
yapm›fllar, ortak medeniyet de¤erlerini zenginlefltirmifllerdir.

Dolay›s›yla ne kimsenin medeniyet de¤erlerine tek bafl›na sahip ç›kmaya hakk› vard›r,
ne de kimsenin kendisini egemen bir kültürün karfl›s›nda bast›r›lm›fl, sindirilmifl
hissetmesine gerek vard›r.

Bu anlay›flla, Devlet Bakan›m›z Prof. Dr. Mehmet Ayd›n ve ‹spanyol karfl›t› Prof. Federico
Mayor (FEDER‹KO MAYOR)'un baflkanl›klar›nda, uluslararas› planda tan›nm›fl 20 de¤erli
flahsiyet taraf›ndan yürütülen titiz bir çal›flma sonunda, ortaya kapsaml› bir rapor ç›km›flt›r.

Bu rapor sadece akademik bir çal›flma olmay›p, uygulamaya yönelik somut öneriler
içermektedir.

fiimdi BM Genel Sekreteri ad›na çal›flmalar› yürüten bir Sekretarya, bu somut önerilerin
ne flekilde hayata geçirilece¤ine iliflkin bir uygulama plan› haz›rlamaktad›r.

Türkiye sürecin bundan sonraki bölümlerinde de üstlendi¤i sorumlulu¤a s›k› s›k›ya ba¤l›
kalacak ve aktif biçimde katk›da bulunmaya devam edecektir.

Bu süreç do¤al olarak sadece devletleri ilgilendirmemektedir.

Gelecek nesillere yaflanabilir bir dünya b›rakmay›
hedefleyen çabalar, uluslararas› toplumun tüm kesimlerinin
ilgisini hak etmektedir.
Uluslararas› kurulufllar, ifl dünyas› temsilcileri, bas›n-yay›n kurulufllar›, fikir önderleri,
sanatç›lar ve sivil toplum kurulufllar›n›n bu çabalar›m›za katk›lar›n› bekliyoruz.

Say›n Cumhurbaflkan›, De¤erli Konuklar,

Bu vesileyle, ‹slam medeniyeti ve kültürünün daha iyi anlafl›lmas›na  ve tan›nmas›na
önemli katk›larda bulunan ‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi'nin faaliyetlerine
de de¤inmekte fayda görüyorum.

‹slam Konferans› Örgütü'nün kültürel alanda aktif bir kuruluflu olan bu merkez, üye
ülkelerin tarih, kültür ve sanat miraslar› hakk›nda önemli araflt›rmalar yapm›fl, kitaplar
yay›mlam›fl, kongre, konferans ve sergiler düzenlemifltir.

Zaman›nda De¤erli Prof. Dr. ‹hsano¤lu'nun önemli katk›lar›yla yürütülen bu çal›flmalar›n
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bugün baflka ehil ellerde yine baflar›yla devam ettirildi¤ini memnuniyetle gözlemliyorum.

‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi'nin kültürler ve medeniyetler aras›nda
diyalog ve anlay›fl›n güçlenmesine katk›da bulunaca¤›ndan flüphe duymad›¤›m bu
çal›flmalar›n› bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da desteklemeye devam edece¤iz.

Bu vesileyle, ‹slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi'nin, De¤erli Genel Direktörü
Dr. Halit Eren baflta olmak üzere bütün mensuplar›n› kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n›
diliyor, sizleri bir kez daha sayg›yla selaml›yorum.
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BAKÜ-T‹FL‹S-KARS DEM‹RYOLU PROJES‹ ÇERÇEVE
ANLAfiMASI'NIN ‹MZA TÖREN‹ KONUfiMASI

(7 fiUBAT 2007)
Say›n Devlet Baflkanlar›, De¤erli Bakanlar, De¤erli Konuklar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle böylesine anlaml› bir günde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Baflta Gürcistan Devlet Baflkan› Say›n Saakaflvili olmak üzere Gürcistan yetkililerine
konukseverlikleri için flahs›m ve heyetim ad›na teflekkür ediyorum.

Azerbaycan Devlet Baflkan› Say›n Aliyev'in de bu törene kat›lm›fl olmas› bizleri son
derece memnun etmifltir.

Bugün burada Avrupa ile Asya'y› birbirine ba¤layacak bölgesel bir iflbirli¤i projesine imza
atmak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.

Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan Devlet ve Hükümet Baflkanlar›n›n Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu (BTK) Projesi'nin Çerçeve Anlaflmas›'n›n imza töreni vesilesiyle bir araya
geldik.

Bu buluflma, bölgenin bar›fl, istikrar ve refah› do¤rultusunda birlikte çal›flma, irade ve
kararl›l›¤›m›z› bir kez daha ortaya koymaktad›r.

Birlikte imza att›¤›m›z bu projeyle ortak gelece¤imizin infla edilmesi do¤rultusunda yeni
bir ad›m at›yoruz.

Tarihi ‹pek Yolu'nun canland›r›lmas›nda da önemli bir dönüm noktas›n› geride b›rakmak
üzereyiz.

Ortak tarihimizin zenginli¤ini ortak gelece¤imize tafl›yoruz.

K›talar›n, denizlerin, halklar›n ve kültürlerin birbiriyle kucaklaflt›¤› bu jeopolitik kavflakta
yer alan ülkelerimizin tarihi ve co¤rafi sorumluluklar›n›n bilincindeyiz.

2007 y›l› içinde yap›m›na bafllanacak demiryolu, hem insanlar›n hem de mallar›n dolafl›m›n›
kolaylaflt›rarak, bölgesel refah ve istikrara katk›da bulunacakt›r.

Bu proje Hazar Havzas›'n› Avrupa'ya ba¤layan enerji ve ulafl›m koridorlar›n›n stratejik
bir parças›n› oluflturacakt›r.
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Biz Kafkasya bölgesinin bu kapsaml› iflbirli¤i projeleriyle
birlikte giderek bütünlefltirici bir bar›fl ve istikrar bölgesine
dönüflmesini arzu ediyoruz.
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De¤erli Konuklar,

Güney Kafkasya'da bugün hala çözüm bekleyen sorunlar mevcuttur.

Bu sorunlara biran önce adil ve kal›c› çözümler bulunmas› gerekmektedir.

Bölgesel ekonomik iflbirli¤i projeleri, uyuflmazl›klara çözüm üretilmesi için gerekli siyasi
iklimin oluflturulmas›na da hizmet edecektir.

Birlikte çal›flma ve birlikte yaflama ruhunu tesis etmek ortak vizyonumuz olmal›d›r.

Tüm bölge ülkeleri bu hedef do¤rultusunda çal›flmal›d›r.

Do¤u'da Hazar Denizi üzerinden Orta Asya ve Çin'e, Bat›'da ise, "Marmaray" Bo¤az
geçiflli tünel projesi ile Avrupa'ya ba¤land›¤›nda, BTK hatt› Do¤u ile Bat› aras›nda yolcu
ve kargolar›n daha etkin, güvenilir ve ucuz flekilde tafl›nmas›na imkân verecek yeni bir
ulaflt›rma ve iflbirli¤i koridoru oluflturacakt›r.

Asl›nda Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum projeleriyle bir bütün olarak
de¤erlendirilmesi gereken Bakü-Tiflis-Kars Projesi, Güney Kafkasya ve Türkiye üzerinden
Asya'y› Avrupa ile do¤rudan irtibatland›rmakla kalmayacak, ayn› zamanda bölgemizde
kapsaml› bir iflbirli¤i a¤› oluflturacakt›r.

Biz Kafkasya bölgesinin bu kapsaml› iflbirli¤i projeleriyle birlikte giderek bütünlefltirici
bir bar›fl ve istikrar bölgesine dönüflmesini arzu ediyoruz.

Biz demiryollar›m›z›n uzand›¤› her hatt›, ayn› zamanda
bu co¤rafyada yaflayan toplumlar› birbirine daha s›k›
ba¤layacak kaynaflt›racak bir dostluk hatt› olarak
görüyoruz.
Trenlerimizin ulaflt›¤› her istasyona vagonlar dolusu dostluk ve kardefllik gidecektir.

Komflular›yla tüm sorunlar›n› çözmüfl bir Ermenistan'›n da ileride bu çerçeve içinde yer
almas›n› diliyoruz.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan aras›nda ticaret hacminin h›zla geliflmesi hepimiz için
memnuniyet vericidir.

Azerbaycan ve Gürcistan'›n önde gelen ticaret orta¤› olman›n yan› s›ra, Türkiye, Azerbaycan
ve Gürcistan'da en fazla yat›r›m gerçeklefltiren ülkeler aras›nda da yer almaktad›r.

Türkiye ayr›ca, Azerbaycan ve Gürcistan ile bölgesel refah ve istikrara katk›da bulunacak
ikili projeler de yürütmektedir.

Bu çerçevede özellikle iki proje üzerinde durmak istiyorum;

Öncelikle, Türkiye ile Gürcistan'›n ortak kullanacaklar› ve yap›m› k›sa sürede tamamlanacak
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olan Batum Uluslararas› Havaliman› Projesi'nin dünyada az rastlanan bir iflbirli¤i projesi
oldu¤unu vurgulamakta yarar görüyorum.

Bugün aç›l›fl› yap›lan ve TAV-Urban Türk ortakl›¤› taraf›ndan inflaat› tamamlanan Tiflis
Uluslararas› Havaliman› Türkiye-Gürcistan iflbirli¤inin di¤er bir somut örne¤idir.

Bu projeler iki komflu ve dost ülke aras›ndaki ekonomik iliflkilerin yo¤unlu¤unu
göstermektedir.

Ancak bunu yeterli görmüyoruz.

Birlikte daha fazlas›n› yapabilece¤imize inan›yoruz.

Bunun için birlikte çal›flmaya haz›r›z.

De¤erli Konuklar,

Azerbaycan ile iflbirli¤imizi de her alanda gelifltiriyoruz.

‹kili iliflkilerimizin bölgesel iflbirli¤i bak›m›ndan da sinerji yaratt›¤›n›n bilincindeyiz.

Bu bilinçle Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan aras›nda bir serbest ticaret ve yat›r›m alan›
oluflturulmas›n›n yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz.

Bu do¤rultuda birlikte çal›flmaya bafllamal›y›z.

De¤erli Konuklar,

Bakü-Tiflis-Kars Projesi'nin Çerçeve Anlaflmas›'na imza atman›n önemli ve ancak yeterli
olmad›¤›n› vurgulamak istiyorum.

Anlaflmaya imza att›¤›m›z gibi projenin de temelini birlikte en k›sa zamanda atmal›y›z.

Projenin temel atma törenini önümüzdeki aylarda Türkiye'de gerçeklefltirece¤iz.

Bu tören vesilesiyle hepinizi Türkiye'ye davet etmek istiyorum.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken, sizleri bir kez daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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YASED AÇILIfi TOPLANTISI

(21 fiUBAT 2007)
De¤erli kat›l›mc›lar, De¤erli konuklar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle yurtd›fl›ndan gelen konuklar›m›za ülkemize ve ‹stanbul'umuza hofl geldiniz
diyor, aran›zda olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Yine YASED'e, bu anlaml› toplant›y› gerçeklefltirdi¤i için çok teflekkür ediyorum.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye son y›llardaki büyüme, kalk›nma ve geliflmesiyle bir  imkanlar ve
f›rsatlar ülkesi olarak adland›r›lmaya bafllad›.

Büyüme ve kalk›nmay› demokrasiyle, siyasi güven ve istikrarla, hukuk devletini
güçlendirmekle sa¤lad›¤›m›z› bütün dünya takdirle izledi, gördü.

Bu ekonomik ve siyasi  istikrar çizgimizi güçlendirerek Türkiye'nin yolunu açmaya,
halk›m›z›n refah›n› yükseltmeye, üretim ve istihdam alanlar›n› gelifltirmeye devam
edece¤iz.

Dünkü oturumlarda oldu¤u gibi bugün yap›lacak  oturumlarda da Türkiye'nin yat›r›mc›lar
için sundu¤u eflsiz imkânlar de¤erlendirilecek.

Ben, ayr›nt›lara girmeden, Türkiye'nin son dönemde gerçeklefltirdi¤i at›l›mlara ve bizim
de¤iflim anlay›fl›m›za de¤inmek istiyorum.

fiimdi öncelikle sizlere birkaç gösterge üzerinden bir karfl›laflt›rma yapmak istiyorum.

Bak›n›z; 2002 y›l›nda, biz iktidara geldi¤imizde, Türkiye'de y›ll›k enflasyon yüzde 33
seviyesindeydi.

2005 ve 2006 y›llar›nda, 35 y›l sonra ilk kez enflasyon tek haneli oranlara kadar çekildi.

2002 y›l›nda Türkiye'nin toplam ihracat› 36 milyar Dolard›.

Bugün, 2006 sonu itibariyle 85 milyar Dolar.

Türkiye'nin gayri safi milli has›las›, 2002 y›l sonunda 181 milyar Dolard›, bugün, henüz
son çeyrek aç›klanmad› ama yaklafl›k 400 milyar Dolar.

Türkiye'nin kamu net borç stokunun gayri safi milli has›laya oran› 2002 y›l›nda yüzde
78,4 idi, 2005 sonunda yüzde 55,3. 2006 sonu rakamlar› önümüzdeki haftalarda
aç›klanacak, tahminler yüzde 47 civar›nda bir rakam olaca¤› fleklinde.
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Son bir gösterge: 2002 y›l sonunda Türkiye'nin Uluslararas› Para Fonu'na borcu, 23,5
milyar Dolard›, bugün itibariyle sadece 8,5 milyar Dolar...

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bunlar sadece seçilmifl baz› göstergeler...

Ancak hangi ekonomik göstergeye bakarsan›z bak›n›z, bütçe aç›¤›, turizm gelirleri,
özellefltirme gelirleri, faiz oranlar›... Hangisine bakarsan›z bak›n›z, biraz önce ifade etti¤im
göstergelere benzer büyük ve çok olumlu bir de¤iflimin yafland›¤›n› göreceksiniz.

Burada Türkiye'yi yak›ndan izleyen yabanc› dostlar›m›z da bu de¤iflimi çok net olarak
görüyorlar.

Peki, bu de¤iflim, ekonomideki bu iyileflme kal›c› m›?

Bunun cevab› da yapt›¤›m›z yap›sal reformlarda...

Finans ve bankac›l›k sektörüne iliflkin, sosyal güvenli¤e iliflkin, vergi sistemine iliflkin
önemli yap›sal reformlar gerçeklefltirdik, gerçeklefltirmeye devam ediyoruz.

Daha önce telaffuz bile edilmemifl, asla cesaret edilmemifl yap›sal reformlar› tek tek
uygulamaya geçiriyoruz ve böylece ekonomik kazan›mlar›m›z› da koruma alt›na al›yoruz.

Bak›n›z, Türkiye'nin hemen yan› bafl›nda çalkant›l› bir kriz bölgesi var.

Irak'ta yaflanan dramatik geliflmeler ortada, Lübnan ortada, Filistin-‹srail sorunu ortada.

Tüm bu olumsuz geliflmelere ra¤men, ekonomimizdeki dönüflüm, h›z kesmeden devam
etti, ediyor.

Geçti¤imiz y›l May›s ay›nda yaflanan küresel dalgalanma, ülkemizde minimum etkiyle
atlat›ld›.

Çünkü Türkiye ekonomisi art›k yere sa¤lam bas›yor... Hem de sapasa¤lam.

Neden? Çünkü bu ülkede istikrar var, güven var, kamu maliyesinde disiplin var, hedefleri
tutturma konusunda sa¤lam bir siyasi irade kararl›l›¤› var.

Bugün gerek yerli yat›r›mc›m›z, gerekse ülkemizle ifl yapan uluslararas› yat›r›mc›lar, bu
güven ortam›n›, bu istikrar ortam›n› görüyor ve Türkiye'nin sundu¤u f›rsatlardan
yararlanman›n gayreti içine giriyor.

Çok flükür, bizim, hükümetimizin kararl›l›¤›ndan hiç kimsenin flüphesi yok.

Gerçekleflecek reformlar konusunda da kimsenin tereddüdü yok.

Dikkat ediniz, Türkiye, uzun y›llard›r hedefi olan Avrupa Birli¤i üyeli¤ini bu dönemde
somut bir aflamaya getirdi.

Bugün Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m sürecinde bir ülkeyiz.

Hatta öyle ki, Avrupa Birli¤i içinden kimi ülkelerin engellemelerine ra¤men, reformlar›
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gerçeklefltirme konusunda biz Birli¤i zorluyoruz.

Onlar "biz 8 bafll›¤› ask›ya ald›k" diyor...

Biz, 35 bafll›kta da çal›flmalar›m›z› en ufak bir ivme kayb› olmaks›z›n devam ettiriyoruz.

Adayl›k sürecinin zorlu bir süreç oldu¤unu zaten biliyoruz.

Bu, bizim reform kararl›l›¤›m›zdan en ufak bir fley eksiltmez, biz yolumuza ayn› hassasiyetle
devam edece¤iz.

Çünkü Türkiye, eflsiz bir at›l›m f›rsat› yakalam›fl durumdad›r.

‹stikrar ortam›yla, güven ortam›yla, kararl› ve cesur bir siyasi iktidarla, Türkiye tarihinde
görülmedik derecede bir kalk›nma ve ilerleme sürecinin içindedir.

Bizim bu olumlu süreci sekteye u¤ratmam›z, gevflememiz, rehavete kap›lmam›z,
ekonomik program›m›zdan, mali disiplinden taviz vermemiz asla mümkün de¤ildir.

fiunu, alt›n› çizerek bir kez daha ifade etmek istiyorum:

Ne Cumhurbaflkanl›¤› seçimi, ne genel seçimler, ne de bir
baflka faktör, Türkiye'nin kalk›nma iradesinin önüne asla
geçemeyecektir, buna izin vermeyece¤iz.
Hem Cumhurbaflkanl›¤› seçimi hem de genel seçim normal takvimde yap›lacakt›r.

Demokratik süreçlerin hukuken belirlenmifl takvimleri Türkiye'de güven ve istikrar›
sekteye u¤ratmayacak, aksine demokrasiyi tahkim edecektir.

Bu süreçte iyi niyet sahibi herkes istikrar ve güvenin tahkimine katk› sa¤lamal›d›r.

Aksi çabalar demokrasinin iflleyiflini, Türkiye'nin normalleflmesini yad›rgamakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye'nin son dönemde gerçeklefltirdi¤i at›l›m, biraz önce de belirtti¤im gibi dünyan›n
her köflesinden yat›r›mc›lar›n, giriflimcilerin dikkatini çekmekte, Türkiye'ye ilgi kayda
de¤er flekilde artmaktad›r.

Biz, uluslararas› yat›r›mlar›n, bir ülke ekonomisinin kalk›nmas›nda ne derece önemli
oldu¤unun son derece bilincindeyiz.

Yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek için önemli reformlar gerçeklefltirdik.

Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulumuz, yo¤un flekilde çal›flmalar›n›
sürdürüyor ve yat›r›mlar›n önündeki bürokratik engelleri h›zla kald›r›yor.

Yine Yat›r›m Tan›t›m ve Promosyon Ajans›m›z faaliyete geçti ve çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Yat›r›m Dan›flma Konseyi toplant›lar›n› gerçeklefltirdik. Baflkanl›¤›n› bizzat ben yapt›m.
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Burada dünyan›n önde gelen flirket yöneticilerinin görüfl ve önerilerini ald›k.

Kamunun d›fl›nda özel sektörümüz, YASED gibi sivil örgütlerimiz de sorumluluklar›n›n
bilincinde olarak çok baflar›l› çal›flmalar yürüttüler, yürütmeye devam ediyorlar.

Sonuç, gerçekten yüzümüzü güldürecek, umutlar›m›z› art›racak bir seviyededir.

2006 y›l›nda Türkiye'nin çekti¤i uluslararas› sermaye miktar›, tam 19,7 milyar Dolar.

Dikkat ediniz, Türkiye bu noktaya, 1 milyar Dolar seviyesinden gelmifltir.

2003 y›l›na kadar, baz› istisnalar d›fl›nda uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar 1 milyar Dolar›
hiç aflmad›.

2006 y›l›ndaysa 20 milyar Dolar seviyesine ulaflm›fl durumday›z.

Yat›r›mlar› çekmek konusunda ucuzcu davranmad›k, abart›l› teflviklerle yat›r›m çekmenin
gayreti içinde olmad›k.

Çünkü bu tür yat›r›mlar›n kal›c› olmad›¤›n› biliyoruz.

Daha sa¤lam bir zeminde ve kal›c› yat›r›ma yöneldik, bu türden yat›r›mlar›n ülkemize
gelmesini sa¤lad›k.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Uluslararas› sermayeye iliflkin tart›flmalar bütün dünyada zaman zaman  yaflanabiliyor.

Benzeri tart›flmalar, çok kapal› ve küçük bir çevrede de olsa, ülkemizde de yaflan›yor.

Uluslararas› yat›r›mlar gelsin mi gelmesin mi fleklinde bafllayan tart›flmalar üzerinden
bir çok spekülasyon da üretiliyor.

fiunu özellikle belirtmek istiyorum ki, bu tart›flmalar bütün ülkelerde dünyaya kapal›,
dünyan›n gidiflat›n› iyi okuyamayan küçük çevreler taraf›ndan gündeme getiriliyor.

Dünyan›n gerçekleri ile kendi gerçeklerini ve imkanlar›n› buluflturan Türkiye art›k bu
tart›flmalar› geride b›rakm›flt›r.

Ekonomik iflleyiflin içinde olan herkes dünyadaki geliflmeleri yak›ndan takip ediyor, biliyor.

Bak›n›z; 2005 y›l›nda dünya ülkelerinin gayri safi milli has›las› yüzde 9,1 oran›nda artm›fl.

Yine dünya genelinde ihracat yüzde 12,9 oran›nda artm›fl.

Öte yandan uluslararas› sermaye yat›r›mlar›na bak›yorsunuz, yüzde 28,9 oran›nda artm›fl.

2006 y›l›nda tam 1,2 trilyon Dolarl›k uluslararas› yat›r›m yap›lm›fl.

fiimdi dünyan›n gerçe¤i bu iken, kimse ihracat yapmayal›m, ithalat yapmayal›m, yurt
d›fl›na yat›r›m yapmayal›m, yurt d›fl›ndan yat›r›m almayal›m diyebilir mi?
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Türkiye'nin çevresine bir duvar örelim, içimize kapanal›m, dünyadan uzak bir flekilde
yaflayal›m...

Bunu yapan, bunu ç›k›fl yolu olarak gören ve gösteren  tek bir dünya ülkesi var m›?

Yok!..

Geçmiflte bunu deneyenler oldu.

Ama düne kadar dünyaya kapal› anlay›fllar›n görülebildi¤i ülkelerdeki flu rakamlara
dikkatinizi çekmek istiyorum:

2005 y›l›nda, Çek Cumhuriyeti'nin çekti¤i uluslararas› sermaye 10,9 milyar Dolar.

Macaristan, 6,7 milyar Dolar.

Polonya, 7,7 milyar Dolar.

Rusya, 14,6 milyar Dolar.

Hindistan 6,6 milyar Dolar ve

Çin, tam 72 milyar Dolar.

2006 y›l›nda ‹ngiltere'nin, sadece flirket sat›fl› ve ortakl›¤› yoluyla elde etti¤i uluslararas›
sermaye miktar›, 250 milyar Dolar.

Bizim kendi yat›r›mc›m›z, kendi giriflimcimiz dünyan›n çeflitli ülkelerinde yat›r›m yap›yor.

2005 y›l›nda Türk firmalar›n›n yurtd›fl›nda yapt›klar› yat›r›m miktar› 1 milyar Dolar›n
üstünde. (1 milyar 78 milyon Dolar)

Uluslararas› sermayeye karfl› ç›kanlar, buyursunlar bu tabloya baks›nlar.

Sermayeyi, üretimi, yat›r›m›, istihdam› renklere ay›rmak, kategorize etmek yanl›flt›r.

Evimizde, ofisimizde kulland›¤›m›z elektronik eflyalar...

Japon markas›, Alman markas›, ‹ngiliz markas› olarak biliyorsunuz, ama bak›yorsunuz,
Endonezya'da yap›lm›fl, Çin'de yap›lm›fl, ‹rlanda'da yap›lm›fl.

fiirket kazanman›n peflinde, kâr etmenin, pazar bulman›n peflinde.

Hangi ülke bu gerçe¤in d›fl›nda kals›n ya da benim ülkem neden bunun d›fl›nda kals›n?

Neden bu yat›r›m benim ülkemde olmas›n?

Bundan en çok yarar› görecek olan benim ülkem, benim insan›m.

‹stihdam artacak, üretim artacak, ihracat artacak, kalk›nma ve refah artacak.

2 1  fi U B A T  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



316

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye'nin büyümesi ve kalk›nmas›, refah›n geliflmesi
için Türkiye'nin imkanlar›n› ve kaynaklar›n› ülkemize
kazand›rd›¤›m›z gibi uluslararas› yat›r›mlar› Türkiye'ye
çekmek konusunda da kararl›l›¤›m›z devam edecek.
Bu konuda mevcut engellerin de afl›lmas› için gayretlerimiz sürüyor.

Kamu olsun, özel sektör olsun, sivil toplum örgütleri olsun el ele verdik, bu konuda tarihi
baflar› elde ettik ve bu baflar›m›z› daha yükseklere tafl›yaca¤›z.

Bu süreçte, yurt içinden, yurt d›fl›ndan de¤erli dostlar›m›z›n tecrübelerine, elefltirilerine,
katk›lar›na da her zaman aç›¤›z.

Bu vesileyle, dünyan›n y›ld›z› en çok parlayan flehirlerinden ‹stanbul'umuza kadar gelip,
bizlere katk› sa¤layan tüm misafirlerimize bir kez daha teflekkür ediyorum.

Toplant›n›n baflar›l› geçmesini diliyor, YASED'e teflekkür ediyor, sizleri bir kez daha
sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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VIII. C‹DDE EKONOM‹K FORUMU KONUfiMASI

(24 fiUBAT 2007, Suudi Arabistan)
Bilim, Siyaset ve ‹fl Dünyas›n›n De¤erli Temsilcileri,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, bu çok anlaml› Forum nedeniyle ikinci kez aran›zda olmaktan büyük memnuniyet
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bildi¤iniz gibi, Cidde Ekonomik Forumu, sekiz y›ld›r bölgemizde bilim siyaset ve ifl
dünyas›n›n seçkinlerini bir araya getirerek, gelece¤imizi birlikte tasarlamam›za önemli
katk›larda bulunmaktad›r.

Forumu düzenleyen Cidde Ticaret ve Sanayi Odas›'n›n de¤erli baflkan›na, yetkililerine
ve tüm üyelerine teflekkür ediyorum.

Bu vesileyle, bizlere ev sahipli¤i yapan Ciddeli kardefllerimize ve baflta Say›n Kral olmak
üzere Suudi Arabistanl› dostlar›m›za ayr›ca teflekkür ediyorum.

Say›n Kral'›n, bu güzel ülkede yürüttü¤ü sosyal ve ekonomik reformlar› büyük bir
be¤eniyle izliyorum.

Bölgemizin ve ‹slam dünyas›n›n hak etti¤i bar›fl ve refah ortam›na bir an evvel kavuflmas›
için ortaya koydu¤u çabalar› gönülden destekliyoruz.

Türkiye olarak biz de bu konuda flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da aktif rol
üstlenmeye devam edece¤imizi burada bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Biliyoruz ki, toplumlar için bar›fl ve refah ya birlikte vard›r, ya da ikisi de yoktur.

Bar›fl ortam› olmadan refah› sa¤lamak ne kadar zorsa, refah› ve adaleti yayg›nlaflt›rmadan
bar›fl› kal›c› k›lmak da o kadar zordur.

Hepimizin gönlünde yatan, bölgemizde bar›fl›n hakim olmas› ve insanlar›m›z›n ekonomik
refaha kavuflmalar›d›r.

Bölgemizin bugününün ve yar›n›n›n nas›l flekillenece¤i hakk›nda en büyük sorumluluk
bizlere düflmektedir.

Çocuklar›m›z hala savafl, hastal›k ve yoksulluk nedeniyle ölüyorsa vebali bizlerin
boynundad›r.

Bölgemizin ve ‹slam dünyas›n›n hak etti¤i bar›fl ve refah
ortam›na bir an evvel kavuflmas› için ortaya koydu¤u
çabalar› gönülden destekliyoruz.



Darfur'da çocu¤unu aç yat›rd›¤› için içi s›zlayan anne, Filistin'de kolu baca¤› bombalardan
koptu¤u için okula gönderemedi¤inden göz yafl› döken anne, Afrika'n›n bir köflesinde
hasta çocu¤unun bafl›nda ilaçs›zl›k ve çaresizlikten içi kan a¤layan baba e¤er mutlu
olam›yorsa, mutlu olmadan, sorunlar›n› çözmeden hiçbirimiz rahat uyuyamay›z, bar›fl›n
hakim oldu¤u bir dünyada yaflayamay›z.

Çocuklar›m›z hala yoksulluk, cehalet ve bunun neticesi olan çat›flma kültürünün etkisi
alt›nda kal›yorsa, gelecekten beklenti ve ümitlerini yitiriyorsa, yapacak daha çok iflimiz
var demektir.

Öyle bir dünyada yafl›yoruz ki özellikle yaklafl›k bir rakam
verecek olursam, 1 trilyon dolar›n› savunma sanayine
ay›ran bir dünya herhalde küresel bar›fltan bahsedemez
ve silahlar›n konufltu¤u yerde bana göre bir diplomasiyi
konuflmak da o kadar zordur.
Diplomasi masada oluflur, diplomasi masada uygulan›r. Masa ortadan kalkt›¤› anda
diplomasi ortadan kalkm›fl demektir. Bir trilyon dolar›n silahlara harcand›¤› bir dünyada
biz küresel terörü ortadan kald›ramay›z.

Zira açl›k, sefalet yoksullu¤un en önemli hedefi teröre altyap› oluflturmakt›r. E¤er
cehaletten insanlar› kurtarabilirsek, yoksulluktan insanlar› kurtarabilirsek inan›yorum ki,
iflte o zaman terör kendisi için altyap›s›n› kaybedecektir.

Bunun için de tüm siyasiler, ekonomide gücü olanlar elele vermek suretiyle en büyük
savafl› cehalete karfl› açmal›y›z, yoksullu¤a karfl› açmal›y›z ve inan›yorum ki bunu
baflard›¤›m›z anda o zaman insanl›k küresel bar›fl noktas›nda çok büyük bir hedefi
yakalayacakt›r.

Bu nedenle bölgemizdeki ve dünyadaki siyasi, ekonomik ve sosyal geliflmeleri yak›ndan
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izlemek, çok iyi anlamak ve halklar›m›z için en do¤ru kararlar› verebilmek zorunday›z.

Yirmibirinci yüzy›la her iki konuda da büyük ümitler içerisinde girdi¤imizi hat›rlayacaks›n›z.

Gerçekten de ikibinli y›llarda dünyan›n büyük bir bölümünde bar›fl›n hakim oldu¤una ve
dünya nüfusunun büyük bir ço¤unlu¤unun refah düzeyinin h›zl› bir flekilde iyileflti¤ine
flahit olduk.

Ancak ne yaz›k ki, dünya genelindeki bu olumlu geliflmeleri ayn› oranda bölgemizde de
görebildi¤imizi söyleyebilmek mümkün de¤ildir.

Burada bulunan siz de¤erli flahsiyetlerin her birine bu konuda ne yap›lmas› gerekti¤ini
sorarsak, eminim ortak cevap "daha çok siyasi diyalog ve daha çok ekonomik reform"
olacakt›r.

Benim görüflüm de böyledir. Dört y›ld›r bu do¤rultuda çal›flma arkadafllar›mla birlikte
büyük bir gayret gösteriyorum.

Bu toplant›n›n konusu ekonomik reform oldu¤u için burada ekonomik reformla ilgili
tecrübelerimi ve düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum.

Ancak, bu noktada siyasi diyalo¤un da, ekonomik reform kadar önemli oldu¤unu bir kez
daha vurgulamak da fayda görüyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Biliyoruz ki, mevcut ekonomik yap›y› daha sa¤l›kl› ve güçlü temellere oturtmak için
at›lacak ad›mlar›n neler oldu¤u konusunda matematiksel kesinlikte do¤ru ve yanl›fllar
yoktur.

Her ülkenin flartlar› ayn› olmad›¤› gibi tarihin farkl› dilimlerinde de ekonomik reform
denince akla gelen çözümler farkl› olabilmektedir.

Ayn› ülkede ayn› tarih dilimi içerisinde yap›lacak ekonomik reformun bile sonuçlar› o
ülkenin vatandafllar›n›n çeflitli kesimlerinin yaflant›lar› üzerinde birbirinin tam tersi neticeler,
etkiler do¤urabilmektedir.

Bir baflka deyiflle verdi¤imiz kararlar›n ve uygulamalar›m›z›n en az›ndan k›sa dönemde
toplumun tüm kesimlerini memnun etmesi mümkün de¤ildir. Bugün memnun eden bir
karar yar›n memnuniyetsizlik do¤urabilir. Bugün memnuniyetsizlik do¤uran bir karar
yar›n memnun edici bir netice do¤urabilir.

Yine de ülkelerimizin ç›karlar›n›, toplumlar›m›z›n genifl kesimlerini ve gelecek nesillerimizi
düflünerek baz› önemli kararlar› almak ve baz› ad›mlar› atmak zorunday›z.

Bunun için, elimizde ne yap›laca¤› hususunda matematik olarak kesinlikle veriler
bulunmad›¤›na göre, ça¤›m›z›n flartlar›n› çok iyi anlamamam›z ve gelece¤i mümkün
oldu¤u kadar iyi görebilmemiz çok önemli.

Bunu yapamad›¤›m›z takdirde, rehberlik etti¤imiz toplumlar› bir ç›kmaz sokaktan di¤erine
dolaflt›rmaktan öteye gidemeyiz.
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Peki, ça¤›m›z›n flartlar› neler? Gelece¤e iliflkin neleri görebiliriz?

Bu noktada en belirleyici unsurlardan biri, insanl›k tarihinin her döneminde oldu¤u gibi,
teknoloji alan›ndaki geliflmelerdir.

Teknoloji alan›ndaki geliflmelerin günümüzdeki ve görülebilir bir gelecekteki en belirleyici
etkisinin, bireyler ve toplumlar aras›ndaki mesafeleri, s›n›rlar› ortadan kald›rmak oldu¤u
art›k kabul edilen bir gerçektir.

Bu, bizim ekonomik reform alan›nda ataca¤›m›z her ad›mda dikkate almam›z gereken
bir husustur.

Günümüzde, insanla beraber hareket eden tüm ekonomik faktörlerin de do¤al olarak
bu mesafe ve s›n›rlar› aflmakta oldu¤unu görüyoruz.

Baflka bir deyiflle, teknoloji alan›nda vard›¤›m›z nokta dünyam›z› ekonomik bir bütünleflmeye
zorlamaktad›r.

‹letiflimin ve ulafl›m›n bu kadar geliflti¤i küresel bir ortamda ekonomik ve ticari iliflkiler
de mahiyet de¤ifltirerek küresel bir boyut kazanmaktad›r.

Günümüzün en çok tart›fl›lan konular›ndan birisi olan küreselleflme yaflant›m›z› çok
yak›ndan etkilemektedir.

Küreselleflmenin d›fl›nda kalmaya çal›flan ülkelerin vatandafllar› bile bir flekilde
küreselleflmeden etkilenmektedir.

Onsekiz ve ondokuzuncu yüzy›llarda yaflanan özellikle sanayi devrimi nas›l geri dönülmez
bir flekilde tüm insanl›¤›n yaflam›na damgas›n› vurduysa, küreselleflme de içinde
bulundu¤umuz yüzy›lda bizlerin ve bizden sonraki nesillerin yaflant›s›n› flekillendirecektir.

Sanayi devriminde oldu¤u gibi küreselleflmenin de sonuçta
tüm insanl›¤›n toplam refah düzeyini art›raca¤›n› flimdiden
görebiliyoruz.
Ancak bununla birlikte, yine sanayi devriminde oldu¤u gibi toplumun bir tak›m kesimleri
küreselleflmenin bugünkü aflamas›nda baz› sanc›lar› da beraberinde getirdi¤ini görüyor
buna flahit oluyoruz.

Kabul etmek gerekir ki, mal, sermaye ve iflgücü alanlar›nda küreselleflme nedeniyle
yaflanan yüksek dolafl›m, e¤er ayn› h›zla hareket edip gerekli önlemleri alamazsak, bir
k›s›m sorunlar› da üretebilecektir.

Küresel dolafl›m›n kontrolsüz geliflimi toplumlar›m›zda gelir da¤›l›m› ve iflsizlik üzerinde
olumsuz etkilerde de bulunabilir.

Bu durumda yapmam›z gereken ekonomik reformun, bana göre temel iki unsuru
önümüzde aç›k bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r.

Bunun birincisi flu; Küreselleflmenin d›fl›nda kalmamak için gerekli olan altyap›y›
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oluflturmak...

‹kincisi; Toplumun küreselleflme nedeniyle ma¤dur olan kesimlerini kollay›c› önlemleri
almak.

Tabii ki, burada al›nmas› gereken tedbirlerin, gerçekleflmesi gereken dönüflümlerin çok
kolay olmad›¤›n› da iyi biliyoruz.

Her de¤iflim ve dönüflüm yasal düzenlemeleri, zihniyet de¤iflimini, uygulama iradesini,
toplumsal deste¤i ve siyasi kararl›l›¤› gerektirir.

Ama herfleyden önce de¤iflimin gereklili¤ine inanmak ve de¤iflimi istemek gerekir. Buna
tabi ki siyasi liderlerin, siyasi kadrolar›n inanmas› önceliklidir diye düflünüyorum. E¤er
siyasi kadrolar buna inanmazsa e¤er bu noktada sivil toplum örgütlerini bu sürece
katmazsa, katamazsa ve halk› buna inand›ramazsa bu dönüflümleri gerçeklefltirebilmek
de mümkün de¤ildir.

Her de¤iflim ve dönüflüm tabi ki o yasal düzenlemeleri gerektiriyor. Ama ürkerek,
korkarak bu düzenlemeleri yapmak mümkün de¤ildir.

Kendimin ve ülkemin tecrübelerinden yola ç›karak bu konuyu biraz açmak istiyorum.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi kalk›nmas› için bir yandan
de¤iflimin yasal zeminini olufltururken, di¤er yandan da
uygulamaya dönük ciddi ad›mlar att›k.
Örne¤in; Avrupa Birli¤i süreci ile ilgili att›¤›m›z ad›mlar›n en önemlisi bir uyum sürecidir
ki, o yasal düzenlemelerdir. ‹ki, uygulama sürecidir ki, bu uyum sürecinde ç›kard›¤›n›z
yasalar› hayata, yaflama tatbik edebilmenizdir.

Bütün bunlar› yapabilmek için baz› riskleri göze alman›z gerekiyor. Bunun için belki
arkadafllar›n›z›n aras›ndan ortaya ç›k›p bu çok ciddi riskler tafl›maktad›r dolay›s›yla bu
ad›m› atmamal›y›z diyenlerde olabilir. Örne¤in seçim geliyor ç›k›p arkadafllar›n›z diyebilirler
ki böyle bir reformu yapmak seçimde bizi s›k›nt›ya sokabilir. Ama flunu unutmamal›y›z
ki hayat risktir, siyaset risktir, yaflam risktir, ekonomi risktir. E¤er siz bu riskleri alamazsan›z
baflar›y› da yakalayamazs›n›z.

Biz bu riskleri göze ald›k, ad›mlar› buna göre att›k ve atmaya da devam edece¤iz. fiu
anda benim ülkemde iki tane seçim var. ‹ki ay sonra Cumhurbaflkanl›¤› seçimi var,
ard›ndan 6-7 ay sonra genel seçimler var. Ama ekonomik programdan asla taviz
vermiyoruz.

Halbuki, bizim ülkemizde bugüne kadar al›fl›lm›fl olan fley seçim mi geliyor? Halka bol,
bol da¤›t›n. Seçim mi geliyor? Halka yönelik popülist yaklafl›mlar düzenleyin. Ama biz
asla bunu yapm›yoruz, yapmad›k, yapmayaca¤›z.

Her reform süreci gibi bizim sürecimiz de yerleflik olumsuz anlay›fllar› ve de¤iflime karfl›
oluflan direnci aflmak için mücadeleyle geçti.
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Dört y›ld›r görev arkadafllar›mla birlikte ülkemde biraz önce de¤indi¤im iki konuda çok
büyük çaba gösterdik.

Çok önemli ad›mlar att›k.

Yap›lacak bir o kadar daha iflimiz var.

Ancak ülkemin geldi¤i noktaya bakt›¤›mda baflar›l› oldu¤umuzu görüyor ve tecrübelerimizi
k›saca da olsa sizlerle paylaflmak istiyorum.

‹ktidara geldi¤imizde Türkiye ekonomisi bir kriz yafl›yordu.

fiu an ise, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Has›las› 400 milyar Dolar seviyelerindedir.

Muhakkak ki, bunda gerçeklefltirilen yap›sal reformlar›n katk›s› büyüktür.

Kamu maliyesinin disiplin alt›na al›nmas›, vergi reformu, bankac›l›k kanunu, özellefltirme
program› ve fiyat istikrar›nda sa¤lanan ilerlemeler bu istikrarl› geliflmenin temelini
oluflturmufltur.

Dört y›ll›k ortalama yüzde 8'lik büyüme h›z›yla Türkiye dünyan›n en h›zl› büyüyen ülkeleri
aras›na girmifltir.

Bu, kümülatif olarak yüzde 35 düzeyinde bir büyüme demektir.

2001 y›l›nda yüzde 70 olan enflasyon art›k tek haneli rakamlara düflmüfltür.

H›zl› kalk›nma ve büyümenin enflasyondaki düflüflle ayn› anda yaflanmas› dünyada yine
oldukça az rastlanan bir örnektir.

2002 y›l› sonuna kadar Türkiye'de 5 bin 599 küresel sermayeli firma mevcutken, sadece
2003 y›l›ndan beri bu kapsamda 8 bin 609 yeni flirket kurulmufltur.

2005 y›l›nda do¤rudan uluslararas› yat›r›mlar 9,8 milyar Dolar düzeyinde gerçekleflerek
rekor k›rm›flt›r.

2006 y›l› sonunda bu rakam 20 milyar Dolara yaklaflm›flt›r.

Türkiye, son y›llarda küresel sermayenin tercih etti¤i bafll›ca ülkeler aras›na girmifltir.

Ekonomimizin böyle bir at›l›m içine girmesinde d›fl ticaretimiz de hiç flüphesiz kilit bir
rol oynam›flt›r.

Öyle ki, d›fl ticaret hacmimiz 2006 y›l› sonunda 223 milyar Dolara ç›km›fl; ihracat›m›z
2002 - 2005 döneminde yüzde 104 oran›nda artarak 73,5 milyar Dolar'a ulaflm›fl, 2006
sonu itibariyle de 85 milyar Dolar'a dayanm›flt›r.

Bu dönemde Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda ihracat› en çok artan ülke olmufltur.

Uluslararas› plandaki konumuyla do¤ru orant›l› bir biçimde bugün Türkiye her k›tada
gerek siyasi gerek ekonomik bak›mdan oldukça faaldir.

Yat›r›mc›m›z dünyan›n dört bir yan›na ulaflmaktad›r.
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Sadece Avrupa Birli¤i ülkelerinde 150 bin ifladam›m›z bulunmaktad›r.

Bu ifladamlar› yaklafl›k 1 milyon kifliye istihdam sa¤lamakta ve toplam cirolar› 100 milyar
Euro'ya ulaflmaktad›r.

Bugün Amerika ve Avrupa k›tas›n›n yan› s›ra, Avustralya, Yeni Zelanda gibi Do¤u Asya
ülkelerinde; hatta Sudan, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso gibi risk oran› yüksek Sahraalt›
Afrika ülkelerinde Türk yat›r›mc›s›n›n mevcudiyetini görmek bizleri do¤al olarak
sevindirmektedir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bunlar flüphesiz çok büyük baflar›lard›r.

Bugün Türkiye büyük bir at›l›m içindedir.

Zengin tarihimiz ve kültürel birikimimizle son dönemde insan haklar› alan›nda da önemli
ilerleme kaydettik.

Nedir bu haklar?

Bunlar, düflünce ve ifade özgürlü¤üdür, kad›n haklar›d›r, hoflgörüdür, birinin di¤erinin
görüflüne tahammül etmesidir.

Düflünce ve ifade özgürlü¤ü modern hayat›n vazgeçilemez unsurlar› aras›nda bulunmaktad›r.

Asl›nda bu ilke baflkalar›n›n herkesçe paylafl›lmayan görüfllerine hoflgörüyle yaklafl›lmas›n›
da kapsamaktad›r.

Dini de¤erlere sayg› ve inanç özgürlü¤ü de, ça¤dafl uygarl›¤›n temel unsurlar› aras›nda
yer almaktad›r.

Zira, kültürel ve dini farkl›l›klara sayg› gösterilemedi¤i takdirde, gerçek anlamda küresel
bir toplumdan veya ço¤ulculuktan bahsetmek mümkün olamayacakt›r.

Her türlü afl›r›l›¤›n, hoflgörüsüzlü¤ün, fanatizmin ve bask›c›
anlay›fllar›n de¤iflimin önündeki direnç noktalar› oldu¤unu
bilerek; sevgiyi, uzlafl›y›, diyalo¤u ve hoflgörüyü ön plana
ç›karmal›y›z.
Aksi halde tahammülsüzlük ortam›nda ne geliflme olabilir, ne de de¤iflim ve reform...

Yukar›da belirtti¤im hususlar›n hepimizin paylaflt›¤› ortak de¤erler oldu¤u aç›kt›r.

Bu de¤erler benimsendi¤i ve fiilen uyguland›¤› ölçüde bizleri bir araya getiren ortak
zeminimizin daha da güçlenece¤ine inan›yorum.

Bu duygularla sözlerime son verirken, Cidde Ekonomik Forumu'nun bölgemiz için hay›rl›
neticelere vesile olmas›n› diliyor, bir kere daha sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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"I. TÜRK‹YE-AZERBAYCAN D‹ASPORALARI 
FORUMU" AÇILIfiI

(9 MART 2007)
Say›n Cumhurbaflkan› Aliyev, Say›n Cumhurbaflkan› Talat, De¤erli Kat›l›mc›lar,
De¤erli Konuklar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, kardeflim Say›n Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev'in konu¤u olarak dost ve kardefl
Azerbaycan'da bulunmaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bizler Türkiye'den Azerbaycan'a her geliflimizde kendimizi ülkemizin bir köflesinden
di¤er köflesine gelmifl gibi hissediyoruz.

Bu duyguyu bugün, burada bir kere daha yaflamaktan dolay› bahtiyar›m.

Bu vesileyle, de¤erli Kardeflim  Say›n Aliyev'e bizlere gösterdikleri yak›n evsahipli¤i ve
s›cak ilgi için teflekkür ediyorum.

Yine, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaflkan› Say›n Talat'›n da bugün bizimle
birlikte "Türkiye-Azerbaycan Diasporalar› Forumu"na kat›lmas›ndan ayr›ca memnuniyet
duydu¤umu da burada ifade etmek istiyorum.

Yurtlar›ndan uzakta yaflayan Türkiye ve Azerbaycan vatandafllar›n› biraraya getiren bu
Forumun gerçekleflmesinde eme¤i geçen baflta yine Say›n Cumhurbaflkan› Aliyev olmak
üzere herkese, huzurlar›n›zda bir kere daha teflekkür ediyorum.

Türkiye ile Azerbaycan aras›ndaki müstesna iliflkiler siyasi, askeri, ekonomik, ticari, sosyal
ve di¤er tüm alanlarda kendini göstermekte, bölge ve dünya devletlerine örnek teflkil
etmektedir.

Kayna¤›n› ortak geçmifl, kültür, din ve dil birli¤inden alan derin ba¤lar›m›z, gün geçtikçe
ülkelerimizi uluslararas› alanda daha güçlü, bölgesel geliflmelerde daha çok söz sahibi
konuma getirmektedir.

Bir milletin iki devleti olan Türkiye ve Azerbaycan aras›ndaki ba¤›n mimarlar›ndan, büyük
devlet ve siyaset adam› merhum Haydar Aliyev'i bu vesileyle huzurlar›n›zda bir kez daha
hürmet ve rahmetle an›yorum.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Dünya üzerinde 118 ülkede yaklafl›k 5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› yaflamaktad›r.

Bunlar›n büyük bölümü 1960'l› y›llar› takip eden dönemde çal›flmak üzere Avrupa

Türkiye ile Azerbaycan tarihlerinin en zor dönemlerinde
birbirine destek olman›n en güzel örneklerini vermifllerdir.



ülkelerine giden vatandafllar›m›zdan ve onlar›n ailelerinden oluflmaktad›r.

Bafllang›çta iflçi statüsüyle ve geçici süreyle bu ülkelere giden Türklerin durumu 1980'li
y›llara gelindi¤inde farkl› bir boyut kazanm›flt›r.

Vatandafllar›m›z zaman içinde gittikleri yerlerde kal›c› olmufl, ailelerini yanlar›na alm›fl
ve çocuklar› bu ülkelerde yetiflmeye bafllam›flt›r. Üçüncü nesil ise bu ülkelerde do¤mufltur.

Yaflanan sosyal, ekonomik ve siyasi dönüflüm süreci neticesinde "Avrupal› Türk" kimli¤i
ortaya ç›km›flt›r.

Bugün art›k yaflad›klar› topraklar›n ayr›lmaz bir parças› haline gelen, iflçi statüsünden
s›yr›larak iflveren konumuna kavuflan Türkler çok önemli projeleri baflar›yla
üstlenmektedirler.

Avrupa genelinde 80 bin Türk iflvereni 35 milyar Euro'ya ulaflan toplam cirolar›yla 420
bin kifliye istihdam sa¤lamaktad›r.

Art›k bulunduklar› ülkelerin vatandafll›klar›n› kazanan, Parlamentolar›nda yer alan Türkler,
Avrupa'n›n karar alma mekanizmalar›nda da önemli mevkiler iflgal etmektedirler.

Bulunduklar› ülkelerde giderek artan ölçüde siyasi, ekonomik ve kültürel hayata kat›lan
Türk insan›, Avrupa ile Türkiye'yi birbirine ba¤layan sa¤lam bir dostluk köprüsünü temsil
ederken, dikkate al›nmas› gereken bir birikimi ve önemli bir potansiyeli yans›tmaktad›r.

Kabiliyet ve azmine büyük güven duydu¤um Türk insan›, tüm dünyada elde etti¤i
baflar›larla sadece kendilerine de¤il, müflterek hedeflerimizin gerçeklefltirilmesine de
katk›da bulunmaktad›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Azerbaycan'›n ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmas›yla birlikte 70 y›ll›k hasretimiz sona ermifl, iki
kardefl devlet birbiriyle kucaklaflm›flt›r.

Bugün kat›ld›¤›m›z bu Forum sayesinde ise dünyan›n farkl› ülkelerinde yaflayan ayn›
milletin çocuklar› dayan›flma ruhuyla bir araya gelmifl ve faaliyetlerinde birbirlerine destek
olmak yolunda büyük bir ad›m atm›fllard›r.

Ça¤›m›z dayan›flma ça¤›d›r.

Ortak de¤erlerimizin savunulmas›nda, ekonomik ve siyasi potansiyellerimizin aç›¤a
ç›kar›lmas›nda, milletimize yöneltilmifl haks›zl›klar›n ve iftiralar›n bertaraf edilmesinde
halklar›m›za büyük roller düflmektedir.

Türkiye ile Azerbaycan tarihlerinin en zor dönemlerinde birbirine destek olman›n en
güzel örneklerini vermifllerdir.

1918 y›l›nda Nuri Pafla komutas›ndaki Türk Kafkas ‹slam Ordusu'nun uzun mücadeleler
ve muharebeler neticesinde Bakü'yü kurtarmas›, Azerbaycan aç›s›ndan önemli bir dönüm
noktas›d›r.
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Ayn› flekilde Anadolu'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderli¤inde yürütülen Milli
Mücadele, Azerbaycanl› kardefllerimizden gelen maddi ve manevi yard›mlar›n da katk›s›yla
baflar›ya ulaflm›flt›r.

Üstelik bütün bu yard›m ve destek karfl›l›kl› olarak sadece "kardeflin kardefle borç
veremeyece¤i ancak yard›m edece¤i" düflüncesi üzerine bina edilmifltir.

fiimdi burada, ilk Azerbaycan Büyükelçisi ‹brahim Abilov'un güven mektubu töreninde
söylemifl oldu¤u bir cümleyi tekrar etmek istiyorum.

O da fludur: "Azeri Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimiz
gibi oldu¤u için onlar›n dileklerine ulaflmalar›, özgür ve ba¤›ms›z olarak yaflamalar› bizi
çok sevindirir"

Bu sözler, bugün de geçerlili¤ini aynen korumaktad›r.

Büyük lider Haydar Aliyev'in de dedi¤i gibi "Türkiye-Azerbaycan kardeflli¤i ebedidir,
y›k›lmazd›r."

Azerbaycan'›n topraklar›n›n hala iflgal alt›nda tutulmas›,
1 milyona yak›n vatandafl›n›n topraklar›ndan uzak kaçk›n
ve göçkün konumunda yaflamas›, Türkiye halk›n›n içinde
kanayan bir yarad›r.
Ermenistan'›n uluslararas› hukukun en temel ilkeleri olan toprak bütünlü¤üne sayg› ve
s›n›rlar›n zor kullanarak de¤ifltirilemezli¤i ilkelerini aç›kça ihlal etmesine dünyan›n gösterdi¤i
kay›ts›zl›k ise daha da üzüntü vericidir.

Türkiye ve Azerbaycan bugüne kadar iyi ve kötü günlerinde daima birbirinin yan›nda
olmufltur.

Bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Devletler seviyesinde kurdu¤umuz iflbirli¤i, alt›na imza att›¤›m›z projeler ve halklar›m›z
aras›ndaki gönül birli¤i, Azerbaycan ve Türkiye d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›za ilham
vermelidir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Dünya halen önemli bir de¤iflim aflamas›nda bulunmaktad›r.

Zor bir dönemden geçiyor, hassas bir co¤rafyada yafl›yoruz.

Yak›n çevremizde cereyan eden olaylar, Irak'ta, Ortado¤u'da yaflananlar çok dikkatli ve
uyan›k olmam›z gerekti¤ini göstermektedir.

Bu geliflmeler ayn› zamanda Türkiye ve Azerbaycan'la birlikte bütün Türk dünyas›n›
etkileyecek bir mahiyet tafl›maktad›r.
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Irak'taki Türkmen kardefllerimizin durumu bugün hepimize endifle vermektedir.

K›br›s Türklerinin y›llar süren hakl› mücadelesi halen devam etmekte, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti haks›z ve insafs›z flekilde izolasyonlara tabi tutulmaktad›r.

Karaba¤ kanayan yaram›zd›r.

Balkanlarda yaflayan soydafllar›m›z›n karfl›laflt›klar› s›k›nt›lar› da yak›ndan takip ediyoruz.

Ancak s›k› bir iflbirli¤i ve yak›n bir dayan›flma ile bütün bu zorluklar›n üstesinden gelebiliriz.

Türkiye ile Azerbaycan aras›nda son y›llarda hayata geçirilen ve bir zamanlar hayal dahi
edilemeyecek muazzam projeler, bu iflbirli¤i ve dayan›flman›n en güzel örnekleridir.

Geçti¤imiz y›l Bakü-Tifl is-Ceyhan Petrol Boru Hatt›'n› iflletmeye açt›k.

Yak›n zamanda Bakü-Tiflis-Erzurum Do¤al Gaz Boru Hatt› da tam kapasiteyle faaliyete
geçecek.

Ard›ndan bu yaz, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hatt›'n›n temeli at›larak inflas›na bafllanacak.

Bütün bunlar ülkelerimizi yak›nlaflt›ran sars›lmaz ba¤lara iflaret etmektedir.

Bu ba¤lar ayn› zamanda Asya ile Avrupa'y›, Bat› ile Do¤u'yu birbirine yak›nlaflt›ran,
ulaflt›rma, iletiflim ve etkileflim kanallar›d›r.

Bu kanallara evsahipli¤i yapmak Türkiye ve Azerbaycan'a dünya çap›nda önem
kazand›rmaktad›r.

Bu çerçevede, flunu özellikle vurgulamak istiyorum:

Dünyan›n dört bir yan›nda Türk milletinin ç›karlar›n›n korunmas› ve itibar›n›n yükseltilmesi
u¤runda sürdürdükleri mücadelede kardefllerin birbirine destek olmas›ndan daha tabii
bir husus olamaz.

Biz, devam edece¤ine inand›¤›m›z bu dayan›flmay› sistemli bir hale getirerek daha verimli
ve etkili sonuçlar al›nmas›n› sa¤layacak her türlü çabay›, giriflimi, çal›flmay› takdirle
karfl›l›yor ve destekliyoruz.

Avrupa'da, Amerika Birleflik Devletleri'nde, Rusya'da,
Avustralya'da, Ortado¤u'da ve dünyan›n di¤er bölgelerinde
yaflayan Türkiye ve Azerbaycan vatandafllar›n›n,
birbirlerinin gücünden ve tecrübelerinden yararlanmalar›n›
bekliyoruz.
Zira hedeflerimiz büyük, aflmam›z gereken engeller yüksektir.

Bu yolda hepimize önemli görevler düflmektedir.
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Tarih boyunca pek çok s›navdan baflar›yla geçmifl Türkiye ve Azerbaycan halklar›n›n
kardeflli¤inin küresel ölçekte bir projeyi daha hayata geçirmesi hepimiz için gurur
vesilesidir.

Bu projenin sadece ülkelerimiz için de¤il, tüm Türk dünyas› için hay›rlara vesile olmas›n›
temenni ediyorum.

Sözlerime son verirken Türkiye ve Azerbaycan Diaspora Teflkilatlar›n›n Baflkanlar›na
çal›flmalar›nda baflar›lar diliyor, gelecek Forumda Türkiye'de buluflmak üzere sizleri bir
kez daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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GALA YEME⁄‹

(9 MART 2007)
Say›n Cumhurbaflkan› Aliyev,

Say›n Cumhurbaflkan› Talat,

De¤erli Konuklar...

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, "1. Türkiye-Azerbaycan Diyasporalar› Forumu" toplant›s› vesilesiyle kardefl
Azerbaycan'› bir kez daha ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek
istiyorum.

Forum'un, Türk ve Azeri halklar› aras›ndaki kardefllik duygular›n› pekifltirme yönünde
önemli bir görevi yerine getirdi¤ine inan›yorum.

Bu ziyaretim s›ras›nda Azerbaycan'›n çok k›sa bir sürede kaydetti¤i büyük ilerlemeyi ve
gerçeklefltirdi¤i at›l›mlar› bir kere daha bizzat görme imkan› buldum.

Ziyaretim, ayr›ca kardefl ülkelerimiz aras›ndaki iliflkilerin geldi¤i aflamay› de¤erlendirme
aç›s›ndan da önemli bir f›rsat oluflturmufltur.

Bu vesileyle Türkiye-Azerbaycan kardeflli¤inin, çok boyutlu iflbirli¤imizde sa¤lanan
baflar›larla derinleflerek güçlendi¤ini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye ve Azerbaycan benzeri olmayan bir iliflkiye sahip iki kardefl ülkedir.

Bu iliflkinin mimarlar›ndan biri olan büyük lider, merhum Cumhurbaflkan› Haydar Aliyev'in
deyimiyle Türkiye ve Azerbaycan; "ayn› milletin iki ayr› devletidir."

Ülkelerimiz, k›vançta ve tasadaki birliktelikleriyle, tüm dünyan›n g›ptayla izledi¤i bir
konumda bulunmaktad›rlar.

Dünyada baflka bir örne¤i bulunmayan bu durum kuflkusuz Azerbaycan ve Türkiye'yi
uluslararas› iliflkilerinde birbirleri bak›m›ndan ayr›cal›kl› k›lmaktad›r.

Aram›zda siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel ve di¤er alanlarda örnek iliflkiler
mevcuttur.

Arzumuz, bu iliflkileri daha ileri düzeye tafl›makt›r.

Ülkelerimiz aras›ndaki iflbirli¤inin bir di¤er önemli ortak hedefi de, bölgemizde bar›fl,
güvenlik, refah ve istikrara katk›da bulunmakt›r.

Ülkelerimiz, k›vançta ve tasadaki birliktelikleriyle, tüm
dünyan›n g›ptayla izledi¤i bir konumda bulunmaktad›rlar.
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Onun için, enerji ve ulaflt›rma alan›nda kardefl Azerbaycan'la birlikte temellerini att›¤›m›z
ortak bölgesel projeleri bu yönüyle de son derece anlaml› ve önemli buluyorum.

Bildi¤iniz gibi önce, küresel enerji arz› güvenli¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan önemli
inisiyatifler aras›nda gösterilen Baku-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt› Projesi'ni hayata
geçirdik.

fiimdi de Baku-Tiflis- Erzurum Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi'ni  hayata geçirmek üzereyiz.

Bir sonraki ad›m›m›z›n, Baku-Tiflis-Erzurum Do¤al Gaz Boru Hatt›'n›n Avrupa'ya
ba¤lanmas›na yönelik çal›flmalar›m›za ivme kazand›rmak olmas› gerekti¤ine inan›yorum.

Bu çerçevede üzerinde durulmas›nda yarar gördü¤üm
di¤er önemli bir bölgesel iflbirli¤i projesi de, ilgili
anlaflmalar›n› 7 flubat 2007 tarihinde Tiflis'te imzalad›¤›m›z
Baku-Tiflis Kars Demiryolu projesidir.
Tarihi "‹pek Yolu"nun canland›r›lmas› hedefimizin en önemli bileflenlerinden biri olan bu
anlaml› projeye iliflkin anlaflmalar› imzalad›k.

Bu alanda da kayda de¤er bir mesafe katettik.

Baku-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt› ve Baku-Tiflis- Erzurum Do¤al Gaz Boru Hatt›'nda
oldu¤u gibi, Baku-Tiflis Kars Demiryolu'nun da, Güney Kafkasya'n›n kal›c› istikrar, bar›fl,
iflbirli¤i ve refah ortam›n›n yerleflti¤i bir co¤rafya haline dönüfltürülmesi yönündeki
çabam›za önemli katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum.

De¤erli Konuklar,

Genç Azerbaycan Cumhuriyeti, ba¤›ms›zl›¤›n› izleyen geçifl dönemini aflm›fl, bugün
uluslararas› toplumun sayg›n, dikkatleri üzerine toplayan, önünde büyük imkanlar bulunan
bir üyesi haline gelmifltir.

Buna karfl›l›k ülkenin yüzde 20'sinin hâlâ iflgal alt›nda bulunmas› a¤›r bir siyasi, toplumsal
ve stratejik yük oluflturmaktad›r.

Böyle bir iflgal durumunun, hukuka, hakkaniyete ve insan haklar›na de¤er veren toplumlar
için kabul edilemez oldu¤u aç›kt›r.

Bölgede istikrar ve iflbirli¤i ortam› oluflturulmas›n› engelleyen, bölge halklar›na refah
getirilmesini geciktiren bu sorunun görüflmeler yoluyla bir an önce adil ve kal›c› bir
çözüme kavuflturulmas› flartt›r.

Bunun sa¤lanmas›na yard›mc› olabilecek tüm çevreleri göreve davet ediyorum.

Bizim, her alanda oldu¤u gibi, yukar› Karaba¤ konusunda da Azerbaycan'a deste¤imiz
tamd›r.

Bu sorun, Azerbaycan'›n toprak bütünlü¤ü temelinde ve Azeri kardefllerimizin kabul
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edebilece¤i flarlarda çözülmelidir.

Biz Türkiye olarak bu yolda aktif çaba göstermeye ve elimizden gelen deste¤i sa¤lamaya
devam edece¤iz.

Say›n Cumhurbaflkanlar›,

De¤erli Konuklar,

Bu ziyaretin gerçeklefltirilmesine vesile olan "I. Türkiye-Azerbaycan Diyasporalar›
Forumu"nun bu ilk toplant›s›, flüphesiz iki kardefl halk›n birbirine daha da yak›nlaflmas›
yönündeki çabalar›m›za önümüzdeki dönemde önemli katk› sa¤layacakt›r.

Elbette, Türk dünyas›n›n sesinin uluslararas› toplum nezdinde hak etti¤i ölçüde yank›
bulmas›, Türkiye ve Azerbaycan'› ilgilendiren meselelerde etkili bir bask› mekanizmas›n›n
oluflturulmas› ülkelerimiz için son derece önemlidir.

Bu Forumla flekillenen oluflumun zaman içinde kurumsallaflarak etkili bir mekanizmaya
dönüflece¤ine inan›yorum.

Bunun için gerekli deste¤i sa¤lamaya haz›r oldu¤umuzu burada özellikle vurgulamak
istiyorum.

Bu çerçevede, böylesine anlaml› bir toplant›n›n düzenlenmesinde eme¤i geçen bütün
kardefllerime ayr› ayr› teflekkür ediyorum.

‹nan›yorum ki, Türkiye ve Azerbaycan halklar›n›n mutluluk ve refah dolu ortak gelece¤i
için bu tür çabalar› daha da art›racak, birlikte daha büyük baflar›lara imza ataca¤›z.

Bu duygularla sözlerime son verirken, bir kere daha, burada olmaktan büyük memnuniyet
duydu¤umu ifade etmek istiyor; sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.



335

2 2  M A R T  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

DÜNYA SU GÜNÜ

(22 MART 2007)
De¤erli Konuklar,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

‹stanbul'da 2009 y›l›n›n Mart ay›nda düzenleyece¤imiz 5. Dünya Su Forumu'na giden
süreçte, bölgesel bir haz›rl›k toplant›s› niteli¤i tafl›yan bu uluslararas› kongre için ülkemize
gelen konuklar›m›za hofl geldiniz diyorum.

Bildi¤iniz üzere bugün ayn› zamanda Dünya Su Günü.

Bu toplant›n›n böyle müstesna bir günde bizi bir araya getirmifl olmas›ndan da ayr› bir
mutluluk duyuyor, Dünya Su Günü'nü kutluyorum.

‹nsan hayat›n›n ayr›lmaz bir parças› olan suyun s›n›rs›z bir kaynak olmad›¤›, bütün dünyada
art›k daha yüksek bir sesle dile getiriliyor.

Binlerce y›l suyun kendini sonsuz flekilde yenileyen bir kaynak oldu¤u düflüncesiyle
hareket eden insano¤lu, bu tükenmez sand›¤› kaynakla medeniyetini gelifltirmifl, birçok
alanda büyük ilerlemeler kaydetmifltir.

Ancak as›rlar öncesinden bafllayan bu süreçte nüfus art›fl›, h›zl› ve k›smen de çarp›k
kentleflme ve kaynaklar›n kötü kullan›m› gibi nedenlerle maalesef su k›tl›¤› da gelece¤imizi
tehdit eden tehlikeler aras›nda yerini alm›flt›r.

Hiç flüphe yok ki, yanl›fl yaflama al›flkanl›klar›m›z sebebiyle her geçen gün büyümekte
olan küresel ›s›nma tehlikesinin en somut sonuçlar›ndan biri, ilk iflaretlerini görmeye
bafllad›¤›m›z kurakl›k gerçe¤idir.

Küresel s›cakl›klar, binlerce y›l öncesindeki dönemlerde oldu¤undan çok daha h›zl› bir
flekilde art›yor.

Bugün dünyadaki 1 milyar insan yeterli içme suyuna, 2.5 milyar insan da sa¤l›kl› suya
sahip de¤il...

Sadece bu rakamlar bile su k›tl›¤›n›n ulaflt›¤› boyutlar› gözler önüne sermeye yetiyor.

Yine bugün kalk›nmakta olan ülkelerde yaflayan insanlar›n hemen hemen yüzde 50'si,
su yetersizli¤inden kaynaklanan hastal›klarla bafletmeye çal›fl›yor.

Her y›l 1 milyon 800 bin çocuk yetersiz sa¤l›k flartlar› yüzünden ölüyor.

21. yüzy›l›n en önemli problemlerinden biri olan su k›tl›¤›, insan sa¤l›¤›na yapt›¤› olumsuz

Küresel s›cakl›klar, binlerce y›l öncesindeki dönemlerde
oldu¤undan çok daha h›zl› bir flekilde art›yor.
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etkilerin yan› s›ra ülkelerin kalk›nmas› için de tehdit oluflturuyor.

Bütün bu tablo göz önüne al›nd›¤›nda, su k›tl›¤›n›n ortadan kald›r›lmas›n›n ve kurakl›¤a
karfl› suyun etkin kullan›m›na yönelik çal›flmalar›n önemi kendili¤inden ortaya ç›k›yor.

De¤erli Konuklar,

Art›k uluslarüstü bir mesele olarak dünya gündeminin önemli bir maddesi haline gelen
küresel ›s›nma ve su k›tl›¤› meselesini ülke olarak biz de büyük bir dikkatle takip ediyoruz.

Kendi projeksiyon hesaplar›m›z› gelifltirmek için çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

fiu bir gerçek ki, bütün dünyada küresel ›s›nmadan kaynaklanan birtak›m endifleler var
ve uzun vadede Türkiye'nin içinde bulundu¤u co¤rafya da su k›tl›¤› riski ile karfl› karfl›ya
bulunuyor.

Bugün bin 500 metreküp olan kifli bafl›na düflen
kullan›labilir su miktar›n›n, 2030 y›l›nda bin metreküp
civar›nda olaca¤›na yönelik tahminler yap›l›yor.
Bizde yanl›fl bir kanaat var, kime sorsan›z size "Türkiye'nin su zengini bir ülke" oldu¤unu
söylüyor.

Halbuki biz bilimsel manada maalesef su zengini bir ülke de¤iliz.

Bu sebeple mevcut sular›m›z› iyi de¤erlendirmeliyiz.

Asl›nda çok bereketli topraklar üzerinde yaflad›¤›m›z bir gerçek, ama biz bu sular› yeterince
iyi de¤erlendiremiyoruz.

Akdeniz'e, Ege'ye bofluna akan sular›m›zdan son damlas›na kadar yararlanmal›, topra¤›n
bereketini suyun bereketi ile buluflturmal›y›z.

‹sraf etmez, su potansiyelimizden ak›ll›ca yararlanmak suretiyle içme suyu, sulama suyu
ihtiyac›m›z› karfl›layabilirsek, o zaman su zengini haline gelebiliriz.

‹flte bizim hedefimiz de bu...

Bütün ülkelerin, bütün yönetimlerin, bütün toplumlar›n, tabii kaynaklar›n korunmas›n›
evrensel bir sorumluluk duygusuyla ele almas›, bunun bir insanl›k meselesi oldu¤unu
kavramas› gerekiyor...

Hükümet olarak meseleye bu perspektiften bak›yoruz.

Bu meseleyi sadece ülkemizin gelece¤ini de¤il, bütün dünyan›n gelece¤ini ilgilendiren
bir mesele olarak görüyoruz.

Bu anlay›fl›m›z›n bir gere¤i olarak gelece¤e dönük etkin bir su politikas› oluflturma
gayretlerimizi yo¤un olarak sürdürüyoruz.

Yüzy›llard›r insano¤luna ferahl›k bahfleden su kaynaklar›, ancak sürdürülebilir kalk›nma
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politikalar›yla ve ülkeler aras› hakça bölüflüm ilkesiyle korunabilir.

Biz ülkemizin su potansiyelini her alanda en verimli flekilde harekete geçirmek için yola
ç›kt›k.

Bunu baflarabilirsek, o zaman bu topraklar daha da bereketlenecek, gelece¤imiz daha
da ayd›nl›k olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Su k›tl›¤›n›n yaflanmamas› için öncelikle hedeflerimizi do¤ru koymal›y›z.

Buna uygun olarak da elimizdeki mevcut su imkânlar›n›, k›fl›n gelen kar›, ya¤muru en
iyi flekilde de¤erlendirmeliyiz.

Bu amaçla Türkiye'nin yeralt› ve yerüstündeki mevcut bütün kaynaklar›n› de¤erlendirmek
için bir yat›r›m hamlesi bafllatm›fl bulunuyoruz.

Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza atarak, 4 y›l gibi k›sa bir sürede yüze yak›n baraj
ve göleti halk›m›z›n hizmetine sunduk, 23 milyon insan›m›z›n içme suyu ihtiyac›n›
karfl›lad›k.

Büyük bir k›rsal kalk›nma projesi olan KÖYDES ile inflallah
yolu ve suyu olmayan köy b›rakmayaca¤›z.
Anadolu'yu bir uçtan bir uca gaz ve petrol boru hatlar›yla ördük.

Bunu en k›sa sürede sular›m›z için de yapaca¤›z.

Ülkemizin bekleyen hidroelektrik potansiyelini de¤erlendirmek üzere ilk defa Su Kullan›m
Hakk› Anlaflmas› Yönetmeli¤i'ni ç›kararak, devletin yan›na özel sektörün dinamizmini de
katt›k.

Bu yönetmelik çerçevesinde flu anda özel sektöre baraj ve hidroelektrik santrali yapma
ve su kullanma hakk›n› vererek derelere, nehirlere hidroelektrik tesis yap›m›n› teflvik
ettik.

Var olan su potansiyelimizi en iyi flekilde de¤erlendirmenin yan› s›ra su tasarrufu
konusunda ald›¤›m›z tedbirlerin bafl›nda da kapal›, modern sulama sistemleri gelmektedir.

Sudan daha verimli yararlanmak için bütün dünyada kullan›lan bu sistemlerin oran›n›,
inflaat› devam eden sulama projelerinde yüzde 6'dan yüzde 50'ye ç›kard›k.

Yeni projelerimizde ise tamamen ileri teknikler kullan›lmaktad›r.

Günümüzde art›k bir gelecek senaryosu olmaktan ç›karak, hayat›m›z›n bir gerçe¤i haline
gelmeye bafllayan küresel ›s›nma konusunda da yo¤un çal›flmalar yürütüyoruz.

Hem ülkemizin mevcut durumunu, hem de alaca¤›m›z k›sa, orta, uzun vadeli tedbirleri
tespit ediyor, haz›rl›¤›m›z› ona göre yap›yoruz.
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Bu konuda baflta Enerji, Çevre ve Tar›m bakanl›klar›m›z olmak üzere bütün kurumlar›m›z
harekete geçmifl durumdad›r.

2004 y›l›nda bütün bakanl›klar›m›z›n, üniversitelerimizin, sivil toplum kurulufllar›m›z›n ve
meslek kurulufllar›m›z›n kat›l›m›yla 1. Ulusal Rapor haz›rlanm›fl, küresel ›s›nmaya karfl›
önemli bir ad›m at›lm›flt›r.

Bu yoldaki önemli kilometre tafllar›ndan bir di¤eri de Yenilenebilir Enerji Kanunu'dur.

Çevreyi kirletmeyen, temiz enerji çeflitlerine öncelik veren bu kanunla, sera gaz›
oluflturmayan ve iflletme maliyeti düflük olan en güzel kaynaktan, yani sudan enerji elde
edilmesi öncelikli hale getirilmifltir.

Ancak bu önemli konuda as›l ad›mlar›, yaflama al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirmek noktas›nda
atmal›y›z.

Gelecek nesillere sa¤l›kl› ve yeterli su b›rakabilmemiz için su kaynaklar›n› çok iyi korumam›z
ve suyu çok ak›lc› kullanmam›z gerekiyor.

Çölleflme, kurakl›k, erozyon ve k›tl›k gibi sorunlar›n çözümü yolunda bugünden tedbirler
almak, gelecek nesillerin temiz ve sa¤l›kl› bir çevrede yaflama haklar›n› korumak bizim
boynumuza borçtur.

Bu kongrede elde edilecek neticelerin, ülkelerin su meselesinin çözümüne yönelik
alaca¤› tedbirler aç›s›ndan ufuk aç›c› katk›lar sunaca¤›na inan›yorum.

2009 y›l›nda ‹stanbul'da yap›lacak Dünya Su Forumu, Bakanlar Konferans› ve ilgili di¤er
etkinlikler için hükümet olarak her türlü deste¤i verece¤imizi de ayr›ca ifade etmek
istiyorum.

Sözlerime son verirken bu kongrenin ülkemiz için hay›rl› neticelere vesile olmas›n› diliyor,
sizleri bir kere daha sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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AVRUPA'NIN GENÇLER‹ ‹STANBUL'DA BULUfiUYOR

(23 MART 2007)
Sevgili Gençler,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, bu buluflman›n ruhuna en uygun dünya flehirlerinden biri olan ‹stanbul'da
sizleri a¤›rl›yor olmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Türkiye'ye hofl geldiniz.

Nice medeniyetlere befliklik etmifl, insano¤lunun tarihi gelifliminde büyük pay sahibi
olan Avrupa k›tas›n›n gençleri olarak bugün ‹stanbul'das›n›z.

Sizlerin, farkl› kültür, inanç ve medeniyetlerin as›rlar boyunca dostça, kardeflçe bir arada
yaflad›¤› bu flehirde, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul'da buluflman›z bu bak›mdan
da son derece anlaml›d›r.

Sizler dostlu¤u, bar›fl›, sevgiyi, güzelli¤i konuflmak, kültürler aras› yak›nlaflmay› h›zland›rmak
üzere topland›n›z.

Gençler olarak hepiniz taptaze umutlara, büyük bir enerjiye, güzel hayallere sahipsiniz.

Dünyan›n, sizlerin bu büyük dinamizminizden, bu tertemiz idealizminizden çok büyük
kazançlar› olabilir.

Biliyoruz ki insan, hayat›n›n her döneminde gerçe¤i arar.

Hayat›n gayesi de hakikati aramak, insanl›¤a hay›rl› hizmetler yapmak, sevgi ve dostluk
kazanmakt›r.

‹nsan hakikat aray›fl›nda hayat›n baflka hiçbir döneminde gençli¤inde oldu¤u kadar arzulu
olamaz.

Hiçbir baflka dönemde ö¤renme konusunda gençli¤inde ald›¤› kadar büyük mesafeler
alamaz.

Siz genç kardefllerime bir büyü¤ünüz olarak küçük bir tavsiyemi dile getirmek istiyorum:

fiartlar ne olursa olsun lütfen kendiniz için, dünya için, insanl›k için kurdu¤unuz güzel
hayalleri asla kaybetmeyin, ideallerinizden asla vazgeçmeyin.

‹deallerini yitirenler benli¤ini de yitirirler.

‹deallerinizi, hayallerinizi ak›l, tecrübe ve bilim süzgecinden geçirerek, dünyan›n gerçeklerini
iyi izleyerek hayata geçirmeye çal›fl›n.

Gençler olarak hepiniz taptaze umutlara, büyük bir enerjiye,
güzel hayallere sahipsiniz.
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Azminizi, inanc›n›z›, heyecan›n›z› hiç kaybetmeyin...

Hayat›n bir kural› var, zaman baz› fleyleri elimizden al›yor, daha sonraki dönemlerimizde
gençli¤imizde oldu¤umuz kadar dinamik, o kadar enerjik, o kadar canl› olam›yoruz.

Ancak bu fiziki gerçe¤e e¤er iç dünyalar›m›zda genç kalarak direnebiliyorsak, o zaman
ideallerimiz heyecanlar›m›z› diri tutmaya devam ediyor.

Bu gençli¤e, bu tazeli¤e, bu genç kalmay› baflarabilen ak›llara ve ruhlara insanl›¤›n çok
büyük bir ihtiyac› var.

Bugün burada, Avrupa'n›n gençlerini bir araya getiren bu buluflmada, sözünü etti¤im
bu ruhu, bu bilinci, bu enerjiyi, bu dinamizmi görmek, gelecek ad›na bana büyük umut
veriyor.

Sizlerin ortaya koydu¤unuz bu dostluk tablosu, dünyan›n
gelece¤inin bugünlerden çok daha mutlu, çok daha ayd›nl›k
ve çok daha güzel olaca¤›na dair hepimize umut veriyor.
Buradan dünyaya verdi¤imiz mesaj›n, sessiz dünya ço¤unlu¤u taraf›ndan mutlulukla
karfl›land›¤›na inan›yorum.

Çünkü insan akl›n›n, bilimin imkanlar›n›n, maddi ve manevi kaynaklar›n›n bar›fl, adalet
lehine kullan›lmas›, sessiz dünya ço¤unlu¤unun en büyük arzusudur.
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De¤erli Gençler,

Ça¤›m›zda, Avrupa'n›n dünya üzerinde önemli bir yeri oldu¤unu sizler de biliyorsunuz.

Bu ayn› zamanda farkl› kültür ve medeniyetlerin bulufltu¤u, birbirini zenginlefltirdi¤i bir
zemin olarak Avrupa'ya büyük sorumluluklar yüklüyor.

Bu sorumluluk, insanl›¤›n geri kalan›na karfl› siz gençlerin özellikle duymas› gereken
evrensel sorumluluktur.

Zira, büyük romanc› Dostoyevski'nin dedi¤i gibi "Her insan, her fley karfl›s›nda herkesten
sorumludur."

Bu sorumluluk duygusuyla dünyan›n hem akl›, hem de vicdan› olman›z› sizlere tavsiye
ediyorum.

Her biriniz Avrupa'n›n fark› bir ülkesinden, farkl› bir toplumundan, farkl› bir inanç ve
kültüründen gelen, farkl› hassasiyetlere sahip gençlersiniz.

Ama ayn› zamanda çok önemli bir asgari müfltere¤e sahipsiniz: Avrupal› olmak.

Stratejik özellikleriyle, güç dengeleriyle, ülkeler aras› menfaat iliflkileriyle, ekonomik
ortakl›klarla, tarihi dinamikleriyle, askeri ve siyasi boyutlar›yla birden çok Avrupal›l›k tan›m›
yap›labilir.

Ama bana sorarsan›z, ben Avrupal› olmay› ideallerden yola ç›karak tarif etmek isterim.

Bana göre, Avrupal› olmak, insanl›¤a yeni ufuklar açmak, dünyaya, hayata, bar›fla katk›
sa¤layacak yeni fikirler üretmek demek olmal›d›r.

Benim inand›¤›m, inanmak istedi¤im, inanmakta ›srar etti¤im ve ülkem ad›na umut
etti¤im Avrupal›l›k bir co¤rafyaya ait olmaktan ziyade bir idealdir.

Gelece¤in Avrupa's›n› tarif edecek olanlar sizlersiniz.

Sadece düflüncelerle de¤il, yap›p ettiklerinizle, ortaya koydu¤unuz ifllerle, birikimlerinizle,
duygular›n›zla, ülkelerinize ve insanl›¤a katt›¤›n›z renklerle gelece¤i siz flekillendireceksiniz.

Avrupa'n›n "ihtiyar bir k›ta" olarak ömrünü tamamlamad›¤›n› göstermesi, yeniden insanl›k
idealleri için evrensel de¤erler üretebilmesi siz gençlerin dinamizmine, ak›llar›n›z›
birlefltirmenize, vicdanlar›n›z› diri tutman›za ba¤l›d›r.

‹nan›yorum ki sizlerin tesis edece¤iniz o yeni Avrupa, k›ta tarihini taçland›rmakla
kalmayacak bütün insanl›¤a yeni güzellikler katacakt›r.

‹nan›yorum ki, sizler yeryüzünde bar›fl›n, dostlu¤un ve adaletin yeniden hayat›n ortak
paydas› haline gelmesinde öncülük yapacaks›n›z.

Umudum budur, hayalim budur, sizlerden beklentim budur.
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Sevgili Gençler,

Farkl› köken, kültür ve inançlardan geldi¤imiz do¤ru, ama sonuçta hepimiz  insan›z.

Bizi birbirimizden uzaklaflt›ran, ›rk›m›z, kültürümüz, dilimiz ve inanc›m›z de¤ildir.

Bizi birbirimizden uzaklaflt›ran, bizi birbirimizden ay›ran, bizi birbirimize yabanc› k›lan ön
yarg›lar›m›zd›r.

‹nsan› insana dost olmaktan ç›karan, düflman haline
getiren, dünyay› insan›n bafl›na dar eden iflte bu karfl›l›kl›
önyarg›lar, eksik veya yanl›fl bilgilenmeden kaynaklanan
tutum ve davran›fllard›r.
Birilerinin dedi¤i gibi insan insan›n kurdu de¤ildir. ‹nsan insan›n dostudur, kardeflidir,
yoldafl›d›r.

Birbirimize uzak kalarak, birbirimizi tan›may›, birbirimizi anlamay›, birbirimizi hissetmeyi
ihmal ederek bu önyarg›lar› sadece besleriz.

Birbirimizle konuflmak, birbirimizle tan›flmak, insan olmaya dair o hepimize ait ortak
duygular› paylaflsak, asl›nda birbirimize hiç de uzak olmad›¤›m›z›, farkl› co¤rafyalarda
ayn› özü tafl›yan birer insan oldu¤umuzu rahatl›kla görebilece¤iz.

Birbirimize  karfl› önyarg›lar›m›z› yenebilsek; dünyan›n bugünkü ac› tablosu, üzerinden
kara bulutlar eksik olmayan, kan ve gözyafl›na bo¤ulmufl bütün o co¤rafyalar belki de
hiç olmayacak.

Belki bombalar hiç patlamayacak, masum insanlar ölmeyecek, çat›flmalar kavgalara,
kavgalar nefretlere hiç dönüflmeyecek.

Elbette, burada kimin suçlu oldu¤unu aramak için bulunmuyoruz.

‹nsanl›k idealleri bu ac› ve gözyafl› gerçe¤ine yenik düfltü¤üne göre gerçekle yüzleflmek
ve suçu belki de bütün insanl›¤a bölmek mecburiyetindeyiz.

Maalesef insanl›¤›n önünde birkaç seçenek yok; ya büyük bir ço¤unlukla bar›fl›n ve
esenli¤in yan›nda yer alaca¤›z, ya da günden güne hiç kimsenin mutlu olamayaca¤› bir
kargafla ça¤›na do¤ru sürüklenece¤iz.

Ak›l sahipleri için do¤ru olan yolun hangisi oldu¤u çok aç›kt›r.

Bu felaket senaryosunun önüne geçmek için elimizdeki en önemli güç aram›zdaki sevgi
ve dostluk ba¤› olabilir.

Bunun için birbirimize yak›n durmaya, farkl›l›klar›m›zla zenginleflmeye, renklerimizle
güzelleflmeye ihtiyac›m›z var.

Bu topraklar›n yetifltirdi¤i büyük bilge, ayn› zamanda bir evrensel hikmet p›nar› olan
Yunus Emre'nin m›sralar› bak›n as›rlar öncesinden bugünlere nas›l ›fl›k tutuyor, nas›l yol
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gösteriyor:

"Gelin tan›fl olal›m, ifli kolay tutal›m.

Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz."

Evet, sevginin, adaletin, merhametin dilinden daha etkili, daha kal›c› bir dil yoktur.

Biz Türkçe konufluyoruz, siz Frans›zca, ‹ngilizce, Almanca, Yunanca konufluyorsunuz
ama, sevginin dili, aflk›n dili, merhamet ve adaletin dili birdir.

Türk bilgesi Yunus Emre'nin yüzy›llar öncesinden söyledi¤i de, Alman düflünürü ve flairi
Goethe'nin söyledi¤i de, Rilke'nin, Dostoyevski'nin söyledi¤i de ayn› fleydir.

Yeter ki, dünyay› sadece güç iliflkileriyle, sadece resmi tarihlerin kemiklefltirdi¤i,
kat›laflt›rd›¤› ön yarg›larla okumayal›m.

Sevgili Gençler,

‹nsanl›¤›n ortak medeniyet birikimi ça¤›m›z› önemli bir dönüm noktas›na getirmifltir.

Art›k toplumlar birbirinin kaderiyle, yaflama standartlar›yla, üretti¤i de¤erlerle do¤rudan
yüz yüzedir.

‹nsanl›¤›n ortak medeniyet birikimini ya bütün insanl›¤›n hizmetine sunaca¤›z ya da
ac›mas›z bir rekabetle güçlü olan devletler güçleri daha az olan toplumlar› bask› ve nüfuz
alt›na alacak.

Biz, binlerce y›ll›k devlet ve medeniyet birikimimizle, tarihin bu merkezi co¤rafyas›nda
bütün gücümüzle medeniyetlerin, devletlerin, toplumlar›n çat›flmadan yaflamas›n›, bar›fl›
ve adaleti esas al›yoruz.

Medeniyetlerin çat›flmas› gerekti¤ini iddia eden uluslararas› provokatörlerin, siyaset
kahinlerinin  düflünceleri insanl›¤a istikamet veremez.

Bar›fl›n savafltan daha güçlü bir irade, daha güçlü bir ak›l gerektirdi¤ini iyi biliyoruz ve
bütün gücümüzle bar›fltan yana irademizi koyuyoruz.

Vicdan sahibi bütün dünya gençli¤inin ve sizlerin de bar›fltan ve adaletten yana oldu¤unuzu
biliyoruz.

Bu güzel bahar gününde medeniyet tarihinin bu muhteflem merkezinde, ‹stanbul'da
sizlerle bu düflüncelerimi paylaflma imkan› bulabildi¤im için son derece mutluyum.

Sizin burada dile getirece¤iniz düflünceleri, gözlerinizdeki ›fl›¤› ve yüre¤inizdeki s›cakl›¤›
da her zaman hat›rlayaca¤›z.

Daima yürekleriniz genç kals›n, düflünceleriniz ayd›nl›k olsun diyor, sizleri, dostlukla,
kardefllikle kucakl›yorum.

Bu duygularla sözlerime son verirken, hepinize baflar›lar diliyor, sizleri sevgiyle, sayg›yla
selaml›yorum.

2 3  M A R T  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R
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ARAP L‹G‹ Z‹RVE TOPLANTISI

(28 MART 2007)
Say›n Kral, De¤erli Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, De¤erli kat›l›mc›lar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle bölgemizin bar›fl ve istikrar›n› ilgilendiren hayati konular›n ele al›naca¤› bu
toplant›da aran›zda olmaktan ve sizlere hitap etme f›rsat› bulmaktan büyük memnuniyet
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Arap Ligi'ni oluflturan dost ve kardefl ülkelerin bu önemli forumda bizi de aralar›nda
görmek istemelerini, geliflen Türk-Arap iflbirli¤inin somut bir tezahürü olarak telakki
ediyoruz.

Türkiye olarak Arap Ligi'ni bölgesel bar›fl, güvenlik ve istikrar›n tesis edilmesinde temel
bir aktör olarak alg›l›yor ve iflbirli¤imizin gelifltirilmesine önem veriyoruz.

Yak›nda yasal çerçevesi tamamlanacak olan Türk-Arap Forumu'nun bu anlamda çok
faydal› olaca¤›n› düflünüyoruz.

Bildi¤iniz gibi, Orta Do¤u zorlu bir dönemeçten geçmektedir.

Sorunlar iyice a¤›rlaflm›fl ve bölge halklar› derin bir karamsarl›¤a kap›lm›flt›r.

Ancak, son dönemde, bölge ülkelerinin kendi sorunlar›n› daha fazla sahiplenmeleri, ortak
sorumluluk bilinciyle ve dayan›flma içinde hareket etmeleri neticesinde sorunlar›n
çözümlenmesi yönünde yeni f›rsat pencereleri aralanmaya bafllanm›flt›r.

Bu bak›mdan, Filistin meselesi ile ilgili olarak kaydedilen son geliflmeler büyük önem
tafl›maktad›r.

Filistinli gruplar aras›nda sa¤lanan Mekke Mutabakat› ve ard›ndan kurulan Ulusal Birlik
Hükümeti bölgeye yeni bir umut afl›lam›flt›r.

Bu umudu özenle yaflatmak ve kuvvetli bir bar›fl dinami¤ine dönüfltürmek için elbirli¤iyle
çal›flmal›y›z.

Ulusal Birlik Hükümetinin Filistin'de birlik ve beraberli¤i yeniden tesis etmesini ve halk›n
s›k›nt›lar›na e¤ilmesini temenni ediyoruz.

Hepimizin arzusu, Hükümetin her fleyden önce Filistin halk›n›n beklentilerine cevap
verebilmek amac›yla gerçekçi ad›mlar atmas›d›r.

Tüm Irakl›lar› kucaklayan ve tüm Irakl›lar taraf›ndan
kucaklanan güçlü bir merkezi hükümet, Irak'ta iç bar›fl ve
istikrar›n temel flart›d›r.
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Di¤er taraftan, uluslararas› toplum da yeni Filistin Hükümeti'ne karfl› önyarg›s›z ve teflvik
edici bir tutum benimsemelidir.

Bu çerçevede, ‹srail'e ataca¤› ad›mlar karfl›l›¤›nda somut bir bar›fl perspektifi ve siyasi
bir ufuk sunan Arap Bar›fl Plan›'n› Arap-‹srail ihtilaf›n›n çözümü yolunda önemli bir giriflim
olarak de¤erlendiriyoruz.

Bu Zirve kapsam›nda Filistin Ulusal Birlik Hükümeti dâhil, Arap Ligi'nin tüm üyelerinin
bu plana ba¤l›l›klar›n› teyit etmelerinin uluslararas› toplumun deste¤inin sa¤lanmas›
bak›m›ndan da yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Komflumuz Irak'taki durum vahametini korumaktad›r.

Ne yaz›k ki, dost ve kardefl Irak'ta her gün onlarca insan›n hayat›n› kaybetmesi hepimizin
kan›ksad›¤› ola¤an bir durum haline gelmektedir.

Art›k içinde bulundu¤umuz bu hareketsizlikten, bu duyars›zl›ktan kurtulmal›, bu tehlikeli
gidiflata  "dur" demek için iflbirli¤imizi art›rmal›y›z.

Irak'ta istikrar ve güvenlik mümkün olan en k›sa zamanda sa¤lanmal›d›r.

Irak'›n siyasi birli¤inin ve toprak bütünlü¤ünün korunmas›,
hudutlar›n›n güvence alt›na al›nmas› bölgemizin bar›fl ve
istikrar› aç›s›ndan hayati derecede önemlidir.
Irak'›n bölünmesi ihtimali tüm bölge için kabul edilmez bir felaket senaryosu
oluflturmaktad›r.

Onun için, Irak'ta gruplar kader birli¤i yapmaya ve milli bir gündem etraf›nda birleflmeye
teflvik edilmelidir.

Tüm Irakl›lar› kucaklayan ve tüm Irakl›lar taraf›ndan kucaklanan güçlü bir merkezi hükümet,
Irak'ta iç bar›fl ve istikrar›n temel flart›d›r.

Bu bak›mdan, Kerkük'ün konumu özel bir önem tafl›maktad›r.

Irak'›n küçük bir modelini oluflturan Kerkük'te cereyan edecek olumsuz geliflmeler, Irak
ve ötesinde sars›c› etkilerde bulunacakt›r.

Di¤er taraftan, ‹ran'›n nükleer program›yla ilgili gerginli¤in gündemden düflürülememifl
olmas› endifle vericidir.

Kendi bafl›na büyük bir istikrars›zl›k kayna¤› olan bu meselenin sürüncemede kalmas›
di¤er bölgesel sorunlar üzerinde de olumsuz bir etkide bulunmaktad›r.

Bu nedenle, sorunun t›rmand›r›lmadan diplomatik yollardan çözülmesi, ayr›ca, bölgemizin
kitle imha silahlar›ndan ar›nd›r›lmas› çabalar›na h›z verilmesi gereklidir.

2 8  M A R T  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R
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Lübnan'da ise siyasi istikrar sa¤lanmas›n›n yolunun ulusal diyalog ve uzlaflmadan
geçti¤ine, ayr›ca sürecin bölge ülkeleri taraf›ndan da teflvik edilmesinin zorunlu oldu¤una
inan›yoruz.

Edindi¤imiz izlenim, anlaflmazl›k noktalar›n›n biraz ilave çabayla giderilebilece¤i yönündedir.

Bugünkü Zirve toplant›s›n›n da Lübnan'da t›kanman›n giderilmesi konusunda somut bir
ilerleme sa¤lanmas›na vesile olmas›n› temenni ediyoruz.

Türkiye olarak Lübnan'a yard›mc› olmak için flimdiye kadar
oldu¤u gibi bundan sonra da elimizden gelen çabay›
göstermeye devam edece¤iz.
De¤erli kat›l›mc›lar,

Dünyada ve bölgemizde kültür, din ve mezhep temelinde ayr›flma e¤ilimlerinin ortaya
ç›kt›¤›n› üzüntüyle gözlemliyoruz.

Felsefi temeli engin bir hoflgörüye dayanan, tüm insanl›¤› kucaklayan ‹slam'›n maalesef
yanl›fl, haks›z,  maksatl› yorumlara maruz kalmas› ve "terör" kelimesiyle yan yana an›lmas›
kabul edilemez.

Bu yüzden ‹slam'›n do¤ru flekilde tan›t›lmas› yan›nda,  imaj›m›z› olumsuz etkileyen
içimizdeki afl›r›l›k ve fanatizm kaynaklar›n›n kurutulmas› için de çaba harcamal›y›z.

Özellikle bölgede ortaya ç›kan mezhep temelli kutuplaflma riski üzerinde ciddiyetle
durmal›y›z.

Bölgede bulunan hiçbir ülkenin nüfusu etnik ve mezhepsel aç›dan homojen de¤ildir.

Kutuplaflma e¤ilimleri güçlendi¤i takdirde tüm bölge bundan olumsuz etkilenecektir.

Böyle bir geliflmeye izin vermemeliyiz.

Orta Do¤u'da sorunlar ne kadar büyük ve karmafl›k olursa olsun, iyimserli¤imizi korumal›y›z.

Unutmamal›y›z ki, tüm sorunlar›n anahtar› bizlerdedir.

Dayan›flma ve ortak sorumluluk bilinciyle üstesinden gelemeyece¤imiz hiçbir mesele
yoktur.

Yeter ki d›fllay›c› ve tecrit edici de¤il,  herkesi kucaklayan bir yaklafl›m benimseyelim.

Bu çerçevede, Türkiye olarak tüm bölgesel konularda aktif ve yap›c› katk›lar›m›z› kardefl
Arap dünyas›yla iflbirli¤i halinde sürdürece¤iz.

Bu duygu ve düflüncelerle, Zirve toplant›s›n›n baflar›l› geçmesini ve tüm bölgemiz için
hay›rl› sonuçlar do¤urmas›n› diliyor, sizleri bir kez daha sayg›yla selaml›yorum.
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AVRUPA KONSEY‹ 22. E⁄‹T‹M BAKANLARI DA‹M‹
KONFERANSI

(4 MAYIS 2007)
E¤itim Dünyas›n›n De¤erli Mensuplar›, De¤erli Konuklar,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bu konferans için ülkemizi teflrif eden bütün misafirlerimize Türkiye'ye, güzel
‹stanbul'umuza hofl geldiniz diyorum.

Daha ayd›nl›k bir gelecek, daha mutlu yar›nlar için, muhakkak ki her alanda ortak akl›n
ve sa¤duyunun tesisi hayati öneme sahiptir.

Bu ideale ulaflmak için, tarihi boyunca birçok medeniyete befliklik etmifl olan, insanl›¤›n
hukuk, demokrasi ve özgürlükler alan›ndaki kazan›mlar›nda büyük pay sahibi bulunan
Avrupa, ortak ak›l ve sa¤duyuyla infla edilecek bir gelece¤in de öncüsü olacakt›r, olmal›d›r.

Bu çerçevede Avrupa Konseyi'nin pek çok alanda yürütmekte oldu¤u çabalar› çok önemli
görüyor, samimiyetle destekliyoruz.

E¤itim hem tek tek toplumlar›m›z için, hem Avrupa toplumlar› için, hem de bütün dünya
için son derece hassas bir konu...

Sadece üretken, sa¤l›kl›, donan›ml› bireyler yetifltirmek aç›s›ndan de¤il, bugünün
yanl›fllar›ndan ar›nm›fl ayd›nl›k bir gelecek aç›s›ndan, dünya bar›fl› ve insanl›¤›n esenli¤i
aç›s›ndan da son derece hassas bir konu...

Maalesef bugün dünyada çocuklar›m›za izah etmekte, gerekçeler üretmekte çok
zorland›¤›m›z olaylar yaflan›yor.

Dünyaya güzellikle bakan çocuklar›m›z için bunca savafl, bunca ac›, bunca yoksulluk,
bunca kirlenme anlafl›labilir fleyler de¤ildir.

Yetiflkinler olarak, yöneticiler olarak, toplumlar›n rotas›nda söz sahibi kifliler olarak,
etraf›na sorgulayan gözlerle bakan, bu karanl›k tablolara zihninde anlamland›rmakta
zorlanan her çocuktan alaca¤›m›z dersler oldu¤unu düflünüyorum.

Bu bak›fllar›n bize anlatt›klar›n› iyi anlamal›y›z.

Önyarg›s›z, kültürler aras› uzlaflmaya aç›k, farkl›l›klardan zenginlikler üreten, birbirinden
korkmayan, aksine dost olabilen, kaynaflabilen toplumlar haline gelmek için, bundan

Geçmiflte birbiriyle savaflan toplumlar›n bugün bar›fl içinde
yaflayan mirasç›lar› olarak, bu bar›fl›n kal›c›l›¤›n› tesis
etmek, bizden sonraki nesillerin de bunu sürdürmesini
sa¤lamak zorunday›z.
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daha güzel bir ç›k›fl noktas› bulunamaz.

Daha güzel bir gelecek için bu safl›¤›, bu zenginli¤i, bu zihinsel berrakl›¤› korumak
zorunday›z.

Elbette bu çaba, e¤itimin gelece¤ine de ilham verecektir.

De¤erli Konuklar,

Elbette çocuk kalbi, güzel oldu¤u kadar, saf oldu¤u kadar, k›r›lgand›r da...

Dünyan›n gündemindeki acil sorunlar›n a¤›rl›¤›n› çocuklar›m›z›n omuzlar›na yükleyemeyiz.

Hepimiz, bu sorunlara karfl› onlar› güçlü k›lacak, bilinçli k›lacak, insani de¤erlerle mücehhez
k›lacak flekilde e¤itmek sorumlulu¤u içindeyiz.

‹nsanl›¤›n elde etti¤i toplumsal tecrübeleri kavrayabilecek, medeniyeti bugün oldu¤undan
çok daha ileri seviyelere tafl›yacak yeni nesillerin oluflmas›, hem ülkelerimiz için, hem
de bütün insanl›k için çok önemlidir.

Avrupa toplumlar› olarak iki büyük savafl›n ac›lar›n› yaflad›¤›m›z, çok a¤›r bedeller
ödedi¤imiz son yüzy›l içinde çok de¤erli tecrübeler de edindik.

Bak›n›z, yaklafl›k bir insan ömrü kadar zaman önce, Avrupa haritas›n›n birçok noktas›nda
fliddetli düflmanl›k rüzgârlar› esiyordu.

Avrupa'n›n kendi içindeki bu kriz, dünya için y›k›c›, yak›c› bir atefle dönüflmüfltü.

Ard›ndan, So¤uk Savafl döneminin ülkeleri ve toplumlar› birbirine yabanc›laflt›ran,
sa¤›rlaflt›ran ve karfl› karfl›ya getiren kötü etkilerini de yaflamak zorunda kald›k.

Ne mutlu ki, bugün bunlar› aflm›fl durumday›z.

Bu ac› tecrübeler, Avrupa toplumlar›n› "bar›fl içinde bir arada yaflama" kültürüne, anlay›fl›na
yöneltmifltir.

Geçmiflte birbiriyle savaflan toplumlar›n bugün bar›fl içinde yaflayan mirasç›lar› olarak,
bu bar›fl›n kal›c›l›¤›n› tesis etmek, bizden sonraki nesillerin de bunu sürdürmesini sa¤lamak
zorunday›z.

Ülke olarak biz de en bafl›ndan beri bu yönelimin bir parças› olma çabas› içinde olduk.

Elbette milli de¤erlerimize, kültürel de¤erlerimize, manevi de¤erlerimize önem verece¤iz.

Ancak bunun yan›nda çocuklar›m›za, farkl› medeniyetlerin,
farkl› kültürlerin, insanl›¤›n yüzlerce y›lda büyük
mücadeleler sonucunda yükseltti¤i evrensel de¤erlerin
de önemli oldu¤u bilincini afl›layaca¤›z.
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Bunu baflarabilirsek, o zaman gelece¤e dönük kayg›lar›m›z›n önemli bir bölümünden de
kurtulmufl oluruz.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, özellikle son dört buçuk y›lda AB üyeli¤i konusunda önemli gayretler göstermifl,
Avrupa toplumunun önemli bir parças› olmak konusundaki samimiyetini ortaya koymufltur.

Bu Türkiye için önemlidir; çünkü d›fla aç›lmakta, Avrupa'yla ve dünyayla entegrasyonda
ne kadar kararl› oldu¤unu aç›k biçimde göstermifltir.

Bu AB için de önemlidir, çünkü Türkiye'yi çat›s› alt›na alm›fl bir AB, dünya için çok daha
kuflat›c› fikirler üretebilecek, çok daha etkili hedeflere ilerleyebilecek, medeniyetler
yak›nlaflmas› idealini çok daha genifl bir co¤rafyaya tafl›yabilecek bir güce ulaflacakt›r.

Türkiye'nin üyeli¤i AB'nin küresel bir aktör haline gelebilmesi için son derece hayati bir
önemdedir.

Türkiye olarak AB üyeli¤i yolundaki gayretlerimizi bugün de ayn› ciddiyet ve kararl›l›k
içinde sürdürüyoruz.

Türkiye'nin içe kapal› bir ülke olmak, dünyada olup bitenlere duyars›z ve ilgisiz kalmak
gibi bir seçene¤i yoktur, olmayacakt›r.

Türkiye kültürel de¤erleriyle, ekonomik gücüyle, tarihi tecrübesiyle ve stratejik önemiyle
bir dünya markas›d›r, bu markay› güçlendirmek konusunda kararl›y›z, yediden yetmifle
milletimizin bütün fertleri de bu hedefe kilitlenmifl durumdad›r.

Bu evrensel rotan›n, e¤itim alan›nda gereklilikleri oldu¤unun da bilincindeyiz ve göreve
geldi¤imiz ilk günden beri bu do¤rultuda önemli çal›flmalar gerçeklefltirdik, önemli
kazan›mlar elde ettik.

Hükümetimizin bu gayretleriyle okul ihtiyac› bulunan bölgelerimizde yaklafl›k 102 bin
yeni derslik infla ettik.

Son dört y›l içinde 537 bin 451 bilgisayar› e¤itimimizin hizmetine sunduk.

Ö¤rencilerimizin yüzde 90'›n› ADSL ile internete kavuflturduk.

Tam 26 bin 44 okulumuza ADSL sistemi kuruldu.

3 bin kapal› köy okulunu yeniden hizmete soktuk.

"Haydi K›zlar Okula" kampanyas›yla  228 bin k›z›m›z› yeniden okullu yapt›k.

K›z çocuklar›m›z›n e¤itimine çok büyük önem veriyoruz.

Çünkü kad›nlar›m›z›n toplumsal statülerinin gelifltirilmesi bizim aç›m›zdan çok önemli.

Kad›nlar›m›z›n gelece¤in Türkiye'sinde çok daha güçlü bir flekilde yer almalar›n› arzu
ediyoruz.
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Ders müfredat›m›z› günün ihtiyaçlar›n› göz önüne alarak yeniledik, çocuklar›m›z› art›k
ezberleyen de¤il, düflünen, de¤erlendiren, kendini rahatça ifade edebilen bireyler olarak
düflünüyor, buna uygun hareket ediyoruz.

Bütün bunlar› neden söylüyorum; Türkiye'nin gelece¤in ihtiyaçlar›n› bugünden görerek
belli bir program içinde yar›nlara haz›rlanmakta oldu¤unu vurgulamak için...

Türkiye yeni nesilleriyle, yeni ufuklar›yla dünya bar›fl›na, insanl›¤›n esenli¤ine, medeniyetlerin
ve kültürlerin yak›nlaflmas›na azami katk›ya sa¤lamak üzere ad›mlar›n› s›klaflt›rmaktad›r.

Bu konferans›n da bu yolda bize kazand›raca¤› çok fley oldu¤unu düflünüyorum.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken, ülke olarak, hükümet olarak Avrupa Konseyi'nin
e¤itim alan›ndaki çal›flmalar›na çok de¤er verdi¤imizi bir kere daha ifade etmek istiyor,
sizleri sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum..
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56. IPI GENEL KURUL TOPLANTISI KAPANIfi KONUfiMASI

15 MAYIS 2007
De¤erli Konuklar, Han›mefendiler, Beyefendiler,

Öncelikle Uluslararas› Bas›n Enstitüsü'nün bu önemli toplant›s›nda bulunmaktan duydu¤um
memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Enstitünün y›ll›k Dünya Kongresi ve 56. Genel Kurul'u için ‹stanbul'u seçmifl olmas›ndan
ayr› bir mutluluk duyuyorum.

Bugün dünyan›n dört bir yan›ndan 500'ün üzerinde medya mensubuna evsahipli¤i yapan
‹stanbul'un, hem Türkiye'nin içinden geçmekte oldu¤u dönüflüm sürecini en iyi biçimde
yans›tmas›, hem de çok genifl bir bölgeye aç›lan eflsiz bir konuma sahip olmas› bak›m›ndan
Enstitü'nün bu toplant›s›na önemli katk›lar sa¤lad›¤›na inan›yorum.

Geçti¤imiz 4 gün boyunca toplam 8 panel etraf›nda, gerek do¤rudan Türkiye ile ilgili
olan gerek Türkiye'nin de gündeminde yer alan  konular ba¤lam›nda yap›lan tart›flmalar›n,
ülkemizin içinden geçmekte oldu¤u at›l›m sürecini de gözler önüne serdi¤ini umuyorum.

Bugün ekonomik kalk›nma ve demokratik geliflme alan›nda gerçeklefltirdi¤i tarihi
reformlarla Türkiye h›zla s›n›f atlamaktad›r.

Yak›ndan izleyenlerin gayet iyi gördü¤ü gibi bugünkü Türkiye, 70'lerin, 80'lerin, hatta
90'l› y›llar›n Türkiye'sinden çok farkl›d›r.

Türkiye, gerçeklefltirdi¤imiz reformlarla dünyaya aç›k bir ekonomi, dünyaya aç›k bir
toplum haline gelmifltir.

Ben internet terminolojisiyle buna 24 saat (online) bir devlettir, diyorum.

Türkiye büyük ölçüde (offline) bir bölgede (online) bir devlettir;

Belirsizlik ve çat›flmalar›n hüküm sürdü¤ü zor bir co¤rafyan›n ortas›nda adeta bir refah
ve istikrar adas›d›r.

Bugünkü Türkiye, dünya ile bütünleflen, bu bütünleflmenin faydalar›ndan kendisi
yararland›¤› gibi çevresine de aktaran, öncü roller oynayan bir ülkedir.

Bugünkü Türkiye, henüz dört y›l öncesine göre en az iki kat daha zengindir.

2002 y›l›nda 182 milyar Dolar olan Gayri Safi Milli Has›la 2006 y›l›nda 400 milyar Dolara
ulaflm›flt›r.

Yak›ndan izleyenlerin gayet iyi gördü¤ü gibi bugünkü
Türkiye, 70'lerin, 80'lerin, hatta 90'l› y›llar›n Türkiye'sinden
çok farkl›d›r.
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Kifli bafl›na düflen mili gelir 2.600 Dolardan 5.500 Dolara ç›km›flt›r.

Tarihinde ilk defa 20 çeyrek dönemi ard› ard›na dizerek istikrarl› biçimde büyüyen Türkiye,
ortalama y›ll›k %7,3'lük bir oranla yoluna devam etmektedir.

80 y›l boyunca 35 milyar Dolar efli¤ini aflamayan ihracat›m›z geçen y›l

85 milyar Dolar olarak gerçekleflmifltir.

Bu y›lki hedefimiz 100 milyar Dolar'd›r.

Toplam 222 milyar Dolarl›k d›fl ticaret hacmiyle Türkiye uluslararas› ticarette önemli bir
partner konumundad›r.

Yine 2003'e kadar yabanc› sermaye ak›fl› y›ll›k ortalama 1 milyar Dolar düzeyinde olan
Türkiye'ye 2005'te 10 milyar Dolar, 2006'da 20 milyar Dolar yabanc› sermaye girmifltir.

Bu y›l›n ilk üç ay›ndaki yabanc› sermaye girifli ise 12 milyar Dolar'a ulaflm›fl durumdad›r.

Bu göstergeler Türkiye'yi gelece¤in önemli oyuncular› aras›nda sokmaktad›r.

Bana göre çok çarp›c› olan bir husus da fludur; Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin
rakamsal büyüklüklerine bak›ld›¤›nda, Türkiye'nin performans›n›n bu düzeyleri yakalad›¤›
görülmektedir.

Türkiye'nin bu baflar›s› çevremizdeki genifl co¤rafyaya da olumlu biçimde yans›maktad›r.

Yükselen ekonomik performans›m›z daha fazla iflbirli¤i imkan› sunmakta; bu performans›n
arkas›ndaki yap›sal reformlar, ekonomik ve demokratik s›çramalar, çevre ülkeleri de ayn›
yönde teflvik etmektedir.

Türkiye'nin son befl y›ld›r h›zla ileriye do¤ru koflabilmesinde
popülist politikalar› geride b›rakmas›, orta ve uzun vadeli
hedeflere odaklanmas› önemli bir rol oynam›flt›r.
Türkiye'nin önünü açan yap›sal de¤iflimleri, ekonomik kalk›nma program› ile
demokratikleflme reformlar›n› birlikte uygulama kararl›l›¤›m›z sayesinde bugünlere geldik.

Gelece¤e yönelik hedefler belirledi¤imiz ve bu hedeflerin önündeki sorunlar› do¤ru tespit
ederek, bunlar›n üzerine kararl›l›kla gidebildi¤imiz kanaatindeyim.

Sonuç olarak bugün Türkiye, dört y›l öncesine göre çok daha yüksek düzeyleri yakalam›fl,
daha büyük hedefler izlemeye bafllam›flsa, bunda siyasi iradenin pay› büyüktür.

Ayn› siyasi irade, d›fl politikada da uzlafl›y› arayan,

"kazan - kazan" anlay›fl›n› esas alan, daima güvenlik, refah ve iflbirli¤i arayan ve bu yönde
insiyatif almaktan çekinmeyen bir politikan›n takipçisi olmufltur.

Bugün uluslararas› gündemi meflgul eden hemen her konunun Türkiye'nin de gündeminde
yer ald›¤› düflünüldü¤ünde, bu anlay›fl›n dünya bar›fl ve istikrar›na sa¤lad›¤› katk› da
görülebilecektir.
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Türkiye'nin bu yükselen çizgisi Türk halk›n›n kendine güvenini de art›rmakta, güven
artt›kça halk›m›z›n beklentileri, daima daha iyiye, daha üst standartlara ulaflma yönündeki
umutlar› da ço¤almaktd›r.

De¤erli Konuklar,

Avrupa Birli¤i'ne üyelik sürecimiz ile son y›llarda Türkiye'nin gerçeklefltirdi¤i at›l›mlar
birbirinden ba¤›ms›z olarak düflünülemez.

Türkiye, Avrupa Birli¤i'ne tam üye olmaya kararl›d›r.

Bu çerçevede gereken reformlar› bazen AB'yle beraber bazen kendi bafl›m›za,

ama her hal ve karda büyük bir titizlik ve azimle gerçeklefltirdik, gerçeklefltiriyoruz.

Her konuda olabilece¤i gibi Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m yolumuzda da inifller ç›k›fllar olacakt›r.

Ancak önemli olan Türkiye'de olan kararl›l›¤›n Avrupa'da da aynen karfl›l›k bulabilmesidir.

Türkiye'nin AB üyeli¤i, 21. Yüzy›l›n en büyük küresel bar›fl projesidir.

Medeniyetler aras›nda ittifak kurulabilece¤inin habercisidir.

Bu hedefin stratejik anlamda sundu¤u imkanlar› gözden kaç›rarak, büyük resmi hesaba
katmadan bir AB düflünmek mümkün de¤ildir, olmamal›d›r.

Böyle bir AB hiç flüphe yok ki stratejik vizyondan yoksun, dünyan›n gidiflat›n› okuyamayan
ve küresel aktör haline gelemeyen bir AB olacakt›r.

Burada sizlere bir hususu özellikle hat›rlatmakta yarar görüyorum.

AB üyeli¤i, tafl›d›¤› anlam bak›m›ndan 84 y›ll›k Cumhuriyetimizin kurulufl idealidir.

Bu süreç hükümet olarak bizim için Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma hedefleri do¤rultusunda
özgür ve müreffeh dünyan›n sayg›n bir üyesi olma sürecidir.

Bu hedef, insanlar›m›z›n ça¤›n en ileri refah ve özgürlük standartlar›na ulaflmas›, daha
iyi bir hayat sürmesi için benimsenmifltir.

Onun için hükümetimiz AB üyeli¤ini temel bir stratejik yönelim olarak görmektedir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türk insan› art›k demokrasiyi tam anlam›yla
özümsemifltir.

Demokrasiyi tüm özgürlükleriyle, taviz vermeden yaflama konusundaki iradesini milletimiz
her f›rsatta sergilemektedir.

Maalesef zaman zaman dünya medyas›nda Türkiye ile ilgili geçmiflten gelen önyarg›lara
dayal› klifleleflmifl haberlerin yay›nland›¤›n›, yorumlar›n yap›ld›¤›n› görüyoruz.

Bu örnekler bir kez daha Einstein'›n ne kadar hakl› oldu¤unu bizlere gösteriyor.

Demek ki gerçekten de önyarg›lar› k›rmak atomu parçalamaktan daha zormufl, diyorum.
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Yaz›lanlar› gördü¤ümde ço¤u zaman 'bu bahsettikleri hangi ülke, çünkü Türkiye olamaz'
diyorum.

Dünyan›n baflka yerlerinde mesela Fransa'da ortal›¤› yang›n yerine çeviren, yak›p y›kan
kitlesel gösterilerin yap›ld›¤›na tan›k olduk.

Kimse bu görüntülere bak›p kaç tane Fransa oldu¤unu sormad›.

Bizde insanlar›m›z demokratik olgunluk içinde taflk›nl›k ve fliddete baflvurmadan toplan›p
miting yap›nca hemen 'iki Türkiye var' denmeye baflland›.

Bunu kabul etmek mümkün de¤il.

Türkiye cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir,

öyle de kalacakt›r.

Bu ülkede hepimiz demokrasiden, laiklikten ve sosyal bir hukuk devletinden yanay›z.

Bu bizim ortak paydam›zd›r.

Bütün meydanlar›n, bütün mitinglerin ortak paydas›d›r.

Bundan da taviz vermemiz mümkün de¤ildir.

Baz›lar› anlamak istemese de, bu ülkede hepimiz din üzerinden siyaset yapmaya karfl›y›z.

Laikli¤i, hepimizin yaflam biçimleri için bir güvence olarak görüyoruz.

Elbette demokratik rekabet, siyasette farkl›laflmay› gerektirir.

Ama bu farkl›laflma, demokrasi, laiklik ve din gibi insanlar›m›z›n ortak de¤erleri üzerinden
yap›lamaz.

Din üzerinden yap›lamayaca¤› gibi laiklik üzerinden de siyaset yap›lamaz.

Demokratik rekabet, siyasi farkl›laflma bu alan›n d›fl›nda cereyan etmelidir.

Biz dün bunu savunduk, bugün de bunu savunuyoruz.

Belki son mitinglere bak›l›nca siyasi muhalefet sorunu ya da bofllu¤u oldu¤u sonucu
ç›kar›labilir ama kimse olup bitenlere, farkl› saiklerle biraraya gelen heterojen kitlelere
bak›p Türkiye'de bir kamplaflma yafland›¤›n› düflünmemelidir.

Demokrasi, tan›m› gere¤i özgürlükçü ve ço¤ulcudur.

E¤er 'iki Türkiye'den kas›t bu ço¤ulculuksa, Türkiye'de iki de¤il daha çok ses oldu¤unu
söyleyebilirim size.

Türkiye'de çoksesli bir demokrasinin köklefliyor olmas› bu bak›mdan kimseyi ne flafl›rtmal›,
ne de korkutmal›d›r.
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De¤erli Dostlar,

Her aç›k ve fleffaf toplum, özgür bir medya ortam›nda yaflar.

Bu bak›mdan özgür ve çok sesli bir medya ortam›,

hem aç›k toplumlar›n önflart›d›r hem de neticesidir.

Tabiat›yla, biz de Türkiye'de medyadaki çok seslili¤e büyük önem veriyoruz.

Bir ülkede bas›n özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›,

o toplumun meselelerini aç›kça ve derinlemesine bir biçimde tart›flamamas› anlam›na

gelir ki;

bu toplumsal geliflimin ve ilerlemenin önüne konulmufl en ciddi engeldir.

Bununla birlikte burada ayr›nt›s›yla tart›flmaya gerek duymasam da -zira onu sizlerin
zaten yapt›¤›na inan›yorum- bas›n özgürlü¤ü, beraberinde büyük bir toplumsal sorumluluk
da getirmektedir.

Burada esas olan, ifade özgürlü¤ünde oldu¤u gibi, öncelikle ahlaki bir sorumluluktur.

Türkiye'de medyan›n geldi¤i nokta ile demokrasimizin ulaflt›¤› olgunluk düzeyi sayesinde
her fley aç›kça ve derinlemesine konufluluyor, tart›fl›l›yor.

Bu serbest tart›flma ortam›, en hassas konularda bile toplumsal mutabakatlar›n oluflmas›
sürecine vazgeçilmez katk›larda bulunmaktad›r.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti
84 yafl›na girerken, medyam›z, demokrasimizin canl›l›¤›n›
sa¤layan en önemli unsurlardan birisi haline gelmifltir.
Bas›n özgürlü¤ü içinde gazetecilerin güvenli¤i ve mesleklerini özgürce icra edebilmeleri
çok önemli bir yer tutuyor.

Türkiye'de son 20 y›lda bu konuda çok önemli ve geri dönüflü olmayan demokratik
iyileflmeler olmufltur.

De¤erli Konuklar,

Bütün tecrübelerimiz gösteriyor ki, kültürler, k›talar, ekonomiler, pazarlar ve halklar
aras›ndaki iletiflimin fiziki oldu¤u kadar duygusal anlamda da sa¤l›kl› ve kesintisiz
iflleyebilmesi, 21. yüzy›l›n en kritik meselelerinden biridir.

Gerginlik ve çat›flmalar›n yay›lma e¤ilimi gösterdi¤i bir dünyada, medeniyetleri bar›fl
içinde bir araya getirebilecek ortak de¤erleri hep birlikte öne ç›kar›p yüceltmemiz gereken
günlerde yafl›yoruz.
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Maalesef çat›flma ve savafllar›n egemen oldu¤u günümüz dünyas›nda bar›fl›n büyük
eksikli¤ini hissediyoruz.

Bar›fl›n temel unsurlar›ndan biri, karfl›l›kl› anlay›fl ve iflbirli¤idir.

Birbirimize fikren uzak kalarak de¤erler ittifak› oluflturmam›z mümkün de¤ildir.

Küreselleflmeye yol açan iletiflim ve ulafl›m araçlar›ndaki devrimlerle fiziki uzakl›klar›
aflman›n türlü yollar›n› keflfettik.

Ne var ki, zihinsel mesafelerin giderilmesi konusunda ayn› ölçüde baflar› sa¤layabildi-
¤imizi söyleyemeyiz.

‹flte BM çat›s› alt›nda de¤erli dostum ‹spanya Baflbakan› Zapatero ile birlikte bafllatt›¤›m›z
Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin önemi de bu noktada ortaya ç›kmaktad›r.

Ben diyorum ki, özgür dünya bölünemez; çünkü bu büyük bir tutars›zl›k olur.

‹flte bunun için Berlin duvar›n›n y›k›l›fl›n› coflkulu alk›fllarla selamlam›flt›k.

Çünkü, sadece farkl›l›klar›ndan dolay› hiçbir fert yada toplumun duvarlar arkas›na
hapsedilmesinin kabul edilemez oldu¤una inan›yorduk.

fiimdi diyorum ki, bu inanc›m›z yaln›zca fiziki duvarlar için de¤il, özellikle de So¤uk Savafl
sonras›n›n küreselleflen dünyas›nda psikolojik duvarlar için de geçerli olmal›d›r.

Özgür dünyay› dün bölen duvarlar› bugün de aram›zda örmeye çal›flanlar oldu¤unu
görüyoruz.

Bu kez dini ya da kültürel farkl›l›klar›m›z üzerinden bizi bölmeye, karfl› karfl›ya getirmeye
çal›fl›yorlar.

Unutmayal›m ki, özgürlük d›fllay›c› de¤ildir, bölücü de¤ildir.

Zira farkl›l›klar›n bulunmad›¤› bir yerde özgürlük diye bir mesele de olmaz, olamaz.

Onun için diyorum ki, farkl› kültür ve inançlar aras›nda psikolojik duvarlar infla etmek,
özgür dünyan›n ruhuna ayk›r›d›r ve karfl› karfl›ya bulundu¤u en büyük tehlikedir.

Küreselleflme bu sorunu daha da acil hale getirmifltir.

Ülkeleri yada toplumlar› karfl› karfl›ya getiren çat›flmalar› sona erdirecek bir özgürlük ve
uzlafl› kültürü gelifltirmek için hep birlikte çaba sarf etmek mecburiyetindeyiz.

Ben buna uluslar aras› iliflkilerde "demokratik diplomasi" diyorum.

Zira dünyan›n dört bir yan›ndaki ülkelerin karfl›l›kl› ba¤›ml›l›¤› giderek art›yor.

‹nsanlar›m›z›n güvenli¤i ve bekas› art›k dünyan›n öbür ucundaki geliflmelerden do¤rudan
etkileniyor.

Hepimizin kaderi birbirine ba¤l›.
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Art›k bütün toplumlar, kalk›nma ve refah›n yayg›nlaflmas›n›, küreselleflmenin nimetlerinden
eflit biçimde faydalanmay› istiyorlar.

Bu talep, bizim çok yönlü d›fl politika anlay›fl›m›z›n da temel parametresidir.

Türkiye olarak, uluslararas› toplumun gündeminde en ön s›ralarda yer alan mevcut
gerginlik noktalar›n›n ve potansiyel yeni tehditlerin pek ço¤unun oldukça yak›n›nda
bulunuyoruz.

Bu yüzden, bölgemizde bar›fl, istikrar ve uzlaflma kültürünün yerleflmesi için aktif çaba
gösteriyoruz.

Bunun için en önemli enstrüman›m›z da, ›srarla yürütmeye çal›flt›¤›m›z "demokratik
diplomasi"dir.

De¤erli Dostlar,

Bence, bugün karfl› karfl›ya oldu¤umuz sorun inanç ve kültürlerimizdeki farkl›l›klardan
de¤il, bu farkl›l›klar›n oluflturdu¤u renkli ve büyük resmi birbirine karfl›t parçalara ay›rmaya
çabalar›ndan kaynaklan›yor.

Dolay›s›yla bizim bugün Medeniyetler ‹ttifak› dedi¤imiz fley, farkl› gelenekleri, farkl›
kültürleri çat›flma unsuru olarak sunmaya çal›flan zihniyete karfl› kararl› bir durufltur.

Farkl› inanç ve medeniyet havzalar› aras›nda ortaya ç›kan
güvensizlik ve flüpheyi, korku ve bask›yla de¤il,
savundu¤umuz ortak de¤erleri yücelterek bertaraf
edebilece¤imize art›k inanmak zorunday›z.
Ben sorunun, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda de¤il, ülke ve toplumlar›n geliflmifllik
düzeyleri aras›ndaki eflitsizlikte yatt›¤›na inan›yorum.

Bugün dünyan›n baz› bölgelerinde hüküm süren açl›k ve yoksulluk hiçbir insani mülahazaya
s›¤mayan bir görüntü arz ediyor.

Yoksulluktan kaynaklanan sosyal sorunlar uluslar›n güvenli¤ine zarar veriyor.

Bilgiye ve teknolojiye eriflimde, bunlar›n üretimde kullan›lmas›nda geliflmifl ülkelerle
dünyan›n geri kalan› aras›nda halen ciddi bir fark bulunuyor.

Hangi dine inand›¤›ndan ba¤›ms›z olarak, bugün birçok bölgede yoksulluk içinde yaflayan,
fliddete maruz kalan, sömürülen, bocalayan insanlar var.

Bu köprü kurulamazsa, bu insanlar›n da küreselleflmenin nimetlerinden yeterince pay
almas› sa¤lanamazsa, yaflanan pek çok soruna kal›c› çözüm bulunmas› mümkün de¤ildir.
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De¤erli Konuklar,

Türkiye, binlerce y›ll›k tarihi, zengin kültürü, dünyada ilgi uyand›ran siyasi aç›l›mlar›, güçlü
ve sürekli büyüyen ekonomisi, renkli sosyal yap›s› ve jeostratejik konumu ile Medeniyetler
‹ttifak›'n›n öncülü¤ünü yap›yor.

Kanaatimce böyle bir ülke, basit önyarg›larla ele al›nmay› hak etmiyor.

Bunu sizlerin de takdir edece¤inize inan›yorum.

Türkiye'yi sadece "siyah ve beyaz"larla aç›klamaya çal›flmak, onu anlamak için basit
sebep-sonuç iliflkileri kurarak bunlara inanmak, ciddi yan›lgamalara yol açmaktan öteye,
bu ülkenin çok renklili¤ini, derinli¤ini ve vard›¤› noktan›n dünya için ifade etti¤i önemi
kavrayamamak olacakt›r.

Konuflmam›n bafl›nda vurgulad›¤›m gibi, Türkiye gerçeklefltirdi¤i siyasi ve ekonomik
reformlarla ve yakalad›¤› hamlelerle uluslararas› toplumun en dikkat çeken üyelerinden
birisi haline gelmektedir; dünyam›z› çok yak›ndan ilgilendiren meselelere yap›c› somut
katk›larda bulunmaktad›r.

Türkiye bu anlamda bir baflar› hikayesidir.

‹çeriden bak›ld›¤›nda belki daha kolayca görebildi¤imiz bu zenginlik, kimi zaman d›flar›dan
bak›ld›¤›nda görülmeyebiliyor.

Bu zenginli¤in tonlar› gözden kaçabiliyor.

Bana göre, Türkiye'yi anlamaya yönelik yapaca¤›m›z düflünsel ve duygusal yat›r›mlar,
küresel bar›fl ve refaha da katk› sa¤layacakt›r.

‹stanbul'da gördü¤ünüz tarihi derinlik ve gelecek için umut veren  büyük dinamizm,
bütün Türkiye'ye yay›lan öncü de¤iflimlerin de göstergesidir.

De¤erli Dostlar,

Bugün evsahipli¤imizi yapan ‹stanbul'un özelli¤i, sadece Asya ve Avrupa'n›n co¤rafi
birleflme noktas›nda olmas› de¤ildir.

‹stanbul'un as›l birlefltirici özelli¤i, medeniyetleri buluflturan de¤erlere yüzy›llarca ev
sahipli¤i yapm›fl olmas›d›r.

Bu yönüyle ‹stanbul, hiç flüphe yok ki "Medeniyetler ‹ttifak›" projesinin de sembol flehridir.

‹stanbul, Do¤u'yla Bat›'n›n, geçmiflle gelece¤in, gelenekle de¤iflimin uyum içinde
kaynaflt›¤› nadide bir flehirdir.

Sözlerime son verirken ‹stanbul'dan en güzel an›larla ayr›ld›¤›n›z› umuyor, hepinize en
iyi dileklerimi sunuyorum.
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‹SLAM BAfiKENTLER‹ VE KENTLER‹ TEfiK‹LATI (OICC)
11. GENEL KONFERANSI

(18 HAZ‹RAN 2007)
De¤erli Konuklar, Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

‹slam Baflkentleri ve Kentleri Teflkilat›'n›n 11. Genel Konferans›'n›n hay›rlara vesile
olmas›n› diliyorum.

Dünyan›n her köflesinden gelerek ülkemizi, baflkentimizi onurland›ran de¤erli konuklar›m›za
ülkemize hofl geldiniz diyor, kendilerini a¤›rlamaktan büyük gurur ve mutluluk duydu¤umuzu
ifade etmek istiyorum.

Malumunuz oldu¤u üzere, ‹slam medeniyeti as›rlar süren ve bugün de çok genifl bir
co¤rafyada en canl› biçimiyle yaflanmakta olan, insanl›¤a her alanda çok önemli kazan›mlar
getirmifl bir büyük medeniyettir.

Bu medeniyetin mensuplar› insanl›¤›n hem ahlaki, hem de ilmi bak›mdan tekamülü,
farkl› inanç ve kültür gruplar› aras›nda bar›fl›n ve esenli¤in tesisi ad›na çok zengin bir
medeniyet birikimi infla etmifllerdir.

Bugün bizler,  insanl›¤›n ahlaki ve insani de¤erlerden uzaklaflmadan geliflmesi, bar›fl ve
esenlik içinde birarada yaflamas› için yol gösterici muazzam bir medeniyet miras›na
sahibiz.

Günümüzde sadece ‹slam ülkeleri için de¤il, bütün toplumlar için bu muazzam mirastan
al›nacak dersler vard›r.

Bugün dünya, ilerleme fikrini sadece maddi faktörlerle ve güç iliflkileriyle aç›klama
yan›lg›s›n›n s›k›nt›s›n› çekmektedir.

‹lerleme fikrinin felsefi derinli¤ini kaybederek kurals›z bir rekabete, vahfli bir yar›fla
dönmüfl olmas›, özellikle son on y›llar›n, ama onun da ötesinde yüzy›l›m›z›n s›k›nt›s›d›r.

Sadece masumiyeti zedeleyen savafllardan, hak ve hukuk tan›mayan çat›flmalardan,
savunmas›z çocuklar› bile basit parmak hesaplar›yla ölüme gönderebilen fliddet kültüründen
söz etmiyorum.

Ayn› zamanda adalet olgusunu hesaba katmayan, baz› toplumlar›n zenginleflmesi ad›na
baz› toplumlar› yoksullu¤a mahkum eden, vicdani ölçüleri bir hayat kriteri olmaktan
uzaklaflt›ran anlay›fllardan söz ediyorum.

Bugün dünya, ilerleme fikrini sadece maddi faktörlerle ve
güç iliflkileriyle aç›klama yan›lg›s›n›n s›k›nt›s›n›
çekmektedir.
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Beni mazur görece¤inize inand›¤›m için sözün buras›nda bir muhasebe ça¤r›s›nda
bulunmak istiyorum. Hepimizi ilgilendiren, hepimizin sorumlulu¤unu hat›rlatan bir ça¤r›
olmas›n› istiyorum.

Bugün Dubai'den Sana'ya, Kuveyt'ten Senegal'e, Kahire'den Karaçi'ye, ‹stanbul'dan
Hartum'a, Riyad'dan Ramallah'a, Ba¤dat'tan Beyrut'a gitti¤imiz zaman gördü¤ümüz
çeliflkiyle aç›kça yüzleflmek durumunday›z.

Muazzam bir zenginlik ile büyük bir yoksullu¤un ayn› anlam dünyas›n› paylaflan toplumlar
aras›nda bu kadar bariz olmas› büyük bir çeliflkidir.

Bu çeliflki, toplumlar›m›z›, flehirlerimizi hangi adalet duygular› temelinde ele ald›¤›m›z›,
insan› ve toplumu ne kadar merkeze ald›¤›m›z› gösteren ac› bir gerçektir ve bu çeliflkiyi
gidermeye mecburuz.

Sadece maruz kal›nan haks›zl›klarla izah› mümkün olmayan bu çeliflkinin telafisi için
medeniyet kavram›na yükledi¤imiz anlam› sorgulamal› ve insanl›¤›n ortak birikiminden,
baflka ülkelerin tecrübelerinden dersler almal›, yeni bir dayan›flma ruhu ortaya koymal›y›z.

Geri kalm›fll›k yaln›zca geri b›rak›lm›fll›kla izah edilemez, sadece sair, harici faktörlerle
aç›klanamaz. Toplumlar›n kendi iç dinamikleri, kendi iç iflleyiflleri, kendi iç yap›lar› da
de¤erlendirmeye al›nmal›d›r.

Bizim medeniyet, flehir ve tarih tecrübemize göre bütün inançlar emniyet alt›ndad›r.

Bu yüzden baflkentlerimiz, kentlerimiz tarih boyunca bar›fl ve hoflgörünün adresleri
olmufltur.

Bu yüzden medeniyetlerin çat›flt›¤› de¤il, bulufltu¤u bir dünyan›n mümkün oldu¤unu
söylüyor ve Türkiye olarak, hükümet olarak Medeniyetler ‹ttifak›n›n öncülü¤ünü yap›yoruz.

Unutmayal›m ki, medeniyet ve flehir ne sadece yüksek
binalard›r, ne sadece maddi kalk›nmad›r.
Zira bugün en çok maddi kalk›nmay› sa¤lam›fl, en çok geliflmifl ülkelerin metropollerinde
bile milyonlarca yoksul insan›n evsiz ve barks›z her türlü istismara aç›k oldu¤unu biliyoruz.

Büyük bilimsel ve teknolojik bulufllara ra¤men, pozitif bilimlerdeki önemli at›l›mlara
ra¤men, büyük kalk›nma ve zenginleflme ad›mlar›na ra¤men yaflad›¤›m›z yüzy›l kanaatimce
insanl›¤›n topyekun kazançl› ç›kt›¤›, insanl›¤›n bir bütün olarak kazand›¤›, refah ve adaletin
yayg›nl›k kazand›¤› bir yüzy›l olamam›flt›r.

Aksine, bu yüzy›l›n tarihi, milyonlarca insan›n ölümüyle sonuçlanan iki büyük dünya
savafl›n›n ve yüzlerce bölgesel çat›flman›n, yüzlerce manas›z güç savafl›n›n yaralad›¤›
müessif bir tarih olmufltur.

Medeniyetin kriteri sadece madde de¤il, sadece kapital de¤il, sadece rekabet de¤il,
sadece yüksek gökdelenler de¤il, insani de¤erlerin ve erdemlerin geliflmesi olmal›yd›.
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‹flte bugün, dünyada hala ço¤unlu¤a sahip oldu¤una inand›¤›m akl› selim sahipleri olarak,
belki de insanl›k tarihinin en kritik imtihan›ndan geçiyor, en zor sorular›yla karfl› karfl›ya
bulunuyoruz.

Terör ve çat›flmalar aras›nda kalan, açl›k, fakirlik ve hastal›klardan muzdarip olan, cehalet
k›skac›ndan kurtulamayan insanlar hayata tutunma mücadelesi veriyor.

Madalyonun bir yüzü amans›z bir yaflam mücadelesini ortaya koyuyor, di¤er yüzü ciddi
bir de¤er erozyonunu...

Tüm bu olumsuzluklara karfl› uzlafl›, dayan›flma ve ortak hareket kültürünün geliflmesi
gerekiyor.

Teröre karfl› ortak bir mücadelenin, açl›k ve cehalete karfl› küresel bir dayan›flman›n,
tahammülsüzlük ve afl›r›l›klara karfl› uzlafl› kültürünün gelifltirilmesi önem tafl›yor.

Türkiye olarak Afganistan'dan Lübnan'a kadar dünyan›n birçok noktas›nda bar›fla katk›
vermek için bulunmam›z ortak mücadele anlay›fl›m›z›n bir neticesidir.

Türkiye olarak Hartum'dan Açe'ye kadar bir çok flehirde insani projeler yürütmemiz
dayan›flma idealimizin bir neticesidir.

Yine Türkiye olarak Medeniyetler ‹ttifak› inisiyatifinde görev üstlenmemiz kültürler ve
medeniyetler aras›ndaki uzlafl› aray›fl›n›n bir sonucudur.

De¤erli Dostlar, De¤erli Davetliler,

Burada ‹slam baflkentleri ve kentlerinin ‹slam medeniyetine yarafl›r bir güzellikle, bir
zenginlikle, insani hassasiyetle yeniden imar›n› ve flehirlerimizin yeniden içinde yaflayanlar›
onurland›ran flehirler haline getirilmesini konuflmak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.

Bize göre flehir, medeniyetle efl anlaml›d›r ve flehrin ruhu, flehrin asli karakteridir.

‹slam medeniyeti, ad› üstünde, yüceltti¤i bütün de¤erleri yaflad›¤› flehirlere de yans›tan,
insan› yaflad›¤› flehirle, flehirleri insanlar›yla zenginlefltiren, ziynetlendiren bir medeniyettir.

Bugün ‹slam toplumlar› geçmiflin bu lekesiz güzelli¤i, bu üstün seviyesi, harc› bilgi ve
hikmetle kar›lan bu abide flehirlerle gururlan›yor, ilham›n› bu flehirlerden al›yor.

Mekke olmadan, Medine olmadan, Kudüs olmadan, Ba¤dat olmadan, fiam olmadan,
Kahire olmadan, Isfahan olmadan, Sana olmadan, ‹stanbul olmadan, Bursa olmadan,
Diyarbak›r, olmadan, Semerkand olmadan, Buhara olmadan, Kurtuba ve Saraybosna
olmadan bu büyük medeniyeti, bu muazzam medeniyeti ifade etmek imkans›zd›r.

‹slam medeniyeti kavram› her telaffuz edildi¤inde bu muhteflem flehirlerin silüetlerinin,
kubbeler ve minarelerle süslenen uhrevi atmosferlerinin, ahlak ve güzellikle yo¤rulan
gönül zengini insanlar›n  akla gelmesi tesadüf de¤ildir.

Bu flehirler bizim gurur kayna¤›m›z oldu¤u gibi, flehircilik ve mimari alan›ndaki ölçülerimiz,
örneklerimizdir de ayn› zamanda...
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Bugün ‹slam dünyas›n›n yaflad›¤› ekonomik ve sosyal meselelerin temelinde bu kadim
rotadan sapman›n pay› büyüktür.

Yeniden bu abide flehirlere bakmak, yeniden bu abide flehirleri infla eden medeni mirasa
dönüp anlamak durumunday›z.

Elbette bu devrin, bu zaman›n çok genifl alanlara yay›lan problemleri, s›k›nt›lar› var.

Nüfus art›fl›, göç, çarp›k kentleflme, kentlilik kültürünün geliflememesi,  bütün toplumlar
için iflleri epeyce zorlaflt›ran faktörler...

Nüfusla birlikte ihtiyaçlar da art›yor, s›k›nt›lar da ço¤al›yor.

‹stanbul gibi bir dünya flehrinin yönetiminden bugünlere
geldi¤im için flehirlerimizin bütün zorluklar›n› yak›ndan
biliyorum.
fiehirlerimizin tarihi ve kültürel zenginli¤ini sadece korumak yetmiyor, flehrin ruhuna ve
dokusuna uygunluk içinde sosyal geliflmeyi sa¤lamak gerekiyor.

Bilmeliyiz ki, insan öncelikli aray›fllarla bütün bu problemleri çözüme kavuflturmak,
hayat›n bozulan dengesini kurmak mümkündür.

Ben buna gönülden inan›yorum ve bu yöndeki bütün gayretleri de son derece de¤erli
buluyorum.

‹nflallah çok seçkin bir kat›l›mc› toplulu¤unun onurland›rd›¤› bu konferans önümüze yeni
aç›l›mlar, yeni umutlar koyacakt›r.

Bu toplant›ya ev sahipli¤i yapan Ankara Büyükflehir Belediyemize, ‹slam Baflkentleri ve
Kentleri Teflkilat›n›n sayg›de¤er Genel Sekreterine, toplant›ya kat›lan bakan ve belediye
baflkanlar›na çok teflekkür ediyorum.

Bu duygularla sözlerime son veriyor, sizlere sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN KE‹ 15. YIL Z‹RVES‹NE KATILAN
DEVLET/HÜKÜMET BAfiKANLARI ONURUNA VERD‹KLER‹
Ö⁄LE YEME⁄‹

(25 HAZ‹RAN 2007, Ç›ra¤an)
Say›n Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, De¤erli Konuklar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü'nün 15. Kurulufl Y›ldönümü vesilesiyle
sizleri ‹stanbul'da a¤›rlamaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i 15 y›l önce bugün, yine ‹stanbul'da bir araya gelinerek
bafllat›lm›flt›.

O dönemin flartlar› dikkate al›nd›¤›nda bu tür bir oluflum bafll› bafl›na önemli bir baflar›d›r.

O dönemde Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i oluflturulurken, ekonomik iflbirli¤ini gelifltirerek
aram›zdaki diyalogu güçlendirmek suretiyle bölgemizin güvenlik ve istikrar›na katk›
sa¤lanmas› amaçlanm›flt›.

Ayn› flekilde, planl› ekonomiye sahip üye ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçifllerinin
desteklenerek küresel refah›n ve istikrar›n da güçlendirilmesine katk› sa¤lanmas›
hedeflenmiflti.

Bugün gelinen noktada, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i üyesi ülkelerin tamam› serbest
piyasa ekonomisine geçifllerini tamamlam›fl ve dünya ekonomisiyle bütünleflmifllerdir.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i de örgütsel yap›s›n› tamamlam›fl, tüm bölge ülkelerini
kapsayan ve kucaklayan tam teflekküllü bir uluslararas› örgüt hüviyeti kazanm›flt›r.

Art›k bundan sonraki dönemde yapmam›z gereken, bölgemizin zengin potansiyelini
harekete geçirmek konusunda Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'nin hak etti¤i etkin yap›ya
kavuflturulmas›n› sa¤lamakt›r.

Bu ba¤lamda, 15. Y›l Zirvesi'nin önemli bir f›rsat oldu¤unu düflünüyorum.

1 May›s 2007 tarihi itibariyle Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Dönem Baflkanl›¤›'n› da
üstlenmifl bulunan Türkiye, çabalar›n› bu yönde yo¤unlaflt›rm›flt›r.

Bu ba¤lamda Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'ni, tüm üye ülkelerin istekleri do¤rultusunda

Bugün gelinen noktada, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i
üyesi ülkelerin tamam› serbest piyasa ekonomisine
geçifllerini tamamlam›fl ve dünya ekonomisiyle
bütünleflmifllerdir.
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proje odakl› esnek ve etkin bir örgüte dönüfltürmeyi amaçl›yoruz.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'nin son dönemde ulaflt›rma alan›nda gerçeklefltirdi¤i at›l›mlar,
bu yöndeki çabalar›m›za hayatiyet kazand›r›lmas› yönündeki umudumuzu güçlendirmektedir.

Türkiye olarak bu çabalar›m›z› art›rarak sürdürmekte kararl›y›z.

Üye ve gözlemci ülkelerin yan› s›ra uluslararas› kurulufllar›n da bu çabalar›m›za desteklerini
bekliyoruz.

De¤erli Konuklar,

Üye ülkelerin Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i çerçevesinde etkin iflbirli¤i yapmak yönündeki
istek ve iradelerinin artt›¤›n› görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Karadeniz Bölgesi'ne uluslararas› camian›n da ilgisi giderek artmaktad›r.

Bölgenin ekonomi ve insan potansiyeli, enerji kaynaklar› ve ulaflt›rma koridorlar› üzerindeki
stratejik konumu dikkate al›nd›¤›nda, söz konusu ilgiyi yad›rgamamak gerekir.

Zirve'ye gözlemci ülkeler ile uluslararas› kurulufllar›n kat›l›m yo¤unlu¤u ve düzeyi, bu
ilginin aç›k bir göstergesidir.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'nin potansiyelini gerçeklefltirme çabam›zda, uluslararas›
ilgiden de gerekti¤i flekilde istifade edilmesinin önem tafl›d›¤›n› düflünüyoruz.

Bu ba¤lamda Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'nin faaliyetlerine katk› sa¤layaca¤›n›
düflündü¤ümüz ülkeler ve çeflitli uluslararas› kurulufllarla  iflbirli¤ini daha da gelifltirmenin
yararl› olaca¤› konusunda tüm üye ülkelerin fikir birli¤i içinde oldu¤unu düflünüyorum.

Bu itibarla, Avrupa Birli¤i ile bafllat›lan diyalog umut ve cesaret vericidir.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü ile Avrupa Birli¤i'nin iflbirli¤ini somutlaflt›rmak için
düflünülen ilk etkinli¤in Türkiye'nin dönem baflkanl›¤› s›ras›nda Bakanlar düzeyinde
gerçeklefltirilmesini arzuluyoruz.

Önümüzdeki Ekim ay›nda bu etkinli¤in ev sahipli¤ini yapma dile¤imizi belirtmek istiyorum.

Ayn› flekilde Zirve vesilesiyle Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'nin, iflbirli¤i anlaflmas› imzalad›¤›
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› (UNDP)'n›n da bölgemizde iflbirli¤i ve kalk›nmaya
önemli katk›lar› olaca¤›na inan›yorum.

Genifl ekonomik  ve befleri kaynaklara sahip olan güzel bir bölgede yafl›yoruz.

Bölgemizin bu güzelliklerini ve zenginli¤ini insanlar›m›za daha fazla yans›tmak ve
insanlar›m›z›n bu zenginlikten daha fazla istifade etmelerini sa¤lamak, bölgede huzur
ve istikrar aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i'nin çeflitli faaliyet alanlar›nda insanlar›n günlük yaflam›n›
kolaylaflt›racak ve güzellefltirecek faaliyetlere odaklanmas› bu bak›mdan yarar sa¤layacakt›r.

Bölgemizin, kalk›nma sorunlar›na kendi içinden çözümler üretebilme potansiyeli
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bulundu¤unu ve bu potansiyelin harekete geçirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Siyasi ihtilaflar, bölgemizde ekonomik iflbirli¤i ve kalk›nman›n önünde önemli bir engel
oluflturmaktad›r.

Söz konusu sorunlar›n iflbirli¤imizi etkilememesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz.

‹mkan bulunmas› halinde ise, siyasi sorunlara bölgemizin kendi içinden de çözüm
üretilmesi için ortak gayret sarf etmeliyiz.

Günümüzde tehdit unsurlar› geçmifle k›yasla ciddi bir de¤ifliklik göstermektedir.

So¤uk Savafl sonras› dönemde küresel planda tehdit unsurlar›n›n nerede ortaya ç›kaca¤›
ve kimi hedef alaca¤› ço¤u zaman yeterince bilinememektedir.

Eskiden ideolojik temelde yaflanan ayr›m›n yerini art›k Kuzey-Güney, zengin-yoksul
ayr›m›, kültürel hoflgörüsüzlük  ve terör hareketleri almaya bafllam›flt›r.

Bir ülkenin yaflad›¤› sorunlar küreselleflen dünyada di¤er ülkeleri de etkilemekte, bu da
ortak mücadeleyi zorunlu k›lmaktad›r.

Bu gerçek, ortak bölgemiz olan Karadeniz için de fazlas›yla geçerlidir.

Dolay›s›yla, güvenli¤in bölünmezli¤i gerçe¤inden hareketle yeni bak›fl aç›lar› gelifltirmemiz
gerekmektedir.

De¤erli Konuklar,

‹stanbul'da bulunaca¤›m›z zaman içinde bizleri önemli görevler beklemektedir.

Burada yapaca¤›m›z çal›flmalar, bölgemizin ve birlikte kurdu¤umuz Karadeniz Ekonomik
‹flbirli¤i'nin gelece¤i aç›s›ndan önemli sonuçlar do¤uracakt›r.

Bu ba¤lamda, ‹stanbul Zirvesi'nin Karadeniz Ekonomik
‹flbirli¤i aç›s›ndan bir dönüm noktas› olmas› ve Karadeniz
Ekonomik ‹flbirli¤i'nin yeni ufuklara yelken açmas› için
gerekli rüzgar› hep birlikte oluflturaca¤›m›za inan›yorum.
Bugün sizlerle birlikte Portekiz eski Cumhurbaflkan› Say›n Jorge Sampaio'yu a¤›rlamaktan
büyük onur duyuyorum.

Kendisi k›sa süre önce Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri taraf›ndan Medeniyetler ‹ttifak›
Giriflimi Yüksek Temsilcili¤i görevine getirildi.

Yüksek Temsilci Say›n Sampaio'nun liderli¤iyle kültürler ve medeniyetler aras›nda uyum
ve diyalog imkanlar›n› art›rmaya yönelik çabalar›m›z›n yeni bir soluk ve görünürlük
kazanaca¤›na inan›yorum.

Say›n Sampaio'ya bu çabalar›nda Karadeniz ailesi de en üst seviyede destek verecektir.

2 5  H A Z ‹ R A N  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R
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Sözlerime son verirken. 15. y›l›nda Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i 'nin bu önemli zirve
toplant›s›n›n baflar›s› için sizleri flimdiden kutluyorum.

Bütün de¤erli konuklar›m›z› ülkemizde görmekten büyük memnuniyet duydu¤umu bir
kez daha ifade etmek istiyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Afiyet Olsun.
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OECD ‹STAT‹ST‹K B‹LG‹ VE POL‹T‹KA FORUMU
TOPLANTISI

(27 HAZ‹RAN 2007, ‹stanbul)
De¤erli Kat›l›mc›lar, De¤erli Konuklar,

Sizleri, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, OECD ‹statistik Dünya Forumu toplant›s›n›n ülkemizde gerçeklefltiriliyor
olmas›ndan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bütün konuklar›m›za ‹stanbul'a hofl geldiniz diyorum.

Bu Forumun gerçeklefltirilmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Bugüne de¤in pek çok OECD toplant›s› ve Forumuna Türkiye'de ev sahipli¤i yapm›fl
olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Hat›rlanaca¤› gibi, bu etkinlikler aras›nda yer alan, "OECD KOB‹'ler Bakanlar Konferans›"
2-5 Haziran 2004 tarihleri aras›nda, 70 ülkeden Bakanlar›n kat›l›m›yla ‹stanbul'da
gerçeklefltirilmiflti.

Ortaklafla düzenlenen bu tür etkinlikler, OECD ile iflbirli¤ine verdi¤imiz önemi ortaya
koydu¤u gibi, OECD gündeminin ülkemize tafl›nmas›na, küresel meselelerin genifl bir
kat›l›m yelpazesi içinde tart›fl›lmas›na da yard›mc› olmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Günümüzde, ekonomik ve sosyal geliflmeyi ölçmek üzere kullan›lan k›staslar›n, toplumlar›n
geliflmifllik düzeyini ne ölçüde yans›tabildi¤i konusundaki sorgulamalar, yeni yaklafl›mlar›
gündeme getirmektedir.

Ekonomik geliflmenin göstergesi olarak kullan›lan "kifli bafl›na milli gelir düzeyi"nin yan›
s›ra, hayat kalitesi ve refah›n ölçülmesi için kullan›lan di¤er göstergeler giderek
çeflitlenmektedir.

Tüketilen su, enerji ve temel g›da maddeleri, bebek ölümleri, sa¤l›k ve e¤itim harcamalar›
gibi pek çok unsur art›k geliflmenin önemli göstergeleri aras›nda yerini alm›fl bulunmaktad›r.

Ekonomik veriler bak›m›ndan geliflmifllik düzeyine ulaflan pek çok toplumda, çevre,
güvenlik ve gelecek beklentisi gibi nedenlerle de, bireylerin memnuniyetsizlik gösterdi¤ini

Tüketilen su, enerji ve temel g›da maddeleri, bebek
ölümleri, sa¤l›k ve e¤itim harcamalar› gibi pek çok unsur
art›k geliflmenin önemli göstergeleri aras›nda yerini alm›fl
bulunmaktad›r.
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ve ciddi kayg›lar tafl›d›¤›n› biliyoruz.

Onun için, geliflme kavram› ele al›n›rken, ekonomik, sosyal ve çevresel unsurlar›n da
çok daha iyi dengelenmesi gerekmektedir.

Buna ilaveten, üretilen göstergelerin toplum taraf›ndan anlafl›l›r ve kabul edilebilir olmas›
da önemlidir.

Günümüzde, Gayr-i Safi Milli Has›la ve enflasyon düzeyi gibi istatistik verilerinin, topluma
ifade etti¤i anlam, ço¤u zaman bir soru iflaretidir.

Örne¤in, genel fiyat düzeyindeki art›fllar› yans›tan enflasyon rakam› ço¤u zaman alt gelir
düzeyindeki insanlar›n kendi flahsi gözlemleri ile çeliflebilmektedir.

Veya sokaktaki insan, kifli bafl›na milli gelir düzeyindeki art›fllar› kendi ekonomik durumu
veya günlük yaflam›nda hissetmedi¤ini ifade edebilmektedir.

Dolay›s›yla istatistik kurumlar›n›n derledikleri verileri yay›nlaman›n ötesinde, bu verileri
anlafl›labilir k›lmak ve kullan›lmalar›n› sa¤lamak yönünde de toplumla do¤ru bir iletiflim
kurmalar› beklenmektedir.

De¤erli Konuklar,

Geliflme ve kalk›nma kavramlar›n›n klasik anlay›fl ve yöntemlerle tan›mlanmas›n›n art›k
yeterli olmad›¤›, bu kavramlar›n yeniden de¤erlendirilmesinin gerekti¤i görüflü genifl
destek bulmaktad›r.

Bu de¤erlendirmeden hareketle bu kavramlar, toplumlar›n de¤iflen yarg› ve beklentilerine
cevap verecek flekilde yeniden tan›mlanmal›d›r.

Ard›ndan kavramlarda gözlenen de¤iflim ve geliflimleri en do¤ru ve anlafl›l›r flekilde
yans›tacak istatistik verileri üretilmelidir.

‹flte o zaman geliflme kavram›n›n sorgulanmas› sadece felsefi ve teorik bir tart›flma
olman›n ötesine geçerek, toplumlar›n geliflme düzeylerinin belirlenmesi aç›s›ndan en
temel araçlardan biri durumuna gelecektir.

Bu çat› alt›nda Forum süresince yap›lacak tart›flmalar›n, tüm bu kavramsal tart›flmalar›
ve içeriklerindeki de¤iflimleri en yararl› flekilde de¤erlendirece¤ine ve konunun gelece¤ine
iliflkin önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yorum.

De¤erli Konuklar,

Bu noktada, sorunun sadece ekonomik kalk›nma kavram›n›n tan›mlanmas› ve ölçülmesi
ile s›n›rl› olmad›¤›n›, ayn› zamanda, toplumsal geliflmeyi sa¤layan temel etkenlerin de
dikkate al›nmas› gerekti¤ini belirtmek istiyorum.

Bu çerçevede,

toplumda kad›nlar›n siyasi ve idari mekanizmalardaki etkinli¤i,
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e¤itim sisteminin yayg›nl›¤› ve ulafl›labilirli¤i,

gelir da¤›l›m›n›n yap›s›,

demokratik kurumlar›n yayg›nl›¤›,

bireysel haklar›n teminat alt›na al›nmas›,

giriflimcilik ruhu ve innovasyon kapasitesi gibi pek çok göstergenin

üretilebilmesi yönünde istatistik kurumlar›n›n çal›flmalar yürütmeleri ve sonuçlar›n›
toplumla paylaflmalar› gerekmektedir.

Ancak bu flekilde mevcut uygulamalar tart›fl›labilir ve bunlar›n temelinde yeni politika
önerileri hayata geçirilebilir.

Demokratik toplumlar›n,  ekonomik ve sosyal görünümü
en fleffaf flekilde ölçülebilen ve paylafl›labilen toplumlar
oldu¤u görüflünü paylaflaca¤›n›z› düflünüyorum.
Tabiat›yla, demokrasinin kurumsallaflmas›nda güvenilir istatistiklerin inkâr edilemez bir
önemi vard›r.

Güvenilir, kapsaml› ve anlafl›l›r verilerin üretilmesi için siyasi deste¤in de bulunmas›
gerekmektedir.

Di¤er yandan vatandafllar yeterli ve do¤ru bilgiye eriflebildikleri ölçüde demokratik karar
alma süreçlerinin daha sa¤l›kl› ifllemesine katk›da bulunabileceklerdir.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, istatistik kurumlar›na verilen önem ayn› zamanda demokrasinin
güçlenmesine verilen bir destek anlam›na da gelecektir.

Siyasi iktidarlar›n ve bürokrasinin hesap vermesi, demokratik toplumlar›n en önde gelen
niteliklerinden biridir.

Bunun hayata geçirilebilmesi aç›s›ndan özerk ve mali olarak güçlendirilmifl istatistik
kurumlar› taraf›ndan üretilen güvenilir ve kapsaml› sosyo-ekonomik göstergelerin
mevcudiyeti ve bunlar›n bireylerin de anlayabilece¤i formatta toplumla paylafl›lmas› son
derece önemlidir.

Güvenilir ve kapsaml› istatistik verileri üreten kurumlardan mahrum olan toplumlarda,
gerek denetleme gerek hesap sorma keyfiyeti eksik kalacakt›r.

Günümüzde, karfl›lafl›lan sorunlar›n do¤ru teflhisi, sonras›nda ise anlaml› çözüm önerilerinin
üretilmesi için, biz politika yap›c›lar›n do¤ru, kapsaml› ve anlafl›l›r verilere sahip olmalar›
özel önem arz etmektedir.

Sosyal refah› artt›r›c› etkin politikalar›n haz›rlanmas›, bunlara temel oluflturacak güvenilir
ve yeterli bilginin varl›¤› ile anlam kazanacakt›r.

2 7  H A Z ‹ R A N  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R
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Onun için do¤ru politik kararlara varmak aç›s›ndan sadece vatandafllar›n de¤il, belki de
onlardan daha fazla politika yap›c› kurumlar›n sa¤l›kl› istatistik verilerine ihtiyaçlar› vard›r.

De¤erli Konuklar,

Tüm bu hususlar bize, politika olufltururken veri üretmenin ne kadar önemli oldu¤unu
göstermektedir.

Bu bak›mdan, veri derlemek ve üretmek görevini üstlenen ulusal istatistik kurumlar›na
yeterli finanssal kaynaklar›n tahsis edilmesi flartt›r.

Ayr›ca biraz önce de¤indi¤im amaçlar›n gerçeklefltirmesine imkan verecek flekilde
kurumsal kapasiteleri de gelifltirilmelidir.

Bütün bunlar, fakir ya da geliflmekte olan ülke ay›r›m› yap›lmaks›z›n biz yöneticilerin
çözüm üretmek durumunda olduklar› meseleler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

‹flte bu noktada, OECD taraf›ndan bafllat›lan, "Toplumlar›n Gelifliminin Ölçülmesi" projesi
daha da büyük bir önem kazanmaktad›r.

OECD'nin sahip oldu¤u birikimi böyle anlaml› bir proje
yönünde kullanmas›, uluslararas› iflbirli¤ine çok büyük
katk›larda bulunacakt›r.
Böylece bu Forum, bu alandaki çal›flmalar›n daha da yo¤unlaflmas›na ve geliflmesine
de imkân verecektir.

Forum, Birleflmifl Milletler Teflkilat› taraf›ndan geliflmekte olan ülkelere katk›da bulunmak
üzere tasarlanan ve 2015 y›l›nda gözden geçirilmesi planlanan "Milenyum Kalk›nma
Hedefleri"ne daha etkin bir flekilde eriflilmesine de önemli katk›larda bulunacakt›r.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken tüm kat›l›mc›lara göstermifl olduklar› ilgiden
dolay› teflekkür ediyor, Forum'un baflar›l› geçmesini diliyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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FAO (DÜNYA GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ) ORTA ASYA ALT
BÖLGE OF‹S‹" AÇILIfi TÖREN‹
(Bu vesileyle Say›n Baflbakana bir madalya tevdi edildi)
(11 TEMMUZ 2007)
De¤erli Konuklar,

Sizleri, sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, Say›n Genel Direktör Diouf (DIUF)'a ve Dünya G›da ve Tar›m Örgütü'ne, beni
bu de¤erli madalya ile onurland›rmalar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.

Bildi¤iniz gibi, Dünya G›da ve Tar›m Örgütü 1945 y›l›ndan beri yeryüzünde açl›k ve
yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› ve her bireyin insanca yaflamas› için büyük bir özveriyle
çal›flmaktad›r.

Bu Örgüt, bugün de Türkiye ile birlikte Orta Asya'n›n tar›msal geliflmesine katk›da
bulunmak amac›yla bir ilke imza atmaktad›r.

Günümüzde art›k çevreye zarar vermeyen tar›msal kalk›nma, insanl›¤›n bekas› için
öncelikli hedeflerden biri olmufltur.

‹flte bu amaca hizmet etmek için Türkiye ile Dünya G›da ve Tar›m Örgütü güçlerini
birlefltirmifllerdir.

Bu ofisin faaliyete geçmesiyle Orta Asya ülkelerinde yürütülecek tar›msal projelere
birlikte destek vermeyi kararlaflt›rm›fllard›r.

Biliyoruz ki, bugün dünyada 850 milyon kifli yetersiz beslenme ile karfl› karfl›yad›r.

Bu kiflilerin ço¤unlu¤u az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin k›rsal kesimlerinde
yaflamaktad›r.

Herkese yetecek kadar yiyecek bulunmas›na ra¤men, yetersiz beslenme ve açl›k halen
dünyada her 7 kifliden birini etkilemeye devam etmektedir.

Onun için yetersiz beslenme ve açl›k, ça¤›m›z›n en acil çözüm gerektiren sorunlar›n›n
bafl›nda gelmektedir.

Uluslararas› toplumun açl›kla mücadele ve g›da güvenli¤inin artt›r›lmas› çabalar›n›
engelleyen çeflitli faktörler bulunmaktad›r.

Çat›flmalar, iklim de¤iflikli¤i ve do¤al afetler bunlardan sadece baz›lar›d›r.

Takdir edersiniz ki bunlar, tek bir ülkenin kendi bafl›na çözüm bulabilece¤i sorunlar
de¤ildir.

Günümüzde art›k çevreye zarar vermeyen tar›msal
kalk›nma, insanl›¤›n bekas› için öncelikli hedeflerden biri
olmufltur.
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Bu çerçevede, "afl›r› yoksulluk ve açl›kla mücadele" 2000 y›l›ndaki Birleflmifl Milletler
Zirvesinde kabul edilen Bin Y›l Kalk›nma Hedefleri’nin de ilkini oluflturmufltur.

Bu mücadelede somut sonuçlara ulafl›labilmesi için, uluslararas› toplumun müflterek
çabas›n› güçlendirerek sürdürmesi büyük önem tafl›maktad›r.

De¤erli Konuklar,

Dünya G›da ve Tar›m Örgütü'nün, açl›kla ve yetersiz beslenmeyle mücadelede sürdürülebilir
çözüm olarak tar›msal kalk›nmay› öne ç›karmas›n› memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Çünkü tar›msal kalk›nma müreffeh bir toplum olabilmenin de öncelikli flartlar›ndand›r.

Her zaman söylüyorum, Türk Tar›m›’n› kalk›nd›rmadan Türkiye'yi kalk›nd›ramay›z.

Biz bu anlay›flla hükümet olarak göreve geldi¤imizden
beri tar›m› öncelikli sektör kabul ettik ve bu alanda önemli
reformlara imza att›k.
Son 3 y›lda tar›msal kalk›nma kooperatiflerine Cumhuriyet tarihinin en büyük deste¤ini
verdik.

Onun için Örgütün tar›msal kalk›nma yönündeki bütün çabalar›n› gönülden destekliyoruz.

Hükümetimiz, ilk 5 y›lda bölge ülkelerinde Dünya G›da ve Tar›m Örgütü Orta Asya Alt
Bölge Ofisi taraf›ndan gerçeklefltirilecek projeler için toplam 10 milyon Dolar katk›
sa¤layacakt›r.

Bu ofis, Dünya G›da ve Tar›m Örgütü reform sürecine inanc›m›z›n ve katk›m›z›n da
somut bir göstergesidir.

Ofisin baflar›s›, Dünya G›da ve Tar›m Örgütü reformunun da baflar›s› olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Türkiye olarak, ortak tarih ve kültür miras›na sahip oldu¤umuz kardefl Orta Asya
Cumhuriyetleriyle iliflkilerimize büyük önem atfediyoruz.

Bu Cumhuriyetlerin ba¤›ms›zl›klar›n› ilk tan›yan ve ilk ciddi ekonomik deste¤i sa¤layan
ülkeyiz.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da kardefl Orta Asya ülkelerinin her birinin
kalk›nmas›na ve refah seviyesinin yükselmesine katk›lar›m›z› sürdürmeye kararl›y›z.

‹nan›yorum ki, Dünya G›da ve Tar›m Örgütü Orta Asya Alt Bölge Ofisi baflar›l› çal›flmalar›yla
bölgemizin geliflmesine de¤erli katk›larda bulunacakt›r.

Bu vesileyle beni bu anlaml› ödül ile onurland›ran Dünya G›da ve Tar›m Örgütü'ne bir
kez daha teflekkür ediyorum.

Sözlerime son verirken, açl›k ve yoksullukla olan mücadelemizi ayn› kararl›l›kla
sürdürece¤imizi tekrar belirtiyor, bütün dünya için refah ve bar›fl diliyor, sizleri sayg›yla
selaml›yorum.
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38. ICANAS KONGRES‹

(10 EYLÜL 2007) 
Sayg›de¤er Konuklar,

Sizleri en içten duygular›mla selaml›yorum.

Dünyam›z›n bar›fl ve huzura kavuflmas› için her biri çok de¤erli çal›flmalar ortaya koyan
bütün misafirlerimize kongremize ve ülkemize hofl geldiniz diyorum.

Bu seçkin toplulukla bir arada olmaktan duydu¤um gurur ve mutlulu¤u da özellikle ifade
etmek istiyorum.

Kongremize yurt d›fl›ndan ve yurt içinden teflrif eden siz seçkin konuklar›n Ankara'daki
bu toplant› arac›l›¤›yla birikimler kazand›raca¤›na inan›yor, bu çabalar›n›zdan dolay› sizleri
kutluyorum.

Bu vesileyle ülkem ad›na ICANAS'›n 38. toplant›s›n›n Türkiye'de yap›lmas›ndan, bu
zengin kongreye ev sahipli¤i yapmaktan duydu¤umuz mutlulu¤u da ifade etmek istiyorum.

Hükümet olarak ilk günden itibaren kongrenin ülkemize ve ICANAS gelene¤ine yak›fl›r
seviyede gerçekleflmesi için üzerimize düfleni lay›k›yla yapmaya çal›flt›k.

Bizler, ülkeleri yöneten anlay›fllar›n, bilim ve sanat›n imkânlar›ndan azami seviyede
yararlanarak zenginleflece¤ine, insani bir derinli¤e kavuflaca¤›na inan›yoruz.

Bu ba¤›n güçlü olmas›yla, toplumlarla toplumlar› yönetenler aras›ndaki iletiflim de sa¤l›kl›
iflleyecek, bu yak›nl›ktan büyük bir sinerji do¤acakt›r.

Bizim tarihimizde bu beraberli¤e iflaret eden unutulmaz metinler vard›r, bunlardan birini
sizlerle paylaflmak istiyorum:

Bir cihan devleti kuran Osman Gazi'nin, o¤lu Orhan Gazi'ye vasiyeti gerçekten ça¤lar
üstü mesajlar, insani incelikler içermektedir:

"Ey o¤ul! Âlimler, faz›llar, sanatkârlar, edipler, devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat
ve ikramda bulun. Allah'›n hakk›n› ve kullar›n hukukunu gözet ve senden sonrakilere
böyle nasihat etmekten geri durma... Halk›n› düflman istilas›ndan ve zulme u¤rat›lmaktan
koru. Haks›z yere hiçbir ferde lay›k olmayan muamelede bulunma! Halk› taltif et, hepsinin
r›zas›n› kazan!"
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Bizler, ülkeleri yöneten anlay›fllar›n, bilim ve sanat›n
imkânlar ›ndan azami seviyede yarar lanarak
zenginleflece¤ine, insani bir derinli¤e kavuflaca¤›na
inan›yoruz.
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Bu sözlerin arkas›nda insan sevgisi var, adalet var, bar›fl var, paylaflma duygusu var.

Toplumlar› yönetenlerin, gücü elinde bulunduranlar›n, ülkelerin ve dünyan›n gidiflat›nda
söz sahibi olanlar›n bu sözlerden ç›karmas› gereken dersler var.

‹nsanl›k tarihinde bilim adamlar›n›n, sanatç›lar›n, ediplerin, gönül dostlar›n›n zengin
dünyalar›ndan bize yans›yan böyle nice hakikat vard›r.

Bu fazilet miras›ndan en iyi flekilde faydalanmak mecburiyetindeyiz.

Özellikle de sizler gibi de¤erli bilim adamlar›, sanat adamlar›, edipler, kanaat önderleri
toplumlara, toplumlar› yönetenlere, küresel aktörlere bu hakikatleri hat›rlat›yorsunuz,
hat›rlatmal›s›n›z.

‹nsanl›¤›n huzur ve bar›fl ortak paydas›nda buluflmas› için en zengin birikim sizlerin
da¤arc›¤›n›zdad›r.

Bir siyasetçi olarak sizlerin a¤z›n›zdan ç›kacak her sözü, her hakikati çok de¤erli buldu¤umu
bir kere daha ifade etmek isterim.

De¤erli Konuklar,

Türkiye Cumhuriyeti kuruluflundan bu yana sadece kendisi için de¤il bütün insanl›k ve
bütün ülkeler için bar›fl ve sulh ilkesini esas alan bir devlettir.

Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda sulh" diye formüle etti¤i bar›fl ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluflundan bugüne rotas›n› belirleyen en temel ilkelerden biri olmufltur.

60. Hükümet olarak Türkiye'yi bir bar›fl ve adalet ülkesi olarak gelece¤e tafl›mak noktas›nda
ayn› kararl›l›k içinde görevimizi sürdürüyoruz.

Bar›fl ve esenli¤in tesisi için sadece ülkemizde de¤il, bölgemizde ve bütün dünyada aktif
bir çaba içindeyiz, bu çabalar›m›z gelecekte de artarak devam edecektir.

‹nsanl›¤› savafla sürükleyen, toplumlar› birbirinden uzaklaflt›ran, medeniyetleri birbirine
düflman hale getiren her türlü anlay›fl›, her türlü güç gösterisini tel'in ediyoruz.

Bunun yerine uluslararas› iliflkilerde bar›fl›, adaleti, hoflgörüyü, yard›mlaflmay› ve
yak›nlaflmay› tesis etmek için eldeki bütün imkânlar› seferber ederek gayret gösteriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak Medeniyetler ‹ttifak› projesi çerçevesinde yürüttü¤ümüz
çal›flmalar buna iyi bir örnektir.

Türkiye'nin demokratik geliflmesine ve kalk›nmas›na paralel olarak bar›fl yolundaki bu
çabalar›m›z her geçen gün artarak devam etmektedir.

Toplumlar aras›ndaki iliflkilerde siyaset, ticaret, sanat, bilim ve spor gibi alanlarda yürütülen
ortak faaliyetleri çok zengin bar›fl ve dostluk imkânlar› olarak görüyoruz.

Bu yak›nlaflmada elbette bilim insanlar›n›n, sanatç›lar›n, fikir adamlar›n›n, toplumlar›n
tan›d›¤› sevdi¤i istisnai kifliliklerin rolü çok önemli, çok a¤›rl›kl›d›r.
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Sizlerin insanl›k ad›na ortaya koydu¤unuz de¤erler, biz siyasetçiler için hem zengin bir
ilham kayna¤›, hem de bar›fla ve esenli¤e giden yolda en büyük servetimiz, hazinemizdir.

Hükümet olarak Türkiye'nin kalk›nmas›n›, üretmesini, üretti¤ini adil bir flekilde paylaflmas›n›
temin etmek için kararl› flekilde çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Ancak en az bu kadar önemsedi¤imiz bir baflka konu da, dünya bar›fl›, insanl›¤›n esenli¤i
ve adaletin her alanda tesisi noktas›nda insanlar›m›z›n ufkunu aç›k tutmak, bu bilinci
toplumun bütün kesimlerine yayg›nlaflt›rmakt›r.

De¤erli Davetliler,

fiunu büyük bir onurla söyleyebilirim ki Türk toplumu, dünyada her haks›zl›¤a, her
adaletsizli¤e, insanl›¤a karfl› ifllenmifl her suça karfl› son derece duyarl›d›r.

Bu duyarl›l›k, dünya medeniyet tarihinin en merkezi noktas›nda bulunmam›z›n ve tarihi
tecrübemizin tabii bir sonucudur.

Zira do¤u ile bat› aras›ndaki bu co¤rafya ve bu merkezi ülke tarihi yükü en a¤›r, dolay›s›yla
medeniyet birikimi en yüksek ülkelerden biridir.

Tarihin bütün renkleri, bütün desenleri, bütün kavimleri ve  bütün inançlar› yüzy›llarca
bu ülkede bar›fl ve huzur içinde birlikte yaflad›lar.

Türkiye, ülkelerden bir ülke de¤ildir.

Dolay›s›yla bu ülkenin dünya bar›fl›na yapaca¤› katk› çok ama çok önemlidir.

Haks›zl›klar karfl›s›nda bilim adamlar›n›n, entelektüellerin, sanatç›lar›n sesleri ne yaz›k
ki yaflad›¤›m›z ça¤da yeterince yükselmiyor.

Oysa ad›na "bilgi ça¤›" denilen bu ça¤da bilim ve sanat adamlar›n›n, ayd›nlar›n ve
akademisyenlerin insanl›¤›n vicdan› olmas› ve seslerini adaletten yana daha çok yükseltmesi
gerekir.

E¤er bu sorumluluk yerine getirilmezse, insanl›k güç iliflkileriyle bafla ç›kamaz ve güç
iliflkilerine ma¤lup olur.

Bilgi üretiminin sadece güç iliflkilerinin ve ekonomik rekabetin bir arac› haline gelmesi
insanl›¤›n arad›¤› huzur ve mutlulu¤u ne yaz›k ki erteliyor.

Dünyan›n bir k›sm› sürekli kriz bölgeleri olarak tan›mlan›rken, çat›flmalara sürüklenirken,
yoksullukla bafla ç›kamazken, di¤er bir k›sm›n›n refah içinde olmas›n› insanl›¤›n vicdan›
kald›ramaz.

‹flte bu noktada herkesin evrensel sorumlulu¤unu duymas› ve görevini yerine getirmesi
kaç›n›lmaz oluyor.

Bu görev kuflkusuz adalet ve hakkaniyetten yana, merhamet ve flefkatten yana olmakt›r.

Bu sözlerimin bu güçlü entelektüel zeminde bir ça¤r› olarak dikkate al›nmas›n› diliyorum.
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De¤erli Konuklar,

13 ana bafll›k alt›nda sunulan bildiriler ile 18 ana bafll›k alt›nda gerçeklefltirilen panellerde
1777 kifli söz al›yor.

Burada dile getirilen her görüflün, savunulan her fikrin, getirilen her aç›l›m›n, sunulan
her bilginin insanl›¤›n kazanç hanesine yaz›laca¤›ndan hiç flüphem yok.

Böyle büyük bir buluflman›n aç›l›fl›nda bulunmak bana çok büyük heyecan veriyor,
gelecek ad›na umudumu artt›r›yor.

Günümüz toplum yap›lar› içinde geçmiflin do¤ru ö¤renilmesi, yaflanan zaman›n do¤ru
alg›lanmas›, gelece¤in do¤ru tahmin edilip, do¤ru kurgulanmas› hayati derecede önemli
hale gelmifltir.

Bu güzel buluflma vesilesiyle; bilim, fikir ve sanat dünyas› ile siyaset dünyas›n›n elele
vermesini bir dilek olmaktan öteye götürmenin yollar›n› da aramal›y›z.

Toplumlar›n birbirini daha iyi anlamas›, hassasiyetlerini daha iyi kavramas›, birbirinin
hukukunu daha iyi korumas› için bu f›rsat çok önemlidir.

Bildi¤iniz üzere bu kongrenin 22'ncisi 1951 y›l›nda II. Dünya Savafl›'n›n ard›ndan ‹stanbul'da
çok küçük ölçekli olarak toplanm›flt›.

Bugün Ankara'da genifl bir kat›l›m ve zengin bir içerikle 38'ncisini bafllat›yoruz.

Bu önemli kongrenin ülkemize ve insanl›¤a bar›fl yolunda, medeniyet yolunda, bilim
yolunda yeni ufuklar açmas› en büyük dile¤imdir.

Uluslararas› Dan›flma Kurulu'nun bütün üyelerini, en k›demli iki üyesi Prof. Dr. Jikido
TAKASAK‹ ile Prof. Dr. Andrew MANGO'nun flah›slar›nda selaml›yorum.

Ulusal Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeleri'ni kutluyorum.

Bildirileri, tart›flmalar› ve panellerdeki katk›lar› için, gerek 67 ülkeden 5 özerk bölgeden
gelen de¤erli konuklar›m›z›, gerekse ülkemizden kat›lan araflt›rmac›lar› yine gönülden
kutluyorum.

Bu vesileyle flu hususu da ifade etmek istiyorum:

Ömürlerini adayarak bilim, fikir ve sanat alan›nda bize çok önemli bir miras haz›rlam›fl
olan ve Türkiye'nin tan›t›m›na katk› ve hizmetlerini takdirle and›¤›m›z 101 de¤erli insan›m›z›
belirlemek üzere bir çal›flma yürütüyoruz.

ICANAS 38'in Yürütme Kurulu, bu yönde 12 kiflinin ismini belirlemifl ve onlar› gerek
Türk kamuoyuna, gerekse dünya kamuoyuna takdim etmifltir.

Her biri kendi alan›nda büyük bir de¤er olan bu insanlar› sayg›yla selaml›yor, kendilerine
sa¤l›k ve uzun ömürler diliyorum.

Bütün kat›l›mc›lara bir kere daha teflekkürlerimi ve iyi dileklerimi sunuyorum.
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BAfiBAKANIMIZ SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN
B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER GENEL SEKRETER‹ TARAFINDAN
DÜZENLENEN ‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ KONULU YÜKSEK
DÜZEYL‹ TOPLANTI KONUfiMASI

"SALIM AZALTIMI VE ‹KL‹ME ‹ST‹KRAR KAZANDIRILMASI-
ORTAK GELECE⁄‹M‹Z‹ KORUMAK"

(24 EYLÜL 2007)
Say›n Genel Sekreter, De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, günümüzde insano¤lunun maruz kald›¤› bafll›ca küresel sorunlardan biri haline
gelen iklim de¤iflikli¤i gibi önemli bir konuya iliflkin bu toplant›y› düzenlemenizden ötürü
teflekkür etmek istiyorum.

‹klim de¤iflikli¤i, bugün insanl›¤›n karfl› karfl›ya oldu¤u en büyük çevre tehdididir. Küresel
iklim de¤iflikli¤inin en büyük nedeninin sera gazlar› emisyonu oldu¤u da bir vak›ad›r.

‹klim de¤iflikli¤inin en adaletsiz yönlerinden biri, sorunun olumsuz sonuçlar›ndan en fazla
etkilenen ülkelerin, en az sera gaz› üreten ülkeler olmas›d›r.

Geliflme yolundaki ülkeler ile en az geliflmifl ülkelerin, uluslararas› mekanizmalar, uyuma
yönelik fonlar ve yeni teknolojilerden daha kapsaml› bir flekilde ve daha esnek koflullarda
yararlanmas› gerekir.

Geliflmekte olan ülkeler ise özgün flartlar› da göz önünde bulundurularak adil ve esnek
bir çerçevede uluslararas› çabalara kat›lmal›d›r.

Bu amaçla mevcut mekanizmalar gelifltirilip yayg›nlaflt›r›lmal›, mutlaka gönüllü ve esnek
düzenlemeler oluflturulmal›d›r.

Sera gaz› sal›n›m› yüksek olan ülkeler tarihsel sorumluluklar› nedeniyle, 2012 sonras›
dönemde daha yüksek düzeyde emisyon azalt›m›na gitmelidir.
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büyük çevre tehdididir. Küresel iklim de¤iflikli¤inin en
büyük nedeninin sera gazlar› emisyonu oldu¤u da bir
vak›ad›r.
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Say›n Genel Sekreter, De¤erli Konuklar,

Türkiye, Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi'nin 2001 y›l›nda yap›lan
7. Taraflar Konferans›'nda kabul edildi¤i üzere, özel flartlara sahip ve 2004'te taraf olmufl
bir Ek-I ülkesidir.     Ancak, temel ekonomik göstergeler aç›s›ndan Türkiye'nin sanayileflme
düzeyi henüz EK-I ülkelerinin büyük ço¤unlu¤unun ulaflm›fl olduklar› seviyede de¤ildir.

Ülkemizin 2004 y›l› itibariyle toplam kifli bafl›na düflen sera gaz› sal›m miktar› 4.1 ton
karbondioksit eflde¤eridir.

Bu miktar, Avrupa Birli¤i ve ülkemizin de içinde yer ald›¤› OECD ülkeleri ile Ek-I listesi
ülkelerinin ortalama de¤erlerinin yaklafl›k üçte birine karfl›l›k gelmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye'nin, yüksek geliflme hedeflerine ve h›zla büyüyen bir piyasa
ekonomisine sahip bir ülke oldu¤u düflünülürse, emisyon art›fllar›n›n önümüzdeki
dönemde devam edece¤i aflikard›r.

Türkiye, son y›llarda, iklim de¤iflikli¤i ile mücadeleye ve sera gaz› emisyonlar›n› denetim
alt›na almaya yönelik pek çok ad›m atm›flt›r.

Bu çerçevede, yeniden düzenlenen Çevre Kanunu, Enerji Verimlili¤i Kanunu, Yenilenebilir
Enerji Kanunu ve bunlara ba¤l› di¤er alt mevzuat yürürlü¤e girmifltir.

Türkiye sera gaz› sal›n›m›n› azaltmak üzere hidroelektrik potansiyelinden azami faydalanma,
enerji verimlili¤i ve  enerji tasarrufu teflviki, araçlarda yak›t kalitesinin iyilefltirilmesi, eski
araçlar›n trafikten çekilmesi, çimento ve demir çelik gibi tesislerde enerji verimlili¤inin
art›r›lmas› konular›nda bir dizi çal›flma yapmaktad›r.

Sürdürlebilir kalk›nma ilkesi çerçevesinde ekonomik geliflmesini devam ettirmeye büyük
önem veren Türkiye, "hakkaniyet" ve "ortak fakat farkl›laflt›r›lm›fl sorumluluklar" ilkeleri
temelinde, iklim de¤iflikli¤ine karfl› mücadeleye devam etmek konusunda  kararl›d›r.

Bilindi¤i gibi Türkiye henüz Kyoto Protokolü’ne taraf de¤ildir. fiu s›ralarda, Türkiye'nin
Kyoto Protokolü’ne taraf olmas›n›n yüksek düzeyde de¤erlendirildi¤i bir süreç içindeyiz.

Türkiye, özel koflullar› ve di¤er Ek-I ülkelerinden daha farkl› durumda bulunan bir Ek-I
ülkesi olarak Kyoto Protokolü'ne taraf olmaya olumlu bakmaktad›r.

‹klim de¤iflikli¤inin su kaynaklar›m›z üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amac›yla
bölgesel ve uluslararas› iflbirli¤ine büyük önem veriyoruz.

Mart 2009'da ‹stanbul'da "Dünya Su Forumu"na evsahipli¤i
yapacak olmam›z,  konuya verdi¤imiz önemi
göstermektedir.
Bu f›rsattan yararlanarak, 5. Dünya Su Forumu'na tüm kat›l›mc›lar› içtenlikle davet
ediyorum.

Daha güzel bir dünya dile¤i ile sözlerime son verirken, sizleri bir kez daha sayg›yla
selaml›yor, hepinize teflekkür ediyorum.

2 4  E Y L Ü L  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



387

SAYIN BAfiBAKANIMIZIN NEW YORK'TA "DIfi ‹L‹fiK‹LER
KONSEY‹"NDE YAPTI⁄I KONUfiMA

2010'A DO⁄RU TÜRK DIfi POL‹T‹KASI: YÖNEL‹MLER VE
ÖNCEL‹KLER

(27 EYLÜL 2007, New York)
De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle ABD'nin en gözde düflünce kurulufllar›ndan birisi olan "D›fl ‹liflkiler Konseyi"nde
sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bu faaliyetin gerçekleflmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

En son Amerika'ya geldi¤imde önümüzde zorlu bir dönem vard› ve buna iliflkin birçok
soruya muhatap olmufltum.

Gerçekten de 2007 y›l›, Türkiye'de iç siyaset aç›s›ndan oldukça hareketli geçmifltir.

Var›lan noktada, genel seçimler baflar›yla tamamlanm›fl, halk›m›z çok yüksek bir kat›l›m
oran›yla iradesini sand›¤a yans›tm›flt›r.

Bilahare yeniden oluflan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, ülkemizin 11. Cumhurbaflkan›'n›
seçmifl, bunun hemen ard›ndan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümeti kurulmufl ve
yüce Meclisimizden güvenoyu alm›flt›r.

fiunu aç›kl›kla söyleyebilirim; Türkiye bu süreçte çok önemli bir demokratik s›nav daha
vermifl, ulaflt›¤› siyasi olgunluk düzeyini aç›kça gözler önüne sermifltir.

Neticede Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelli¤iyle,
seçim dönemini daha da güçlü bir flekilde arkas›nda b›rakm›flt›r.

De¤erli Konuklar,

Uluslararas› iliflkilerde, hiçbir küresel aktörün tek bafl›na kontrol edemedi¤i dinamiklerin
ön planda oldu¤u, oturmufl bir dengeden uzak ve sonucunda önemli de¤iflimlerin
yaflanabilece¤i bir geçifl döneminde bulundu¤umuzu söylemek mümkündür.

Bu yeni dönem, karfl› karfl›ya oldu¤umuz temel sorunlar itibariyle, belirsizliklerle dolu,
çok bilinmeyenli ve çok de¤iflkenli bir denklemi ça¤r›flt›rmaktad›r.
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Bu ortamda d›fl politika alan›nda tercihler yapmak her zaman kolay olmamakta, geliflmeler
ço¤u kez süratle cereyan edebilmektedir.

Bu genel konjonktür içinde ise, eskisine nazaran çok daha farkl› bir Türkiye gerçe¤inden
bahsetmek mümkündür.

Bu Türkiye, sürekli geliflen, de¤iflen, gelece¤e güvenle bakan ve nüfuzu sürekli artan
bir bölgesel ve uluslararas› aktördür.

Türkiye, günümüzde sayg›nl›¤› ve dolay›s›yla a¤›rl›¤› pekiflen, somut katk›lar› aranan bir
uluslararas› ortak hüviyetini kazanm›flt›r.

Bunun arkas›nda;

istikrarl› siyasi yap›m›z ve sürekli büyüyen ekonomimiz;

d›fl politika alan›nda dengeli, yap›c› ve güven telkin eden politikalar›m›z;

ça¤dafl ve güçlü askeri imkân ve kabiliyetlerimiz;

etkin çoktarafl›l›k ve hukuk temelinde uluslararas› toplumla daima sergilemeye özen
gösterdi¤imiz dayan›flma;

farkl› ve yeni meselelerin ele al›nmas› noktas›nda sahip oldu¤umuz karfl›laflt›rmal›
üstünlükler ile

kendi bölgemizden bafllayarak dünyan›n di¤er bölgelerine do¤ru geniflleyen bir huzur
ve refah çemberi oluflturmaya yönelik kararl›l›¤›m›z flüphesiz önemli rol oynamaktad›r.

Türk d›fl politikas›, iflte bu vas›flar›yla, güvenilir, yap›c›, istikrarl› ve proaktif bir flekilde
yürütülmektedir ve yürütülmeye devam edilecektir.

De¤erli Konuklar,

D›fl politikam›z›n temel tafllar›ndan birisi olan ABD'yle stratejik ortakl›¤›m›z bizim için
çok önemlidir.

Bu hususu, aç›k bir flekilde, kesin olarak ve kuvvetle vurgulamak istiyorum.

ABD'yle çok boyutlu bir temelde ilerleyen iliflkilerimizin köklü geçmifli, üzerine infla
edildi¤i ortak de¤erler ve sahip oldu¤umuz müflterek ç›karlar, ittifak›m›z›n sars›lmaz
temellerini oluflturmaktad›r.

Avrupa-Atlantik toplumunun karfl› karfl›ya kald›¤› temel meselelerin hepsinde Türkiye
ve ABD, omuz omuza ve örtüflen hedefler u¤runa beraberce mücadele vermektedirler.

Bu dayan›flma ve beraberlik, her durumun kendine göre arz etti¤i özel flartlara ba¤l›
olarak de¤iflik flekillerde tezahür edebilmektedir. Zaman zaman benzer amaçlar
do¤rultusunda karfl›l›kl› olarak oynad›¤›m›z roller farkl›laflabilmekte, spesifik yaklafl›mlar›m›z
kendi gerçeklerimize uygun biçimde nüanslar içerebilmektedir.
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Farkl› imkânlar›m›z› birbirini tamamlayacak flekilde ortaya koymak suretiyle sürdürdü¤ümüz
bu iflbirli¤i ve dayan›flma, iliflkilerimizin gelece¤inin de ne kadar parlak oldu¤unu aç›kça
göstermektedir.

Bugün söz konusu olan ve yar›nlar›m›z› ilgilendiren hemen hemen bütün ciddi risk ve
tehditlere karfl› flayet bu iflbirli¤i ve dayan›flma ruhu sürdürülebiliyorsa, ortakl›¤›m›z
esasen amac›na hizmet ediyor demektir.

fiüphesiz gündemimiz yüklüdür.

Meselelerin hiçbirisi de kolay de¤ildir.

Ancak flartlar ne olursa olsun, bu ittifak›n hem Türkiye hem ABD'ye sundu¤u genifl
imkânlar vard›r. Bunun ›fl›¤›nda, stratejik ortakl›¤›m›z›n gelece¤ine daha çok güveniyoruz.

De¤erli Konuklar,

Bu noktada, Türkiye-ABD iliflkileri aç›s›ndan büyük önem arzeden iki konuya dikkatlerinizi
çekmek istiyorum.

Bunlardan ilki, hemen her dönem ABD Kongresine sunulan ve bugüne kadar hiç kabul
görmeyen Ermeni soyk›r›m› iddialar›na meflruiyet kazand›rmaya yönelik karar tasar›lar›d›r.

ABD Kongresinin içinde bulundu¤u yasama döneminde de konuya tamamen tarafl›
yaklaflan bir tasar› sunulmufltur.

Bu tasar›n›n önümüzdeki dönemde yasama gündemine al›nmas›, 2000 y›l›nda oldu¤u
gibi, Türkiye-ABD iliflkilerinde ç›¤ gibi büyüme potansiyeline sahip ciddi bir rahats›zl›k
do¤uracakt›r.

Bu bir tehdit de¤il, samimi bir tespittir.

Nitekim, kimi gözlemciler bu gibi karar tasar›lar›n›n zarars›z oldu¤unu iddia etse de,
müttefikimiz ABD'nin yasama organ› olan Kongre'nin ülkemizin milli bilinciyle do¤rudan
alakal› böylesine hassas bir konuda tek tarafl› olarak hukuk d›fl› bir siyasi yarg›da bulunmas›,
Türkiye'yi ve Türk halk›n› rencide edecek, kamuoyumuz aç›s›ndan izah› mümkün olmayan
bir durum ortaya ç›karacakt›r.

Böylesine bir hareketin, takdir edersiniz ki, siyasi aç›dan da kabul edilmesi mümkün
olamaz.

Esas itibariyle kimi ülkelerde sürekli gündemde tutulmaya
çal›fl›lsa da, Ermeni iddialar›, bugüne kadar ne tarihi ne
hukuki temelde kan›tlanabilmifl de¤ildir.
Türkiye, bu meseleyi aç›kl›kla ele alabilmek için Ermenistan'a 2005 y›l›nda tarihi bir öneri
yapm›flt›r.

‹ki ülke aras›nda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmas›n› öngören bu önerimiz, taraflar›n
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beraberce diyaloga girerek ortak tarihlerinin bu sanc›l› dönemine iliflkin müflterek bir
anlay›fla varabilmelerini amaçlamaktad›r.

Bu noktada, ABD Kongresindeki söz konusu tasar›n›n Türkiye-ABD iliflkilerini zehirleyecek
flekilde gündeme al›nmas›n›n engellenmesi çabalar›nda ABD'deki bütün dostlar›m›za
görevler düflmektedir.

Neticede bu konunun iliflkilerimizin gelece¤ini ipotek alt›na almas› kimsenin ç›kar›na
olmayacakt›r.

Dikkatinize getirmek istedi¤im ikinci husus terörle mücadeleyle alakal›d›r.

Türkiye, terör ma¤duru bir ülkedir.

Ülkemiz bu belaya çok büyük kay›plar vermifl, ulusal geliflimimiz sekteye u¤rat›lm›flt›r.

Terör belas›n›n sadece tezahürlerini de¤il, kaynaklar›n› kurutmak gerekmektedir.

Bunu ise hiçbir ülke tek bafl›na yapamaz.

Bu kavgay› ancak birlikte verebiliriz.

Bu çerçevede, uluslararas› platformda anlaml› bir dayan›flma sözkonusu olmad›¤› sürece,
çabalar›m›z›n s›n›rl› etkisi olaca¤›n› peflinen kabul etmemiz gerekecektir.

Bu noktada, PKK terör örgütünün Irak'›n kuzeyinde devam
eden varl›¤› ve ülkemize yönelik olarak sürdürdü¤ü
sald›r›lar›n Türkiye için çok ciddi bir rahats›zl›k kayna¤›
oldu¤unu belirtmem gerekir.
Beklentimiz aç›kt›r.

Irak makamlar› ve ABD'nin PKK'yla mücadelede aç›klamalar›n ötesinde süratle somut
ad›mlar atmalar› gerekmektedir.

PKK'n›n terör sald›r›lar› sonucunda dökülen kan her geçen gün toplumumuzdaki kitlesel
travmay› derinlefltirmekte, Türk halk›n›n sabr›n› daha da zorlamakta, siyasi iktidar›n
seçeneklerini azaltmaktad›r.

Hiç bir ülke s›n›r›n›n hemen ötesinde güvenli¤ini, istikrar›n› ve toprak bütünlü¤ünü hedef
alan bir terör örgütüne göz yumamaz.

De¤erli Konuklar,

D›fl politikam›z›n temel tafllar›ndan bir di¤eri olan Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m, ülkemizin
vazgeçilmez hedefidir.

Kat›l›m müzakerelerimiz bafllam›flt›r ve ilerlemektedir.

Kaç›n›lmaz olarak süreçte, meselenin kendi öz dinamiklerinden ba¤›ms›z baz› inifller ve
ç›k›fllar yaflanmaktad›r.
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Bu her ciddi müzakerenin do¤as›nda vard›r ve normal karfl›lan›r.

Ancak, vurgulamak isterim ki, Türkiye bak›m›ndan tam üyelikten baflka hiçbir formül
kabule flayan de¤ildir.

Türkiye ve Avrupa geleceklerini tam bütünleflmede gördüklerini y›llar önce ve defaatle
birbirlerine ve tüm dünyaya ilan etmifllerdir.

Bu sözün geriye dönüflü olmaz.

Gelece¤ini arayan ve bir anlamda içine kapanmaya bafllayan Avrupa'da, son dönemde
yaflanan siyasi de¤iflimlerle beraber, asl›nda do¤rudan Türkiye'den kaynaklanmayan,
ancak neticede kat›l›m sürecimizi menfi etkileyebilen baz› tart›flmalar yaflanmaktad›r.

Bu tart›flmalar kamuoyumuzda tereddütle ve yer yer hayal k›r›kl›¤›yla karfl›lansa da,
Türkiye'nin tam üyelik yolunda gerekli reformlar› gerçeklefltirmeye dönük siyasi kararl›l›¤›
aynen devam etmektedir.

Bu do¤rultuda, gerekirse, müzakere fas›llar›n› AB'den ba¤›ms›z olarak kendimiz aç›p
kapatmaya haz›r oldu¤umuzu da en üst düzeyde vurgulad›k.

Yani, flartlar bizi buna mecbur ederse, ödevimizi kendimiz yapmaya, bu ba¤lamda AB'den
bir ad›m önde olmaya siyaseten haz›r›z.

Avrupa'dan istedi¤imiz ise Türkiye'ye karfl› haks›zl›k ve ayr›mc›l›k yap›lmamas›d›r.

AB'ne kat›l›m kriterlerini biliyoruz ve bunlar› karfl›lamaya dönük ulusal program›m›z›
ortaya koyduk.

Ancak, kat›l›m süreciyle do¤rudan alakal› olmayan meselelerin sürekli olarak karfl›m›za
engel olarak ç›kart›lmas›, zaman zaman yeni siyasi kriterlerden de bahsedilmesi, objektif
olarak izah edilmesi mümkün olamad›¤› gibi, Türk halk›n›n da hevesini k›rmakta, reform
hareketinin momentumunu y›pratabilmektedir.

Türkiye'nin AB'ne üyeli¤i flüphesiz bütün muhtemel yans›malar›yla tarihte emsali
bulunmayan bir projedir.

Birli¤e kat›l›m›m›z, AB'nin stratejik a¤›rl›¤›n› ve eriflimini art›racak, farkl› kültürler ve
medeniyetler aras›nda gerçek bir uyumun pekala mümkün olabilece¤i en çarp›c› bir
biçimde ortaya koyacak ve yüzy›llar sonra Avrupa'n›n bar›fl ve istikrar içinde tam manas›yla
bütünleflmesini sa¤layacak nitelikte bir paradigma de¤iflikli¤i olacakt›r.

AB'ne kat›l›m, ayn› zamanda Türkiye'nin ça¤dafl medeniyet düzeyine ulaflma çabalar›nda
önemli bir efli¤in geçilmesi anlam›na gelecektir. ‹çinde Türkiye olan bir Avrupa Birli¤i,
bölgesel ve küresel meseleler karfl›s›nda yeni ve Türkiye'siz mümkün olamayan bir
siyasi ve ekonomik a¤›rl›k kazanacakt›r. Özetle, bu süreçten AB, Türkiye, ABD ve
uluslararas› toplumun bütünü dahil herkes kazançl› ç›kacakt›r.

Dolay›s›yla, AB'den, bir sonraki kufla¤›n siyasi liderlerinin vermek durumunda olacaklar›
kararlar› bu noktada ipotek alt›na almadan, meselelere objektif olarak yaklaflmas›n› ve
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konulara genifl ve stratejik mercekten bakabilmesini bekliyoruz.

ABD'nin bafl›nda beri AB'ne kat›l›m sürecimize vermifl oldu¤u kuvvetli deste¤in önemini
vurgulamak istiyorum.

Avrupa'n›n gerçek anlamda bütünleflebilmesine, huzur ve istikrar›n genifl co¤rafyalara
yay›labilmesine verilen bu sa¤lam destek için daima müteflekkir olaca¤›z.

De¤erli Konuklar,

K›br›s meselesi, 1963'den bu yana bizi oldu¤u kadar uluslararas› toplumu da meflgul
etmektedir.

Biz, baflka birçok konuda oldu¤u gibi, K›br›s meselesi ba¤lam›nda da çözümsüzlü¤ü
çözüm olarak kabul etmeyen, ilerici ve yap›c› bir yaklafl›m içinde olduk.

2004 y›l›nda uluslararas› toplumun iradesine paralel olarak K›br›s'a kal›c› bir çözüm
getirilebilmesi için BM bünyesinde flekillenen Annan Plan›'na onay›m›z› verdik.

Bu noktada, Türk taraf›n›n çözüm u¤runa büyük bir iyinet gösterdi¤ini tarihin sayfalar›na
yazm›fl olduk.

Ancak, aradan geçen zamanda ne oldu?

K›br›s Rum Yönetimi tek tarafl› olarak AB'ne üye olarak kabul edildi.

Buna paralel olarak Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti üzerindeki ambargolar, yap›lan tüm
vaatlere ra¤men, aynen devam etti.

AB'ne kat›lan Rum taraf›, bu yeni konumundan yararlanarak KKTC üzerindeki ambargolar›
daha da s›k›laflt›rd› ve ayr›ca Türkiye'nin AB'ne kat›l›m sürecini sekteye u¤ratmak ve
K›br›s meselesini BM'den AB zeminine çekmek için önüne ç›kan her f›rsat› hiç çekinmeden
kulland›.

Ayr›ca, baz› oldu bittilerle de Do¤u Akdeniz'deki dengeleri alt üst etme çal›flmalar›na hiç
tereddütsüz devam etti.

Uluslararas› toplum ise KKTC'ye yönelik baz› sembolik ad›mlar›n ötesinde hiçbir ciddi
ad›m atmayarak, Türk taraf›na karfl› mahçup ancak çözüme hevesli olmayan bir tutum
sergiledi.

Özetle, çözümü gerçekten isteyen ve bu u¤urda çal›flan taraf cezaland›r›l›rken, çözüme
aç›kça ve kuvvetle hay›r diyen uzlaflmaz taraf ödüllendirilmifltir.

Bunun herhangi bir mant›kla ve hakkaniyet temelinde izah› mümkün de¤ildir.

Kabul edelim ki, çözümü isteyen Türk taraf›d›r. Bu u¤urda gayret sarfeden de Türk
taraf›d›r.

Ancak meseleyi tek bafl›m›za çözemeyiz.
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Rum taraf›n›n adil ve yaflayabilir bir çözüm istemedi¤i bir noktada Türk taraf›n›n
cezaland›r›lmaya devam etmesi kabul edilemez.

Meselenin BM çat›s› alt›nda ve eflit ortakl›k temelinde bir çözüm sürecine girmesini
hararetle destekliyoruz.

2008 y›l›nda bu çerçevede aç›l›mlar olabilmesini ümit ediyoruz.

De¤erli Konuklar,

Irak hepimizi, her gün meflgul etmeye devam eden bir konudur.

Irak'›n komflusu olan ve orada olup bitenlerden do¤rudan etkilenen ve etkilenmeye
devam edecek olan bir ülke olarak geliflmeleri çok yak›ndan izliyor, temaslar›m›z›
sürdürüyoruz.

Türkiye, Irak'›n ulusal birli¤ini ve toprak bütünlü¤ünü koruyarak bölgesinde ve uluslararas›
toplum nezdindeki itibarl› konumuna süratle yeniden kavuflmas›n› ümit etmekte olup,
çabalar›n› bu hedefe teksif etmifl vaziyettedir.

Amac›m›z bölgemizde istikrar› yeniden tesis edecek ortak bir vizyonu yerleflik ve kal›c›
k›labilmektedir.

Bu amaca yönelik olarak, Irak'taki ulusal uzlaflma ve siyasal
diyalog sürecine olan deste¤imiz devam etmektedir.
Komflu ülkeler sürecine fikirbabal›¤› yapan Türkiye, bu sürecin geniflletilmesine de ön
ayak olmufltur.

Bu önemli yap›n›n ikinci toplant›s›n›n Türkiye'de yap›lmas› öngörülmektedir.

Türkiye, bu çerçevede olumlu çabalar›n› ve seçimle iflbafl›na gelen meflru Irak hükümetiyle
olan iflbirli¤ini derinlefltirerek sürdürmeye kararl›d›r.

Bölge ülkelerini de ayn› istikamette yap›c› katk›lar yapmaya teflvik ediyoruz.

Irak'taki durumun normalizasyonu, aç›lan yaralar›n sar›lmas› ve güvenlik durumunun
düzelmesine imkân tan›yacak ulusal siyasi mutabakat›n›n oluflmas› flüphesiz kolay
olmayacakt›r. Irak'›n yard›m›m›za ihtiyac› vard›r.

Türkiye, önümüzdeki dönemde de dost ve komflu ülke Irak'ta siyasi yelpazeyi teflkil
eden tüm oluflum, grup ve aktörlerle mevcut ayr›cal›kl› iletiflim kanallar›n›, fleffaf ve
Irak'ta ulusal uzlaflmaya ulafl›lmas›na katk› yapacak biçimde, uluslararas› toplumun
hizmetine sunmaya ve bu yolla da Irak'taki siyasal uzlaflma sürecine katk›da bulunmaya
haz›rd›r.

De¤erli Konuklar,

Ortado¤u co¤rafyas›ndaki ihtilaflar›n etkileri küresel düzeyde hissedilmekte, süre giden
husumet ve gündelik fliddet olaylar›, afl›r›l›k yanl›s› düflünce biçimlerine yaflam alan›
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kazand›rmakta, istikrars›zl›k yay›lmakta ve yeni ve beklenmedik krizlere yol açmaktad›r.

Arap-‹srail ihtilaf› ile Filistin meselesinin içinde bulundu¤u ç›kmaz ve baflta Filistinliler
olmak üzere bütün bölge halklar›n›n yaflad›klar› insani trajedi devam etmektedir.

Geleneksel olarak bölge ülkelerine ve bu zemindeki baflat aktörlere eflit mesafede duran
Türkiye, kuvvetli tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi ba¤lar› olan bu co¤rafyada kal›c› bir
bar›fl›n tesisi için flartlar›n oluflmas› yönünde, bütün imkâns›zl›klara ra¤men, çaba
sarfetmektedir.

Lübnan'daki siyasi sürece katk›lar›m›z ve UNIFIL'e verdi¤imiz kayda de¤er destek,
ülkemizin bu co¤rafyada oynayabildi¤i müspet rolü tekrar somut bir biçimde ortaya
koymufltur.

Komflumuz Suriye'nin uluslararas› toplum içine çekilerek sorunlar›n de¤il çözümlerin
parças› haline getirilmesi çabalar›m›z da bu ba¤lamda özel bir yere sahiptir.

‹srail'le iliflkilerimiz de, bölgesel bar›fl›n tesisi aç›s›ndan önemli f›rsatlar sunabilmektedir.

Türkiye bu co¤rafyada kal›c› ve adil bir bar›fl olmas›n› temenni etmektedir .

Bu ba¤lamda iki devletli çözüme destek verdik ve bu
u¤urda yap›lacak her türlü gayrete katk›da bulunmaya
haz›r›z.
Uluslararas› toplumun bu yönde gerekli ad›mlar› kararl›l›kla atmas›n› bekliyoruz.

Türkiye Ortado¤u'da bar›fl aray›fllar› çerçevesinde düzenlenecek bir uluslararas› konferansa
evsahipli¤i yapmaya haz›r oldu¤unu aç›klam›flt›r.

Ortado¤u co¤rafyas› aç›s›ndan büyük önem tafl›yan bir komflumuz da ‹ran'd›r.

Türkiye'nin ‹ran'la yüzy›llard›r devam eden karfl›l›kl› sayg›ya dayal›, ekonomik a¤›rl›kl›,
çok boyutlu iliflkileri bulunmaktad›r.

Bu komflumuzla iliflkilerimizde zaman zaman sorunlar yaflad›¤›m›z olmufltur.

Do¤al olarak ‹ran'›n nükleer program› ba¤lam›nda uluslararas› toplumla varolan sorunlar
ve bunun yaratt›¤› gergin ortam, bizim için önemli bir rahats›zl›k kayna¤›d›r.

Türkiye her ülkenin bar›flç›l nükleer enerjiye sahip olmas›n› desteklemektedir.

Ayn› zamanda Türkiye, ilgili bütün uluslararas› silahs›zlanma antlaflmalar›na taraf bir ülke
olarak, dünyan›n ve özellikle kendi bölgesinin bir nükleer silahlanma yar›fl›na sahne
olmas›na kesinlikle karfl›d›r.

Bu ba¤lamda Türkiye, ‹ran'›n nükleer program›na iliflkin süreçte uluslararas› toplumla
beraber hareket etmeye daima özen göstermifl, buna paralel olarak ikili temaslar›m›zda
da ‹ran'l› muhataplar›m›za gerekli mesajlar verilmifltir.
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Temennimiz, ortaya ç›kan bu ciddi soruna ABD'nin de dahil olaca¤› diplomatik bir çözüm
bulunabilmesidir.

Bunun mümkün olabilmesi için de devam eden çoktarafl› çabalara yard›mc› olmaya
haz›r›z.

De¤erli Konuklar,

Bütün bu meseleler önceliklidir ve Türkiye'yi yak›ndan ilgilendirmektedir.

Bat› ile ‹slam Dünyas› aras›nda zaman içinde oluflan ve tezahürlerini artan ölçülerde
tecrübe etti¤imiz kutuplaflmaya çözümler üretebilmek amac›yla ‹spanya ile birlikte
eflsunuculu¤unu yapt›¤›m›z "Medeniyetler ‹ttifak›" girifliminin ileriye götürülmesine büyük
önem veriyoruz ve ayr›ca Türkiye, sorunlu ve dünyan›n istikrar› aç›s›ndan temel öncelik
tafl›yan bir co¤rafyan›n sorumlu, güvenilir, belirli imkânlara kavuflmufl, somut katk›lar›na
önem verilen bir üyesidir.

Ülkemiz, istesek de istemesek de hem bölgesel hem küresel bir gündeme sahiptir.

Uluslararas› toplumu ilgilendiren konular›n çok önemli bir bölümünde Türkiye önemli,
hatta merkezi bir konuma sahiptir.

Türk d›fl politikas› da iflte bu sorumlulu¤un bilinciyle icra edilmektedir.

Amac›m›z, kendi bölgemizden bafllayarak d›flar›ya do¤ru geniflleyen bir bar›fl ve istikrar
çemberi oluflturabilmek, böylece, bizden sonraki nesillere hep birlikte gurur duyabilece¤imiz
bir ortam b›rakmaktad›r.

fiüphesiz Türkiye'nin gayretleri tek bafl›na bütün sorunlar›n çözümlenmesini sa¤lamaya
yetmeyecektir.

Ancak birlikte hareket eder, sorunlara s›n›rl› ve gündelik de¤il, kal›c› ve küresel çözümler
üretebilirsek, o zaman tarihçiler ileride bizlerden övgüyle bahsedebileceklerdir.

Bu duygularla sözlerime son verirken, hepinize teflekkür ediyor, bir kez daha sizleri
sayg›yla selaml›yorum.
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BAfiBAKAN SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN 62. DÖNEM
BM GENEL KURULU KONUfiMASI

(28 EYLÜL 2007)
Say›n Baflkan,

Say›n Genel Sekreter,

De¤erli Delegeler,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Uluslararas› toplumun daha iyi bir gelecek hedefini ve çabalar›n› buluflturan Birleflmifl
Milletler Genel Kurulu'na bugün tekrar seslenme f›rsat› bulmaktan büyük bir mutluluk
duyuyorum.

De¤erli dostumuz Makedonya Cumhuriyeti D›fliflleri eski Bakan› Say›n Kerim'i, bu dünya
forumunun Baflkanl›k makam›na seçilmesinden dolay› can› gönülden kutluyorum.

Bu vesileyle Genel Sekreter Say›n Ban Ki Moon'a da görevinde baflar›lar diliyor ve
deste¤imizin her zaman arkas›nda olaca¤›n› belirtmek istiyorum.

Dünyam›zda bugün, küresel sorunlar›m›za ortak çözümler üretecek, çaresizli¤in yerine
umudu, yoksullu¤un yerine refah›, haks›zl›¤›n yerine adaleti, fliddetin yerine bar›fl› hakim
k›lacak etkin iflbirli¤ine daha önce hiç olmad›¤› kadar ihtiyaç duyulmaktad›r.

Bu misyonla kurulmufl olan Birleflmifl Milletler bizi, ortak irademizle, bu hedefe tafl›maya
namzet yegane uluslararas› yap›d›r.

BM ayr›ca, bu yönde at›lacak ad›mlar›m›z›n uluslararas› meflruiyet zeminidir.

Ancak, Teflkilat›m›z› yüzy›l›m›z›n sorunlar›yla bafl edebilecek yap›ya kavuflturmak, gerekli
imkânlarla donatmak,  daha güçlü ve etkin k›lmak da, biz üye devletlere düflmektedir.

Burada biraz daha cesur ve kararl›l›kla eylem ortaya koymaya, daha üretken ve giriflken
bir durufl sergilemeye ihtiyac›m›z oldu¤unu düflünüyorum.

Kurumsal reform yönünde kayda de¤er ad›mlar at›lm›fl olmakla birlikte, Güvenlik
Konseyi'nin daha temsili, fleffaf ve günümüz koflullar›n› yans›tan bir yap›ya kavuflturulmas›
önümüzde duran bafll›ca reform konular›ndan birini oluflturmaktad›r.
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En genifl uzlaflmay› yans›tacak bir Konsey reformunun BM'nin meflruiyetini, sayg›nl›¤›n›
ve etkinli¤ini de art›raca¤›n› unutmamal›y›z.

Say›n Baflkan,

BM fiart›'nda ifadesini bulan ideallere ba¤l› ve de¤iflik k›talar ile kültürleri buluflturan
stratejik bir kavflakta küresel bar›fl›n korunmas›na yap›c› katk›larda bulunan Türkiye'nin,
önümüzdeki y›l yap›lacak seçimlerde Güvenlik Konseyi'ne adayl›¤›n› da bu vesileyle teyit
etmek istiyorum.

Yar›m as›rd›r Konsey'de temsil edilmemifl olan Türkiye'nin medeniyetleri buluflturmak
için yürüttü¤ü çal›flmalarda oldu¤u gibi, hem Avrupal› ve hem Asyal› kimli¤iyle farkl›
görüflleri uyumlaflt›rmak ve uzlaflt›rmakta Konsey bünyesinde özgün bir rol
üstlenebilece¤ine inan›yorum.

BM Genel Sekreteri'nin himayelerinde ‹spanya ile birlikte yürütmekte oldu¤umuz
Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin uygulama sürecinde de önemli bir aflamaya gelmifl
bulunuyoruz.

Portekiz eski Cumhurbaflkan› Yüksek Temsilci Say›n Sampaio'nun güçlü liderli¤i ve
uluslararas› toplumun bu giriflimden esirgemeyece¤ini inand›¤›m etkin deste¤iyle, küresel
bar›fl vizyonumuzu somut projelerle hayata geçirmeye, bu yönde ilerlemeye kararl›y›z.

BM gündeminde öncelikli bir yer iflgal eden uluslararas›
sorunlar›n büyük ço¤unlu¤u, önemli gerilimlerin ve
dönüflümlerin yafland›¤› yak›n co¤rafyam›zda vuku
bulmaktad›r.
Hiçbirine taraf olmamakla birlikte etkilerini do¤rudan hissetti¤imiz tüm bu ihtilaflar›n
çözümüne, stratejik konumumuzun, tarihi birikimimizin, co¤rafi ve kültürel ba¤lar›m›z›n,
bar›fl› koruma faaliyetlerindeki deneyimlerimizin bize bahfletti¤i imkânlardan yararlanmak
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suretiyle, yap›c› katk›larda bulunmak için yo¤un bir çaba içerisindeyiz.

Önceli¤imiz, bölgemizde istikrar› yeniden tesis etmektir.

Bu çerçevede, Türkiye bölgesinde önemli bir bar›fl ve istikrar unsuru olma,  tüm
komflular›yla iliflkilerini çok yönlü olarak gelifltirme gayretlerini kararl›l›kla devam ettirecektir.

Komflumuz Yunanistan'la yaklafl›k on y›ldan beri sürdürdü¤ümüz yak›nlaflma sürecinin
bugün ulaflt›¤› pozitif aflama bu kararl›l›¤›m›z›n en somut örneklerinden biridir.

Bu yöndeki gayretlerimizin bafl›nda, ulusal birli¤ini ve toprak bütünlü¤ünü koruyan, kendi
halk› ve komflular› ile bar›fl›k, demokratik bir Irak'›n uluslararas› toplum nezdindeki itibarl›
konumuna yeniden kavuflturulmas› gelmektedir.

Bu ortak vizyonu hayata geçirmeye yönelik olarak, merkezi hükümetle olan iflbirli¤imizi
derinlefltirmeyi, Irak'taki ulusal uzlaflma ve siyasal diyalog sürecine destek vermeyi
sürdürüyoruz.

Türkiye'nin giriflimiyle bafllat›lan, fiarm-el fieyh toplant›s›yla P5 ve G8'in de kat›l›m›yla
geniflletilen, Komflu Ülkeler Süreci de bu amaca yöneliktir. Türkiye olarak, Komflu Ülkeler
Sürecinin son toplant›s›na 31 Ekim - 1 Kas›m 2007 tarihlerinde ev sahipli¤i yapmaktan
da büyük bir memnuniyet duyaca¤›z.

Bölgemizdeki önemli bir di¤er istikrars›zl›k kayna¤›n› Orta Do¤u sorunu oluflturmaktad›r.

Bölge geneli ve ötesinde yans›malar› olan Filistin sorununu Orta Do¤u ihtilaf›n›n oda¤›ndaki
temel mesele olarak görüyoruz.

Filistin'in kendi içinde yaflanan siyasi ayr›flma ile durum daha da zorlu bir hal alm›flt›r.

Filistin sorununa kal›c› bir siyasi çözüm ve ‹srail ile iki devlet vizyonuna dayal› kapsaml›
bir bar›fl, bölge için oldu¤u kadar küresel istikrar için de büyük önem tafl›maktad›r.

‹srail-Filistin ihtilaf›n›n çözümünün bölgedeki di¤er sorunlar›n halli yönünde de olumlu
etki yapaca¤›na inan›yoruz.

Bar›fl Süreci'nin canland›r›lmas› yönündeki çabalarda taraflara her türlü deste¤i vermeye
ve  düzenlenmesi öngörülen uluslararas› toplant›ya katk›da bulunmaya haz›r›z.

Lübnan'da bir y›ld›r hüküm süren siyasi buhran›n ilgili gruplarla diyalog yoluyla afl›lmas›n›
temenni ediyoruz.

UNIFIL'e katk›lar›m›z da dahil olmak üzere, Lübnan'›n istikrara kavuflmas› için göstermifl
oldu¤umuz yo¤un çabalar› sürdürece¤iz.

Dost ve kardefl Afgan halk›n›n demokratik, hür ve müreffeh geleceklerine yat›r›m
yapmaya da devam ediyoruz.

Komutas›n› iki kez üstlendi¤imiz ‹SAF'›n bugün de Kabil Merkez Bölge Komutanl›¤›'n›
yürütmekle, ülke güvenli¤ine ve önemli yat›r›m projeleriyle ülkenin yeniden imar› ve
kalk›nma altyap›s›na sa¤lad›¤›m›z katk›lar, ayr›ca bu ba¤lamda tehlikeli güvenlik koflullar›
alt›nda büyük özveriyle faaliyet gösteren Vardak ‹l ‹mar Ekibimiz, Afganistan'da üstlendi¤imiz
misyonun somut örnekleridir.
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Bölgede bar›fl ve iflbirli¤ine katk› getirmek arzusuyla ayr›ca Afganistan ve Pakistan ile
birlikte bu y›l bafllatt›¤›m›z Üçlü Zirveler süreci, iki komflu ülke aras›ndaki güvenin
tazelenmesine yard›mc› olmaktad›r.

Güney Kafkasya'da çözüm bekleyen donmufl ihtilaflar bölgede bar›fl ve istikrar› tehdit
etmeye devam etmektedir.

Mevcut sorunlara bar›flç›l yöntemlerle bulunulacak çözümler Azerbaycan ve Gürcistan'›n
toprak bütünlü¤ü ile egemenli¤ini esas almal›d›r.

Bölge için sahip oldu¤umuz bar›fl, istikrar ve ekonomik iflbirli¤i vizyonunu hayata geçirmek
üzere, bu ihtilaflar›n çözümüne katk› getirmeye çal›fl›yor, ayn› zamanda Bakü-Tiflis-
Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatlar› ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi önemli
enerji ve ulafl›m  projeleriyle bölgesel iflbirli¤inin altyap›s›na yat›r›m yap›yoruz.

Kosova'n›n nihai statüsüne dair belirsizli¤in devam etti¤i flu günlerde bu sürecin, tercihen
yeni bir Konsey karar› kapsam›nda adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuflturulmas› için
tüm gayretlerimizin seferber edilmesi gerekti¤i yönündeki görüflümüzü muhafaza
ediyoruz.

Türkiye son olarak KFOR Güney Çokuluslu Görev Gücü'nün komutas›n› üstlenmifltir.

Ülkemiz yukar›da temas etti¤im co¤rafyalar›n hemen tamam›nda bar›fl› korumak ve
istikrar› sa¤lamak ad›na önemli misyonlar üstlenmifltir.

BM, NATO, AB ve AG‹T flemsiyesi alt›nda icra edilen
muhtelif bar›fl› koruma faaliyetlerindeki etkinli¤iyle Türkiye,
uluslararas› bar›fl›n korunmas›na özgün katk›larda
bulunabilece¤ini kan›tlam›fl bir ülkedir.
Bu çerçevede, kabulünü memnuniyetle karfl›lad›¤›m›z 1769 say›l› Güvenlik Konseyi karar›
uyar›nca Darfur'da kurulan UNAM‹D'e de katk›da bulunmay› olumlu bir flekilde
de¤erlendiriyoruz.

Say›n Baflkan,

Enerji ve kaynaklar›m›z› tüketen çat›flmalara son verebildi¤imiz, tekrarlar›n› da
önleyebildi¤imiz ölçüde, giderek y›pranan dünyam›z›n tüm insanl›¤›n ortak kaderini
belirleyecek sorunlar›na birlikte daha etkin bir flekilde odaklanmam›z mümkün olabilecektir.

Bu sorunlar›n bafl›nda, Say›n Baflkan, bu y›l Genel Kurul'un ana temas› olarak çok zamanl›
bir flekilde belirledi¤iniz iklim de¤iflikli¤i konusu gelmektedir.

Acil çözüm gerektiren bu sorunu, benim de bizzat kat›ld›¤›m, yüksek düzeyli özel
toplant›da tüm boyutlar›yla irdelemek imkân›n› bulduk.

Ortaya ç›kan sonuç,  insanl›k tarihinde daha önce hiç olmad›¤› kadar ciddi yaflamsal bir
tehdit oluflturan küresel ›s›nma  ve iklim de¤iflikli¤i sorununa çözüm üretecek küresel
ölçekte etkin bir iflbirli¤i için hepimize önemli sorumluluklar düfltü¤üdür.

Bir baflka gerçek de,  iklim de¤iflikli¤inden en fazla, bu sorunun ortaya ç›kmas›nda en
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az pay› bulunan geliflmekte olan ülkelerin etkilenecek olmas›d›r.

Kalk›nma yolundaki ülkelerin sorunlar›n› aflabilmeleri için  imkânlar›m›z ölçüsünde,
yard›mc› olmak hepimizin yükümlülü¤üdür.

Bu ba¤lamda, son y›llarda sa¤lad›¤› kalk›nma, teknik ve insani yard›mlar›yla donör ülke
konumuna yükselmekte olan Türkiye'nin geçti¤imiz y›l yapt›¤› resmi ve özel sektör
kaynakl› toplam kalk›nma yard›mlar› 1,7 milyar Dolara ulaflm›flt›r. Gerek ilgili BM Fonlar›na
ve gerek ikili düzeyde katk›lar›m›z› art›rarak sürdürmeyi hedefliyoruz.

Geliflmekte olan ülkelerin de küreselleflmenin nimetlerinden istifade edebilmelerine
katk›da bulunmak amac›yla bu y›l Temmuz ay›nda evsahipli¤imizde ‹stanbul'da düzenlenen
BM En Az Geliflmifl Ülkeler Bakanlar Konferans›, Türkiye'nin bu yöndeki kararl›l›¤›n›
somut bir flekilde ortaya koymufltur.

An›lan konferans sonuçlar›n›n izlenmesi için de gerekli ad›mlar› atmay› öngörüyoruz.

Afrika'da bar›fl ve kalk›nmaya deste¤imiz, 2005 y›l›ndan bu yana s›ras›yla Etiyopya, Sudan
ve Senegal'in baflkentlerinde aç›lan Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA)
bölge ofisleri arac›l›¤›yla k›taya yay›lan kalk›nma yard›mlar›m›z, 2008 y›l›nda evsahipli¤imizde
düzenlenecek Türkiye-Afrika ‹flbirli¤i Zirvesi ve yedi ayr› BM ve AB bar›fl› koruma
misyonuna katk›lar›m›zla ifadesini bulmaktad›r.

Türkiye ayn› zamanda yükselen Güney Asya, Uzak Do¤u ve Pasifik co¤rafyalar› ile Latin
Amerika ve Karayipler’e de aç›larak, siyasi ve ticari iflbirli¤i a¤lar›n› çeflitlendirmeyi
amaçlamaktad›r.

Say›n Baflkan,

Terör hepimizin güvenli¤ini tehdit etmeyi sürdürmektedir.

Dünyan›n herhangi bir köflesinde yaflanan terör eylemi,
hepimizi hedef alan bir insanl›k suçudur.
S›n›r tan›mayan terörü lanetliyor ve terör nedeniyle 35 bin vatandafl›n› kaybetmifl bir
ülkenin Baflbakan› olarak bu tehditle mücadelede dayan›flma ve daha etkin iflbirli¤i
ça¤r›s›n› buradan yineliyorum.

Terör odaklar›n›n yeni teknolojilerden istifade ettikleri de dikkate al›nd›¤›nda, Kitle ‹mha
Silahlar›n›n yay›lmas›n›n önlenmesine yönelik çok tarafl› iflbirli¤imiz önemli ilave bir boyut
kazanmaktad›r.

Türkiye, K‹S'lerin yay›lmas›n›n önlenmesi alan›nda BM'nin öncülü¤ündeki uluslararas›
iflbirli¤ini desteklemektedir.

Say›n Baflkan,

Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, K›br›s sorununa Birleflmifl Milletler çat›s›
alt›nda, yerleflmifl BM parametreleri temelinde ve BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet
misyonu çerçevesinde kapsaml› bir çözüm bulunmas› yönündeki çabalar› desteklemeyi
sürdürmektedir.
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Çözümün zemini Birleflmifl Milletlerdir.

2004 y›l›nda BM Kapsaml› Çözüm Plan›'n›n K›br›s Rum taraf›nca reddedilmesinden bu
yana, Türk taraf›n›n devam eden yap›c› tutumuna ra¤men, çözüm yolunda herhangi bir
ilerleme kaydedilememesi, taraflar›n h›zland›r›lm›fl bir yöntem ve bir takvim uyar›nca
kapsaml› çözüm müzakerelerine derhal bafllamas›n›n zaruri oldu¤unu kan›tlam›flt›r.

Bu anlay›flla, Cumhurbaflkan› Say›n Talat'›n, Ada'da iki lider aras›nda 5 Eylül 2007 tarihinde
yap›lan görüflmede 2008 y›l› sonuna kadar kapsaml› çözüme ulafl›lmas› için bir an önce
müzakerelere bafllanmas› önerisi, ne var ki, K›br›s Rum taraf›nca reddedilmifltir.

Uluslararas› toplumun K›br›s Türk taraf›n›n kapsaml› çözüme ulafl›lmas› yönünde ortaya
koydu¤u irade ve hedefi desteklemesi, Rum taraf›n› da bu konuda ikna etmesi
gerekmektedir.

Öte yandan, K›br›s Türkleri üzerindeki haks›z k›s›tlamalar devam etmektedir.

Bu k›s›tlamalar›n hiçbir hukuki, insani ve ahlaki dayana¤› bulunmamaktad›r.

Nitekim, zaman›n BM Genel Sekreteri 28 May›s 2004 tarihli Raporu'nda K›br›s Türkleri
üzerindeki tüm k›s›tlamalar›n kald›rmas›n› tavsiye etmifltir.

Bu raporun Güvenlik Konseyi taraf›ndan kabul edilmesini bekliyoruz.

Bu ba¤lamda, BM Genel Sekreteri Say›n Ban Ki-Moon'un BM'nin K›br›s'taki faaliyetlerine
iliflkin son raporunda, selefinin raporunu desteklemesini memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Biz, uluslararas› toplumdan bu k›s›tlamalar›n bir an önce kald›r›lmas› konusunda gerekli
ad›mlar› atmas›n› bekliyoruz.

Ayr›ca, Do¤u Akdeniz'de K›br›s Rum taraf›n›n uluslararas› hukuka ayk›r› olarak münhas›r
ekonomik bölge s›n›rland›rma anlaflmalar› imzalama ile petrol-do¤algaz araflt›rmalar›na
teflebbüs etmesinin bölgedeki istikrara ve K›br›s sorununun çözümüne olumsuz etki
yapaca¤› aç›kt›r.

Say›n Baflkan,

Türkiye taraf›ndan zaman›nda BM'ye arma¤an edilen ve anlaml› bir flekilde Güvenlik
Konseyi'nin giriflinde daimi olarak teflhir edilen, en kadim yaz›l› bar›fl antlaflmas› olan
Kadefl Antlaflmas›'n›n replikas›, bize kal›c› bar›fl ve istikrar aray›fl›n›n insanl›k tarihi kadar
eski oldu¤unu hat›rlatmaktad›r.

Bu y›lki Genel Kurul'un, insanl›¤›n as›rlar boyu özlemini duydu¤u bu hedefe biraz daha
yaklaflmas›n› sa¤layacak, birlik ve beraberlik içinde daha ayd›nl›k ortak gelece¤imizin
temelini atacak hay›rl› giriflimlere vesile olmas›n› temenni ediyorum.

Bunun için,  UNESCO taraf›ndan ilan edilen 2007 Mevlana Y›l›nda do¤umunun 800.
y›ldönümünü kutlad›¤›m›z Celalettin Rumi'nin sözlerine kulak vermeyi öneriyorum.

Mevlana'n›n belirtti¤i gibi, hayallerimizin bir a¤aç gibi yeflererek gerçe¤e dönüflmesini
arzuluyorsak, öncelikle bu a¤ac›n tohumlar›n› ekmeliyiz.

Bu düflüncelerle sözlerime son verirken, Genel kurula çal›flmalar›nda baflar›lar diliyor,
sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN TÜRK TOPLUMU
TEMS‹LC‹LER‹NE H‹TABEN YAPTI⁄I KONUfiMA

(29 EYLÜL 2007, New York)
Amerika Birleflik Devletleri'nde Ülkemizi Baflar›yla Temsil Eden Türk Toplumunun
De¤erli Mensuplar›,

Sevgili Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yor; bu ziyaretimde sizlerle yeniden buluflmufl
olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye ve Amerika Birleflik Devletleri, yar›m yüzy›l› aflan bir süredir hür
milletler toplulu¤unun ortak de¤erlerini korumak amac›yla yak›n bir iflbirli¤i ve dayan›flma
içinde olmufllard›r.

Bu bak›mdan, baflta terörle mücadele olmak üzere, ikili iliflkilerimizin her alanda daha
da ileriye götürülmesi; ortak de¤erlerimiz ve bar›fl›n yayg›nlaflt›r›lmas› için Amerika
Birleflik Devletleri'yle yak›n dayan›flma ve iflbirli¤imiz devam edecektir.

Bu iflbirli¤ine somut ve daha genifl bir içerik kazand›r›lmas›nda, Türk Amerikan toplumunun
de¤erli katk›lar› ayr› bir anlam ve önem tafl›maktad›r.

ABD'de yerleflik Türk toplumu olarak sizler, Türkiye ile Amerika Birleflik Devletleri
aras›nda do¤al bir dostluk ve iflbirli¤i köprüsü oluflturmaktas›n›z.

Türk ve Amerikan halklar› aras›ndaki ba¤lar›n pekifltirilmesine, ülkelerimizin birbirini daha
iyi anlamalar›na, karfl›l›kl› hoflgörünün gelifltirilmesine ve ülkemizin ABD'deki konumunun
güçlendirilmesine önemli katk›lar sa¤lamaktas›n›z.

Biz de hükümet olarak, vatandafllar›m›z›n lay›k oldu¤u müreffeh bir gelecek için ekonomik,
siyasi ve idari alanda yap›sal reformlara yeni yasama döneminde de devam etmeye
kararl›y›z.

Bir yandan ekonomik reform ve istikrar program›n› sürdürüyor; di¤er yandan, yeni
yat›r›mlar yap›lmas› ve ifl sahalar›n›n aç›lmas› için gerekli tedbirleri al›yoruz.

E¤itimden sa¤l›¤a, adaletten güvenli¤e kadar bütün alanlarda Türkiye'nin önünü açmak
için kararl› ad›mlar at›yoruz.

ABD'nin ekonomik program›m›za deste¤ini takdirle karfl›l›yoruz.

Bununla birlikte, ülkelerimiz aras›ndaki ekonomik-ticari iflbirli¤inin daha da gelifltirilmesini
ve çeflitlendirilmesini arzu ediyoruz.
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Bu aflamada, Türk Amerikan toplumuna da önemli roller düflmektedir.

Çal›flt›¤›n›z veya sahibi oldu¤unuz flirketlerin Türkiye'yle yak›n iflbirli¤i içine girmesi
yönünde çaba gösterebilirsiniz.

Mensubu oldu¤unuz dernekler ve bireysel baflvurular›n›zla ülkemizin tan›t›m›na katk›da
bulunabilirsiniz.

Böylece, ülkemiz ile ABD aras›nda kal›c› ekonomik ve ticari köprülerin kurulmas›na ve
ülkemizin tan›t›m›na katk› sa¤layabilirsiniz.

Amerika Birleflik Devletleri ve Türkiye aras›ndaki iflbirli¤inin geliflmesine yapt›¤›n›z katk›lar,
iki ülke halklar› aras›ndaki sosyal-kültürel iliflkilerin ve toplumlararas› temaslar›n
gelifltirilmesinde de önemli bir rol oynayacakt›r.

1950'li y›llarda göç eden k›s›tl› say›daki doktor, mimar ve
mühendislerle oluflmaya bafllayan Türk Amerikan toplumu,
günümüzde say›ca geniflleyerek toplumun her kesimini
temsil edebilen bir nitelik kazanm›flt›r.
Burada yaflayan Türkler olarak, mensubu bulundu¤unuz çeflitli ifl çevreleri, meslek
örgütleri ve üniversite dernekleri arac›l›¤›yla Amerika'da ülkemizin sesini duyurdu¤unuzu
ve ülkemizi baflar›yla temsil etti¤inizi biliyoruz.

fiimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da ülkemizin tan›t›m›nda bizleri yaln›z
b›rakmayaca¤›n›za inan›yorum.

Ayr›ca, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, baflta ABD Kongresi olmak üzere ülkemizin
ç›karlar›n›n her platformda korunmas›nda sizin katk›lar›n›z›n ayr› bir de¤eri, ayr› bir önemi
var.

Say›n Büyükelçimiz ve Baflkonsoloslar›m›z sizlere her zaman yol gösterecek ve gerekli
deste¤i vereceklerdir.

Türk Amerikan toplumunun de¤erli mensuplar›,

Sevgili Vatandafllar›m,

Ülkemiz stratejik, kültürel ve tarihi perspektifler aç›s›ndan bulunmaz nimetlere sahiptir.

Ancak, rahat bir co¤rafyada bulunmad›¤›m›z› da unutmamal›y›z.

Ülkemizin refah› ve vatandafllar›m›z›n mutlulu¤u için hukukun üstünlü¤ü, demokrasi ve
insan haklar›na duyarl› çizgimizi daha da kuvvetlendirmeye çal›fl›yoruz.

Bir yandan yeri geldi¤inde d›fl politikada gerekli aç›l›mlar› gerçeklefltirirken, di¤er yandan
ulusal ç›karlar›m›z› taviz vermeden koruyoruz.

Vatandafllar›m›z›n hayat standard›n› yükseltme yolundaki çal›flmalar›m›za, Avrupa Birli¤i'ne
tam üyelik müzakerelerine bafllad›ktan sonra da, ayn› flekilde yorulmadan devam ediyoruz.
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Yap›lan reformlar sonucunda, insan haklar› alan›nda kayda de¤er ilerlemeler yaflad›k.

Cumhurbaflkanl›¤› ve Parlamento seçimlerinin de gösterdi¤i gibi, demokrasimiz her
geçen gün daha da olgunlafl›yor; güven ve istikrar içinde müreffeh ve ayd›nl›k gelece¤imize
do¤ru h›zla ilerliyoruz.

Biz Türkiye olarak, gerek bölgesel ve ulusal, gerek küresel alanda gözard› edilemeyecek,
ça¤dafl medeni de¤erlere ba¤l›, ayn› zamanda büyük medeniyet birikimi olan bir ülkeyiz.

Bölgemizde istikrar ve bar›fl›n hâkim olmas› için çal›fl›yor; zengin tarihsel birikimimizden
kaynaklanan tecrübelerimizi ilgili tüm taraflarla paylafl›yoruz.

Türkiye, bölgesine ve ötesine huzur, istikrar ve güvenlik ihraç eden bir adad›r.

De¤erli Arkadafllar,

Amerika'daki mesleki çal›flmalar›n›zda baflar›l› olman›z›, Türk insan›na anavatan›n›zda
veya burada hizmet etmenizi arzu ediyoruz.

Ülkemizin sizler gibi bilgili, de¤erlerine ba¤l›, ayd›n insanlara çok ihtiyaç duydu¤unu
lütfen göz önünde tutunuz.

fiüphesiz, Anavatanla, ailelerinizle olan ba¤lar›n›z› her zaman güçlü bir flekilde sürdürmeniz
hem size hem ülkemize büyük yararlar sa¤layacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

K›sa bir süre için de olsa sizlerle birlikte olmaktan duygu ve düflüncelerimi paylaflmaktan
duydu¤um memnuniyeti bir kere daha ifade etmek istiyor; konukseverli¤iniz için teflekkür
ediyorum.

‹nan›yorum ki, Anavatanla olan ba¤lar›n›z bundan sonra da güçlenerek devam edecek,
her biriniz gerek kendiniz gerekse ülkemiz için önemi büyük olan yeni baflar›lara imza
atacaks›n›z.

Son olarak, ülkemizin ç›karlar›n›n ABD'de korunmas› ve has›m gruplar›n ülkemiz aleyhindeki
kampanyalar›n›n etkisiz hale getirilmesi için Türk Amerikan toplumunun tam bir birlik,
beraberlik ve dayan›flma ruhu içinde çaba göstermesini ve ABD'de etkin bir Türk lobisi
oluflturulmas› yönünde elden gelen her türlü gayreti esirgememenizi hassaten rica
ediyorum.

Özellikle yard›mlaflma, dayan›flma, sevgi ve merhamet ay› olan Ramazan'da birlik ve
beraberli¤iniz en üst düzeye ç›kmas›n› diliyorum.

Türkiye'nin ayd›nl›k ve müreffeh gelece¤inde sizlerin de pay› olacak. Sizler ülkenizle,
ülkeniz de sizlerle gurur duyacak.

Bu duygu ve düflüncelerle sözlerime son verirken, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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EXPO 2015 - AKfiAM YEME⁄‹ KONUfiMASI - ‹ZM‹R

(15 EK‹M 2007)
Uluslararas› Sergiler Bürosu'nun sayg›de¤er Genel Sekreteri,

De¤erli Uluslararas› Sergiler Bürosu Delegeleri,

De¤erli Konuklar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle, EXPO 2015 ‹zmir "Herkes için Sa¤l›k" konulu Birinci Uluslararas› Sempozyum
münasebetiyle sizleri ülkemizde görmekten, Ege'nin incisi ‹zmir'de sizleri a¤›rlamaktan
büyük memnuniyet duydu¤umuzu ifade etmek istiyorum.

Biz Türkiye olarak, ilk kez bir evrensel EXPO'ya evsahipli¤i yapmaya haz›rlan›yoruz.

Ancak sonuncusu 2005'te Japonya'da yap›lan Dünya Sergisi olmak üzere bu etkinliklere
bafl›ndan beri kat›l›yoruz.

EXPO 2015'e evsahipli¤i yapmaya aday olan ‹zmir, Türkiye'nin üçüncü büyük flehri,
ikinci büyük liman›, sanayi altyap›s› sa¤lam, Türk tekstil endüstrisinin kalbinin att›¤› ve
ülkemizin d›fl ticaretinin yüzde 20'sini üstlenen, genifl turizm potansiyeli olan bir
flehrimizdir.

Ayr›ca, 8500 y›ll›k tarihi geçmifliyle pek çok medeniyete ve kültüre kucak açm›fl, bugüne
dek de üç dinin bir arada birlik ve beraberlik içinde yaflad›¤›, kendine özgü kimli¤i olan
bir bar›fl, huzur ve diyalog kentidir.

As›rlard›r Do¤u ve Bat›n›n ayr›lmaz bir parças› olan, çeflitli milletleri ve dinleri bünyesinde
bar›nd›ran Türkiye, BM Genel Sekreteri'nin himayelerinde ‹spanya ile bafllatt›¤›m›z
Medeniyetler ‹ttifak› alan›nda önemli roller oynamaktad›r.

Bu ‹ttifak›n uygulanmas›nda önemli bir aflamaya gelindi¤ini burada memnuniyetle
belirtmek istiyorum.

Do¤u-Bat›; Kuzey-Güney ekseninde stratejik bir kavflak noktas›nda yer alan,  dört saatlik
uçufl mesafesiyle Avrupa, Orta Do¤u, Kafkaslar ve Orta Asya'da bir milyar nüfusun
kolayca ulaflabilece¤i ‹zmir, Türkiye'nin dünyaya aç›lan çok önemli bir kap›s›d›r.

Nitekim, Türkiye'nin ilk Uluslararas› Ticari Fuar›, Cumhuriyet'in ilk y›llar›ndan bu yana
‹zmir'de gerçeklefltirilmektedir.

1 5  E K ‹ M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

‹zmir, Akdeniz Oyunlar›, Üniversiad ve çeflitli ihtisas
fuarlar›n›n yan› s›ra say›s›z kültürel ve sanatsal etkinli¤in
de baflar›yla gerçeklefltirildi¤i bir kenttir.



408

‹zmir, Akdeniz Oyunlar›, Üniversiad ve çeflitli ihtisas fuarlar›n›n yan› s›ra say›s›z kültürel
ve sanatsal etkinli¤in de baflar›yla gerçeklefltirildi¤i bir kenttir.

‹zmir bugüne kadar üstlendi¤i tüm uluslararas› organizasyonlar› yüzünün ak›yla, baflar›yla
yapm›flt›r.

‹zmir, ayr›ca, y›lda 6 ay boyunca günefl alan müstesna ›l›man bir iklime ve yenilenebilir
temiz enerji imkân› sa¤layan jeotermal kaynaklara sahiptir.

‹zmir, ayr›ca, halk›n›n sevecenli¤i ve konukseverli¤iyle de tan›nmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

EXPO 2015 ‹zmir'in temas›, hepinizin bildi¤i üzere, "Daha ‹yi Bir Hayat ‹çin Yeni Yollar:
Herkes ‹çin Sa¤l›k"t›r.

2015 y›l›na kadar bu alandaki geliflmelerin belirli bir noktaya ulaflmas›n›n beklendi¤i bu
tema, EXPO'lar çerçevesinde ilk kez ifllenmektedir ve BM Bin Y›l Kalk›nma Hedeflerinin
en önemli unsurlar› aras›nda yer almaktad›r.

‹zmir, "Herkes ‹çin Sa¤l›k" temas› aç›s›ndan da özel bir önemi haizdir.

Bu yüzden tarihi anlam› yüksek olan  Asklepion Sa¤l›k Merkezi'ne evsahipli¤i yapm›flt›r.

Modern t›bb›n ve eczac›l›¤›n babas› Galenos da keza bu co¤rafyada yaflam›fl ve çal›flmalar›n›
kendine has, endemik bitki örtüsüne sahip bu bölgede gerçeklefltirmifltir.

Bergama Sa¤l›k Merkezi ve Agamennon Kapl›calar› da yine burada yer almaktad›r.

‹zmir, EXPO 2015'i düzenlemesi sayesinde bir "Sa¤l›k ve
Sa¤l›k Turizmi Kenti" kimli¤ini daha da güçlendirecektir.
Son olarak ‹zmir, tüm bu özelliklerinin yan› s›ra de¤iflim rüzgarlar›na aç›k, dinamik bir
yap›ya sahiptir.

EXPO 2015, ‹zmir'de özellikle altyap› alan›nda h›zla ilerleyen transformasyon çal›flmalar›n›
kamç›layacak, büyük bir dönüflüm gerçeklefltirecek, bu güzel ve tarihi kentin öteden
beri haiz oldu¤u uluslararas› konumu pekifltirecektir.

De¤erli Konuklar,

‹zmir Ticaret Odas› ve Büyükflehir Belediyesi'nin öncülü¤ünde bafllat›lan EXPO 2015
Projesi için Hükümetimiz, tüm özel sektörümüz ve sivil toplum kurulufllar›m›z ile birlikte
büyük bir heyecan, azim ve kararl›l›kla el ele vererek EXPO'nun 2015'te ‹zmir'de
gerçeklefltirilmesi için seferber olduk.

400 milyar Dolarl›k Gayri Safi Milli Has›la'yla dünyan›n ilk 20 büyük ekonomisi aras›nda
yer alan, bölgesel ve küresel bir güç olan Türkiye'nin sadece ülkemizde de¤il, ayn›
zamanda Balkanlar, Orta Do¤u, Kafkaslar ve Orta Asya'da ilk defa gerçekleflecek böyle
evrensel bir EXPO'ya evsahipli¤i yapmay› hak etti¤ine inan›yoruz.
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Ayr›ca, ‹zmir'de büyük bir dönüflüme yol açacak, altyap› alan›nda 15-20 milyar Dolarl›k
ilave d›fl yat›r›ma imkân sa¤layacakt›r.

40 milyon civar›nda ziyaretçisi olmas› beklenen böyle bir EXPO'nun ‹zmir'de gerçekleflmesi
Uluslararas› Sergiler Bürosu'nun EXPO'lar için yeni co¤rafyalara aç›lma ve güçlenme
yolundaki ilkesel yaklafl›m›na da uygun düflecektir.

Sizleri fiubat 2008'de ‹kinci Uluslararas› Sempozyum münasebetiyle tekrar ‹zmir'e
bekleyece¤iz.

"Herkes ‹çin Sa¤l›k" hepimizi do¤rudan ilgilendiren, hepimizin tecrübesi, birikimi ve
katk›s›yla irdelenmek, ifllenmek suretiyle gelifltirilecek bir temad›r.

Bu ba¤lamda, biz sadece ‹zmir ve ülkemizin de¤il, sizlerin de bu tema etraf›nda
gerçekleflecek EXPO 2015 ‹zmir'in evsahibi olaca¤›n›za inan›yoruz.

Bu proje sizlerin de projesidir.

‹flte bu anlay›flla ve 2015'te EXPO'da ‹zmir'de yeniden buluflmak üzere, evinize
"Hoflgeldiniz" diyor, sizleri tekrar sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN "OXFORD UNION"DA ÜYELERE
H‹TABI

(22 EK‹M 2007)
Ekselanslar›,

Sayg›de¤er üyeler,

Bayanlar ve Baylar,

Dünyan›n en tan›nm›fl ve köklü düflünce kurulufllar›ndan biri olan Oxford Union'›n siz
sayg›de¤er üyelerine hitap etmekten büyük mutluluk duydu¤umu belirtmek isterim.

Bu vesileyle derne¤iniz Baflkan› Say›n Luke Tryl'a da teflekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye ile ‹ngiltere, tarihi oldukça eskilere dayanan, çok boyutlu iliflkilere sahip iki dost
ülkedir.

Öncelikle flunu belirtmek isterim:

Bugün ‹ngiltere'de, 200 binden fazla Türk vatandafl› ve soydafl›m›z bulunmakta,
vatandafllar›m›z ‹ngiliz toplumunun bütünleflmifl bir parças› olarak yaflamlar›n›
sürdürmektedir.

Ayn› flekilde Türkiye'de gayri menkul alan ‹ngiliz vatandafllar›n›n say›s› da 17 bini aflm›fl
durumdad›r.

Ülkemizde, enerji, telekomunikasyon, finans ve g›da sektörlerinde, 1500'e yak›n ‹ngiliz
ortakl› firma faaliyet göstermektedir.

Bu y›l›n sadece ilk 9 ay›nda, 1 milyon 600 bin ‹ngiliz, turist olarak Türkiye'yi ziyaret
etmifltir.

D›fl ticarette de Türkiye ile ‹ngiltere yak›n iliflki içerisindedir.

‹ngiltere, Türkiye'nin en çok ihracat yapt›¤› ülkeler aras›nda ikinci s›rada yer almaktad›r.

Kuflkusuz iki ülke aras›ndaki iliflkiler bundan ibaret de¤ildir.

Türkiye ve ‹ngiltere, ekonomik iflbirli¤inin yan› s›ra, siyasi ve askeri aç›dan da tarihi
oldukça eskilere dayanan bir iflbirli¤i içindedir ve bu iflbirli¤i bugün de devam etmektedir.

Ülkemizde, enerji, telekomunikasyon, finans ve g›da
sektörlerinde, 1500'e yak›n ‹ngiliz ortakl› firma faaliyet
göstermektedir.
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De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, laik, demokratik ve ço¤ulcu bir devlet yap›s›n› benimsemifl, halk›n›n büyük
ço¤unlu¤u Müslüman olan bir ülkedir.

Bu boyutuyla ülkemiz,  tarihi ve kültürel ba¤lara sahip oldu¤u bölge ülkeleriyle yak›n
temas içinde olurken, bat›yla da yo¤un bir iflbirli¤i gelifltirmifltir.

Bugün Türkiye'nin Müslüman ve laik bir ülke olarak Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m müzakerelerini
sürdürmesi, özellikle bölge ülkeleri için önemli bir örnek teflkil etmektedir.

Uluslararas› sistemin So¤uk Savafl sonras› dönemde dönüflümünü henüz tamamlayamam›fl
olmas›,  dünyada ve özellikle Türkiye'nin yak›n bölgesinde yeni risk ve tehditler ortaya
ç›kartm›flt›r.

Farkl› kültür ve medeniyetlerin buluflma noktas›nda yer alan Türkiye, bu risk ve tehditleri
yak›ndan hissetmektedir.

Küresel terörizm, kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›, göç,
kültürel çat›flmalar, gelir dengesizlikleri bunlardan sadece
bir kaç›d›r.
Böyle bir ortamda,  Türkiye, bölgesinde bir istikrar sembolü olarak, kal›c› bar›fl, güven
ve refah›n oluflturulmas›na katk›da bulunmay› bafll›ca hedef olarak önüne koymufltur.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Son y›llarda, Türkiye'de, ‹ngiltere'de, Amerika Birleflik Devletleri'nde ve di¤er Avrupa
ülkelerinde yap›lm›fl olan terörist sald›r›lar›n üzüntüsünü hepimiz derinden hissettik.

‹ngiliz toplumu, inan›yorum ki hem Londra'da, hem de ‹stanbul'da gerçekleflen sald›r›lar
nedeniyle, terörizm konusunda  bizimle ayn› hassasiyeti tafl›yor.

fiunu iyi biliyoruz ki, küreselleflme ça¤›nda, art›k terör ve terörist de s›n›r tan›m›yor.

Bu s›n›r tan›mamazl›k karfl›s›nda, terör ma¤duru olsun ya da olmas›n, her ülkenin,
istisnas›z olarak, teröre karfl› güçbirli¤i yapmas› art›k kaç›n›lmaz bir hal alm›flt›r.

Küresel teröre karfl› küresel bir iflbirli¤i gelifltirilmesi, ortak bir mücadele platformu
oluflturulmas›, tüm toplumlar için hayati derecede önem tafl›maktad›r.

fiu gerçe¤i kesinlikle görmek zorunday›z: Herkesin güvende olmad›¤› bir dünyada kimse
kendisini güvende hissedemez, gerçek anlamda güvende olamaz.

Türkiye her zaman ve zeminde teröre karfl› net bir tav›r ortaya koymufl, güvenlik ve
insani yard›m amaçl› uluslararas› operasyonlarda aktif roller üstlenmifltir.

E¤er Türkiye Afganistan'da iki kez ‹SAF'›n komutas›n› üstlendiyse, Lübnan'a, Somali'ye,
Bosna'ya, Kore'ye asker gönderdiyse, bu sorumluluk duygusunun bir neticesidir.
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Türkiye tüm iyi niyetli çabalar›na ve samimi gayretlerine karfl›l›k malesef ayn› samimi
yaklafl›m› dost ve müttefiklerinden yeteri derecede görememifltir.

Türkiye, terörizmle mücadele konusunda, meflru müdafa hakk›n› en üst düzeyde
kullanmak konusunda son derece kararl›d›r.

Hiç kimsenin, hiçbir ülkenin, teröre destek vermesine, teröre göz yummas›na, terörü
finanse etmesine ya da teröre zemin haz›rlamas›na tahammülümüz art›k kalmam›flt›r.

Örgütleri terörist olarak adland›rmak ve tan›mak yetmiyor, terörist örgütlerle tüm yan
kurulufllar›yla birlikte mücadele etmek, finansal, diplomatik, askeri ve siyasi deste¤ini
kesmek gerekiyor.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Irak Türkiye aç›s›ndan son derece önemli bir konu haline gelmifltir.

Türkiye, Irak'›n toprak bütünlü¤ü ve siyasi birli¤inin
korunmas›n›n bölgenin güvenlik ve istikrar› aç›s›ndan
hayati önem tafl›d›¤›na inanmaktad›r.
Bu nedenle, Türkiye Irak'a elinden gelen her türlü yard›m› yapmaktad›r.

Ancak, terör örgütü PKK/Kongra Gel'in Kuzey Irak'ta faaliyetlerini sürdürerek buradan
ülkemize yönelik terör eylemlerinde bulunmas› ülkemizde büyük rahats›zl›¤a neden
olmaktad›r.

Halk›m›z›n içinde bulundu¤u bu ruh halinin, melun terör sald›r›lar›na maruz kalm›fl ‹ngiliz
halk› taraf›ndan gayet iyi anlafl›ld›¤›na eminim.

Bu çerçevede, Irak Baflbakan› Nuri El Maliki'nin Türkiye'yi ziyareti s›ras›nda var›lan
anlaflma uyar›nca, Irak'›n terör örgütünün varl›¤›na son verilmesine yönelik somut ad›mlar
atmas›n› ümit ettik.

Ancak, bu konuda ilerleme sa¤lanamamas›, Türkiye'nin uluslararas› hukuk çerçevesinde
meflru müdafaa hakk›n› kullanmas›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.

Bu çerçevede Parlamentomuz Kuzey Irak bölgesine k›s›tl› bir süreyle s›n›r  ötesi harekat
ve müdahale konusunda gerekli yetkiyi hükümetimize vermifltir.

Al›nan bu önlem Irak'›n toprak bütünlü¤ünü veya Irak halk›n› hedef almamaktad›r;  sadece
terör örgütü PKK'ya yöneliktir.

Terör örgütü Kuzey Irak'ta aç›k bir destek görmekte, buradaki kamplarda e¤itim alan
teröristler ülkemize s›zarak masum halk›m›z›n ve güvenlik güçlerimizin hayat›na
kastetmektedir.

Art›k sab›r tafl› çatlam›flt›r. Türkiye gereken iflbirli¤ini göremese de terörizmle, azim ve
kararl›l›kla mücadelesine devam edecektir.
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Irak'la ilgili en önemli meselelerden biri de Kerkük'ün statüsüdür.

Tüm Irak halk›n› ilgilendiren bu konunun aceleye getirilmeden çözülmesi önem tafl›maktad›r.

Bu çerçevede Kerkük'ün statüsüne iliflkin referandumun ertelenmesi mant›kl› bir ad›m
olmufltur.

Öte yandan, ülkemizin öncülü¤ünde bafllat›lan "Komflu Ülkeler Süreci", Irak'ta yaflanan
sorunlar›n nas›l çözülebilece¤i konusunda  Irak Hükümeti ile bölge ülkelerinin görüfl al›fl
veriflinde bulunduklar› ve somut çözüm önerileri gelifltirdikleri çok önemli bir platform
haline gelmifltir.

‹lki fiarm-el fieyh'te yap›lan Geniflletilmifl Komflu Ülkeler Toplant›lar›'n›n ikincisine 2-3
Kas›m 2007 tarihlerinde ‹stanbul'da ev sahipli¤i yapaca¤›z.

Ülkemiz gündemindeki bir baflka önemli konu da, ABD Temsilciler Meclisi D›fl ‹liflkiler
Komisyonu'nda al›nan, 1915 olaylar›na iliflkin karard›r.

Bu karar tabiat›yla bizleri derinden üzmüfltür.

Tarihsel olaylar›n yarg›lanmas› parlamentolara düflmez.

Tarihi olaylar› ait olduklar› dönemin perspektifinde belgeleriyle inceleyip, en iyi
de¤erlendirecek ve sonuçlar ç›karacak olanlar tarihçilerdir. Aksi takdirde uluslararas›
iliflkiler sistemi içinden ç›k›lmaz bir hal al›r.

Ermenistan Cumhurbaflkan› Koçaryan'a 2005 y›l›nda mektup göndererek üçüncü
ülkelerden tarihçilerin de yeralaca¤›  bir  Ortak Tarih Komisyonu kurulmas› yönünde
yapt›¤›m ça¤r› fleklindeki öneri, bugüne  kadar cevaps›z kalm›flt›r.

Her türlü iyiniyetli çabalar›m›za ve olumlu ad›mlar›m›za karfl›n Ermenistan'›n as›ls›z
iddialar›n› ve olumsuz tavr›n›  sürdürmesi ne yaz›k ki iliflkilerimizin normallefltirilmesini
engellemektedir.

Üçüncü ülkelerin de, Ermeni diyasporas›n›n benzer menfi çabalar›na müsamaha
göstermemesini diliyoruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i, sadece Türkiye'nin de¤il, biraz önce belirtti¤im hususlar
çerçevesinde, baflta Avrupa, Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkasya'n›n olmak üzere genifl bir
co¤rafyan›n ç›kar›na olacakt›r.

Türkiye,  merkezinde bulundu¤u bu genifl co¤rafyada, kal›c› istikrar›n ve bar›fl ortam›n›n
sa¤lanmas›,  güven ve refah›n oluflturulmas› için kilit rol oynayan, stratejik önemi yüksek
bir bölgesel aktördür.

Laik ve Müslüman bir ülke olarak Türkiye'nin AB ile entegrasyonu, bölgedeki Müslüman
ülkeler için önemli bir örnek teflkil edecek, ayn› zamanda Avrupa ile ‹slam dünyas›
aras›nda da bir karfl›l›kl› anlay›fl köprüsünün oluflmas›n› sa¤layacakt›r.

413

2 2  E K ‹ M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



Bugün gelinen aflamada, Türkiye, gerekli siyasi kriterleri karfl›layarak Avrupa Birli¤i'ne
tam üyelik müzakerelerine bafllam›flt›r.

Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyum çerçevesinde Hükümetimiz geçen dönemde oldu¤u
gibi bu dönemde de gerekli reformlar› yapmaya devam edecektir.

Ancak, baz› AB üyelerinin mevcut müzakere sürecini siyasi mülahazalarla engellemeye
çal›flmalar›, Türkiye'nin Avrupa'ya ve Avrupa'n›n de¤erler sistemine ait olmad›¤› gibi
söylemler ortaya atmalar› üzüntü verici ve flevk k›r›c›d›r.

Bugün Türkiye'nin karfl›laflt›¤› kimi olumsuzluklar› en iyi anlayabilecek ülkelerden biri de,
benzer zorluklar› zaman›nda yaflayan ‹ngiltere'dir. ‹ngiltere'nin kat›l›m› da kimi önyarg›l›
yaklafl›mlar sonucu s›k›nt›l› olmufltur.

Avrupa Birli¤i art›k daha büyük düflünmeli, küçük hesaplar ve iç siyaset oyunlar›yla
küresel vizyonunu daraltmamal›d›r.

Türkiye'yi de içine alacak bir geniflleme AB'yi zay›flatmayacakt›r, tam tersine, aksi yönde
geliflmeler Birli¤in gerçek potansiyeline ulaflmas›na engel olacakt›r.

Bugün Türkiye AB'nin alt›nc› ticari orta¤› konumundad›r.

AB ile ticaret hacmimiz  80 milyar Avro'yu aflm›flt›r.

Önümüzdeki on y›lda Türk ekonomisinin AB'nin alt›nc› en büyük ekonomisi olaca¤›
tahmin edilmektedir.

Bu vesileyle, Türkiye'nin AB'ye kat›l›m sürecinde, ‹ngiliz Hükümetinin izledi¤i sorumlu
ve ilkeli d›fl politikay›, Türkiye'nin AB sürecine verdi¤i deste¤i takdirle karfl›lad›¤›m›z› da
belirtmek isterim.

Bu deste¤in, ‹ngiltere ile gelifltirmeyi öngördü¤ümüz stratejik ortakl›¤a uygun olarak
önümüzdeki dönemde de devam etmesini arzu etmekteyiz.

K›br›s konusunda da izledi¤imiz yap›c› tutum, kimin Ada'da kal›c› ve adil bir çözümden
yana oldu¤unu, hangi taraf›n buna yanaflmad›¤›n› gözler önüne sermifltir.

Dolay›s›yla,  Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolasyonlar›n devam›n›n da hiç
bir geçerli ya da adil yönü kalmam›flt›r.

K›br›s'ta yerleflmifl BM parametreleri temelinde siyasi eflitlik ve iki kesimlilik  ilkelerine
dayal›  yeni bir ortakl›k kurulmas›na yönelik çözüm aray›fllar›na katk›da bulunmaya bundan
sonra da devam edece¤iz.

Ancak, sorun çözümlenmeden AB'ye tam üye yap›lan K›br›s Rum taraf›nda böyle bir
irade görmüyoruz.

Nitekim, KKTC Cumhurbaflkan› Say›n Mehmet Ali Talat 5 Eylül'de Güney K›br›s Rum
Yönetimi Lideri Papadopoulos'a  kapsaml› çözüm müzakerelerinin bafllat›larak 2008
y›l›na kadar soruna çözüm bulunmas› yönünde öneride bulunmufl, ancak bu öneri
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Papadopoulos taraf›ndan reddedilmifltir.

AB üyelerinin K›br›s Rum taraf›na uzlaflmac› olmayan tutumunun da bir bedeli oldu¤unu
aç›k bir flekilde göstermeleri ve BM çerçevesinde kapsaml› bir çözüm yönünde teflvik
etmeleri  gerekti¤ini düflünüyoruz.

‹ran'›n nükleer kapasite edinme çabalar›yla ilgili olarak bizim de  paylaflt›¤›m›z   endifleler
çerçevesinde  uluslararas›  alanda t›rmanmaya do¤ru giden sorunda, Türkiye
sorumlulu¤unun bilincinde bir komflu olarak, çözüme yönelik çeflitli giriflimlerde yer
almakta ve taraflar›n görüfllerinin birbirine yak›nlaflt›r›lmas› için çaba sarfetmekten
kaç›nmamaktad›r.

Yak›n bölgemizdeki di¤er bir ülke olan  Afganistan'›n da istikrara kavuflmas›na, ISAF
çerçevesindeki katk›lar›m›zla  ülke güvenli¤ine,  sa¤l›k, e¤itim ve  tar›m alanlar›ndaki
kalk›nma projeleriyle ülkenin yeniden imar›na etkin deste¤imizi sürdürmekteyiz.

Türk firmalar› taraf›ndan ülkede üstlenilen altyap›
projelerinin de¤eri 1.4 milyar ABD Dolar›na ulaflm›flt›r.
Türkiye, Orta Do¤u'da istikrars›zl›k kayna¤› olan ve etkileri küresel çapta hissedilen ‹srail-
Filistin ihtilaf› ve bölgedeki di¤er sorunlar›n da bir an önce çözümlenmesini arzu etmektedir.

Geleneksel olarak bölge ülkelerine ve bu zemindeki aktörlere eflit mesafede duran
Türkiye, köklü tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi ba¤lar› olan bu co¤rafyada kal›c› bir
bar›fl›n tesisi için flartlar›n oluflmas› yönünde, bütün zorluklara ra¤men, çaba sarfetmektedir.

Bu çerçevede, ABD'nin bu sonbaharda düzenlemeyi öngördü¤ü Orta Do¤u Konferans›
baflta olmak üzere, uluslararas› giriflimlere katk›da bulunmaya haz›r›z.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Enerji güvenli¤i ve kaynak çeflitlili¤inin Avrupa için bir endifle unsuru olmay› sürdürdü¤ü
mevcut uluslararas› ortam, Avrasya enerji ekseninde Türkiye'nin kilit ülke olarak önemini
 daha da ön plana ç›karm›flt›r.

Tarihi ve kültürel ba¤lara sahip oldu¤umuz  Orta Asya, Kafkaslar ve Hazar Bölgesindeki
ülkelerle gelifltirilen boru hatlar› projeleri  Türkiye'nin gelece¤in enerji merkezi konumunu
daha da pekifltirecektir.

Bugün dünyada tüketilen enerjinin %7'si Türkiye üzerinden dünya pazarlar›na ulaflmaktad›r.

Türkiye'nin hedefi Avrupa'n›n dördüncü ana enerji arteri olmakt›r.

Bölgede bir istikrar sembolü olan Türkiye, enerji güvenli¤i konusunda, ABD ve baflta
‹ngiltere olmak üzere AB ile iflbirli¤ini daha da gelifltirmeyi arzu etmektedir.

De¤inmek istedi¤im son husus ise 11 Eylül sonras› dönemde, BM Genel Sekreteri
taraf›ndan bafllat›lan ve efl-sunuculu¤unu ‹spanya ile birlikte yürüttü¤ümüz "Medeniyetler
‹ttifak›" giriflimidir.
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Do¤u ve Bat› kültürleri aras›ndaki iliflkiler, özellikle içinde bulundu¤umuz bu son dönemde,
çeflitli önyarg›larla, yanl›fl bilgilendirmelerle ve yanl›fl anlamalarla  zarar görmüfltür.

Kültürlerin ve uygarl›klar›n kavflak noktas›nda bulunup nüfusunun ço¤unlu¤u Müslüman
olan; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye, hem Bat›'n›n bir parças›
olarak, hem Do¤u'yla paylaflt›¤› derin ve köklü ba¤larla, bu kritik önemi haiz iflbirli¤i
ba¤lam›nda itidal telkin eden bir rol üstlenmifl bulunmaktad›r.

Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin amac›na ulaflabilmesi için mümkün olan en fazla say›da
devletin destek vermesi ve sivil toplum, medya ve uluslararas› kurulufllar dahil ilgili tüm
uluslararas› aktörlerin bu inisiyatifi sahiplenmeleri gerekmektedir.

Bu süreçte Türkiye'nin dost ve müttefikleriyle yak›n iflbirli¤i ve deste¤e ihtiyac›
bulunmaktad›r.

Türkiye'nin sahip bulundu¤u siyasi yetenek, genifl sosyal ve ekonomik potansiyelin
de¤erinin Avrupa çap›nda giderek  daha iyi anlafl›laca¤›na güvenim tamd›r.

Nihayet, bu anlafl›ld›¤›nda,  Türkiye'nin Avrupa'n›n gelece¤inin vazgeçilmez bir parças›
oldu¤u yönündeki kaç›n›lmaz sonuca da var›lm›fl olaca¤›na inan›yorum.

Temenni ediyorum ki, dünyam›z terörün, çat›flmalar›n, yoksullu¤un, e¤itimsizli¤in ve
bulafl›c› hastal›klar›n yayg›nlaflt›¤› de¤il; sevginin, hoflgörünün, diyalo¤un, dayan›flman›n
ve iflbirli¤inin hakim oldu¤u bir dünya haline gelir.

Ortak bir gelece¤e do¤ru, ortak bir kaderle seyretti¤imiz bu yerküre gemisinde  her türlü
olumlu ve olumsuz geliflmenin hepimizi birden etkileyece¤ini unutmadan, birbirimizi
önkoflulsuz olarak severek hareket edebilirsek, gelecek nesillere daha yaflanabilir bir
dünya b›rakabiliriz.

Sözlerimi burada noktalarken, Türkiye ve ‹ngiltere aras›nda her alandaki iflbirli¤inin,
mevcudun da üzerine ç›karak,  derinleflmesi ve çeflitlenmesi temennimi vurgulamak
istiyorum.

Beni dinledi¤iniz için hepinize teflekkür ediyor, sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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TÜRK‹YE YATIRIM DESTEK VE TANITMA AJANSI'NIN
LONDRA TOPLANTISI

(23 EK‹M 2007)
De¤erli Konuklar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle bugün burada seçkin bir toplulu¤a hitap etmekten büyük bir memnuniyet
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye ve ‹ngiltere aras›nda uzun bir tarihe dayanan köklü  iliflkiler ve
dostluk ba¤lar› bulunmaktad›r.

Genifl bir co¤rafyan›n bar›fl, istikrar ve refah› do¤rultusunda birlikte çal›fl›yoruz.

Önemli uluslararas› konulara ortak yaklafl›m›m›z mevcut stratejik iflbirli¤imizi
güçlendirmektedir.

Asl›nda bugün hiçbir ülke  ya da bölge kendi d›fl›ndaki geliflmelere kay›ts›z kalamamaktad›r.

Ekonominin küreselleflti¤i, hukukun evrenselleflti¤i bir dünyada yafl›yoruz.

Bu bilinç ve sorumluluk içinde hareket ediyoruz.

‹ngiltere,  Avrupa Birli¤i üyeli¤imiz baflta olmak üzere ülkemiz için önem arz eden çeflitli
konularda sa¤lad›¤›  destek  nedeniyle, bizim için özel konumu olan  güvenilir bir
müttefiktir.

De¤erli meslektafl›m Gordon Brown ile bugün   2007-2008 y›llar›na ait kapsaml› bir
Stratejik Ortakl›k Belgesi imzalam›fl bulunuyoruz.

‹liflkilerimizin çeflitli yönlerini kapsayan bu  belge iflbirli¤imizi her alanda daha da gelifltirme
irademizin son  örne¤idir.

Bu belge ile gündemdeki uluslararas› konularda daha yak›n iflbirli¤i yap›lmas›, ikili
ekonomik ve ticari iliflkilerimizin gelifltirilmesi, enerji güvenli¤i konular›nda  eflgüdüm
sa¤lanmas› için bir yol haritas› belirlemifl bulunuyoruz.

De¤erli Konuklar,

Türkiye bugün siyasi ve ekonomik bak›mdan uluslararas› alanda  önemli bir aktördür.

Jeostratejik öneminin yan› s›ra, ço¤ulcu demokrasisi ve laik devlet yap›s›,  geliflmekte

Türkiye uluslararas› bar›fl ve güvenlik  aç›s›ndan öncelikli
bir co¤rafyada sorumlu, güvenilir ve katk›lar›na de¤er
verilen bir ülkedir.
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olan liberal ekonomisi, bar›flç› ve etkin d›fl politikas› ile gelece¤e güvenle bakan  bir
ülkedir.

Türkiye uluslararas› bar›fl ve güvenlik  aç›s›ndan öncelikli bir co¤rafyada sorumlu, güvenilir
ve katk›lar›na de¤er verilen bir ülkedir.

Kendi bölgemizden bafllayarak dünyan›n di¤er bölgelerine do¤ru geniflleyen bir bar›fl ve
refah çemberi oluflturmak için çal›fl›yoruz.

D›fl politikam›z›n temel  hedeflerinden biri Avrupa Birli¤i'ne kat›l›md›r.

Kat›l›m müzakerelerimiz  ilerlemektedir.

Birli¤e kat›l›m›m›z, Avrupa Birli¤inin stratejik a¤›rl›¤›n› artt›racak, farkl› kültürler aras›nda
gerçek bir uyumun olabilece¤ini en çarp›c› biçimde ortaya koyacakt›r.

Avrupa'n›n sekülerlili¤inin ve çok kültürlülü¤ünün de en tart›fl›lmaz kan›t› olacakt›r.

Ülkemizde gerçeklefltirilen reformlar kat›l›m kriterlerinin karfl›lanmas› bak›m›ndan kilit
önemdedir.

Bu kriterlerin hedefleri ile reformlar›m›z›n hedefleri örtüflmektedir.

Temel amaç halk›m›z›n yaflam standartlar›n› yükseltmek, insan haklar› ile iyi yönetiflimi
güçlendirmek ve Türkiye'yi ekonomik bak›mdan daha rekabetçi ve güçlü k›lmakt›r.

Kat›l›m müzakerelerini baflar›yla sonuçland›rma yönündeki
kararl›l›¤›m›z herhangi bir azalma olmaks›z›n devam
etmektedir.
Avrupa Birli¤i’nin de müzakerelerin yap›c› ve olumlu bir flekilde devam etmesi konusundaki
sorumlulu¤unu  yerine getirmesini bekliyoruz.

‹ngiltere bafl›ndan itibaren Türkiye'nin Avrupa Birli¤i yolunda ilerlemesine katk›da
bulunmufltur.

Bütün dönüm noktalar›nda ‹ngiltere'nin olumlu etkisi olmufltur.

Yüzy›llard›r Avrupa siyasetinde önemli rol oynam›fl, son elli y›lda da modern Avrupa'n›n
oluflturdu¤u hemen tüm kurumlarda yer alm›fl Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m
sürecinde, ‹ngiltere'nin bu de¤erli deste¤ine büyük de¤er veriyoruz.

Türkiye, dünyadaki petrol ve do¤al gaz rezervlerinin yaklafl›k dörtte üçüne sahip bölgelerin
kavfla¤›nda yer almaktad›r.

Türkiye, bu konumundan yararlanarak Avrupa'n›n do¤al gaz tedarikinde ana arterlerden
biri olma yolundad›r.

Ülkemiz, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n tamamlanmas› ve gündemde olan di¤er
projelerle birlikte Avrasya bölgesinde petrol, do¤al gaz ve genel olarak enerji nakli
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bak›m›ndan bir terminal  haline gelmektedir.

Hazar Geçiflli Do¤al Gaz Boru Hatt›, Nabuko Do¤al Gaz Boru Hatt› ve Türk, Yunan ve
‹talyan do¤al gaz boru hatlar› flebekelerinin enterkoneksiyonu projelerine öncelik veriyoruz.

Bu kapsamda önümüzdeki k›sa dönemde  Yunanistan'a do¤al gaz vermeye bafllayaca¤›z.

K›saca Türkiye,  Avrupa'n›n enerji  güvenli¤i  bak›m›ndan da önemli bir rol oynamaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Küreselleflme ile birlikte dünya ekonomisi h›zla de¤iflmekte, mal ve hizmet ticareti ile
sermaye ve teknolojide s›n›rlar belirsizleflmektedir.

Geçti¤imiz on y›l içinde baflta dünya ticaret hacmindeki büyüme olmak üzere s›n›r ötesi
sermaye ak›fllar› ile birlikte uluslararas› ekonomik entegrasyon çok h›zl› bir geliflme
göstermifltir.

Tek durak hizmet anlay›fl›yla  do¤rudan bana ba¤l› olarak çal›flan Yat›r›m  Destek ve
Tan›tma Ajans› Baflkan›m›z, yapm›fl oldu¤u  sunum ile Türkiye ekonomisi ve sundu¤u
f›rsatlar hakk›nda bilgi verdi.

Ben flimdi sizlere ekonomimizdeki son geliflmeler ve yat›r›m imkânlar› hakk›nda baz›
ilave bilgiler aktarmaya çal›flaca¤›m.

Konuflmam›n bu bölümünde ekonomimizin büyüme performans› ile ilgili baz› noktalara
de¤inmek istiyorum.
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Ekonomide hükümetimizin befl y›ll›k döneminde, düflen enflasyonla birlikle, art arda
yüksek büyüme oranlar› yakalad›k.

Enflasyonu tek haneli rakamlara düflürdük ve fiyat istikrar›n› sa¤lad›k.

2002-2006 y›llar› aras›ndaki sürede,  kümülatif reel büyüme oran› yüzde 43 seviyesinde
gerçekleflmifltir.

2002-2006 döneminde ulaflt›¤›m›z yüksek büyüme oranlar› önümüzdeki dönemde
büyümenin  sürdürülebilir nitelikte olaca¤›n›n kan›t›d›r.

Son y›llarda faiz oranlar›nda gözlenen gerileme ve Türk paras›ndaki de¤erlenmeyle
birlikte, özel sektörün üretimi daha sermaye yo¤un bir nitelik kazanm›fl, böylece yüksek
oranl› verimlilik art›fllar› söz konusu olmufltur.

Verimlilik art›fllar›, bir yandan sermayenin getirisini yükseltirken, bir yandan da yat›r›mlar›
teflvik etmifltir.

Kamu kesimimizin daha çok ekonomik, sosyal altyap› faaliyetlerine yönelmesi ve son
y›llarda gerçeklefltirilen özellefltirmeler de, özel sektörümüzün ekonomideki etkinli¤ini
art›rm›flt›r.

Önümüzdeki dönemde de reel sektör yat›r›mlar›na özel bir önem verece¤iz.

Bugün ekonomimizde mali disiplin büyük ölçüde sa¤lanm›fl ve bütçe aç›¤›m›z makul
seviyelere indirilmifltir.

Son zamanlarda üzerinde en fazla durulan hususlardan biri olan cari aç›k konusuna
de¤inmek istiyorum.

Ülkemizde son y›llarda yüksek seyreden cari aç›k ulusal tasarruflardaki bir azalmadan
de¤il özel kesim a¤›rl›kl› yat›r›m harcamalar›ndaki art›fltan kaynaklanmaktad›r.

Do¤rudan küresel sermaye yat›r›mlar›ndaki art›fl›n yan› s›ra, uzun vadeli kredi kullan›m›ndaki
art›fl ve k›sa vadeli borçlanmadaki azalma e¤ilimi cari aç›¤›n finansman› konusunda
ekonomimizin bir sorunla karfl›laflmayaca¤›n› göstermektedir.

Asl›nda, ülkemize giren do¤rudan  yat›r›m ve uzun vadeli sermayenin cari aç›¤›n
finansman›ndaki paylar› h›zla artmaktad›r.

Bu noktada finansal alanda 2005 y›l› bafl›nda gerçeklefltirdi¤imiz para reformunun alt›n›
çizmek istiyorum.

Türk liras›ndan alt› s›f›r›n at›lmas›, Yeni Türk liras› cinsinden
borçlanma araçlar›n›n uluslararas› takas kurulufllar›nda
ifllem görmesine imkân sa¤lam›fl, finanssal sektörde Yeni
Türk liras› cinsinden tutulan varl›klar›n pay› hissedilir
derecede artm›flt›r.
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De¤erli Konuklar,

Bu noktaya kadar Türk ekonomisinin son y›llarda geçirmekte oldu¤u dönüflüm sürecinin
temel belirleyicilerini özetlemeye çal›flt›m.

Son befl y›lda yaflananlar, makroekonomik büyüklüklerde ulafl›lan rakamlar,  beklentilerin
çok ötesinde gerçekleflmifltir.

Hükümetimizin sa¤lad›¤› güven, istikrar ve öngörülebilirlik makroekonomik göstergelerdeki
olumlu geliflmelerin belirleyicisi olmufltur.

fiimdi önümüzdeki y›llarda izleyece¤imiz ekonomik politikalar›m›za k›saca de¤inmek
istiyorum.

Hükümetimiz ekonomimizin gelece¤i konusunda  uzun vadeli bir perspektife sahiptir.

Amac›m›z, daha önce belirtti¤im gibi sadece ekonomik istikrar› sa¤lamak de¤il, istikrar›
kal›c› hale getirmektir.

Ekonomik politikalar›m›zda fleffafl›k, süreklilik, tutarl›l›k ve öngörülebilirlik  ilkeleri ana
ilkeler olmaya devam edecektir.

Bu çerçevede temel hedeflerimiz;

2006 y›l› sonu itibariyle 400 milyar dolara ulaflan gayri safi milli has›lam›z› 2013 y›l›nda
800 milyar dolara ç›kartmak,

Halen 17. s›rada bulunan ekonomimizi 2023 y›l›nda dünyan›n en büyük ilk 10
ekonomisinden biri haline getirmek,

2002- 2006 y›l› döneminde 87 milyar Dolar'dan 223 milyar Dolara yükselen ve böylece
 yüzde 156 oran›nda artan d›fl ticaret hacmimizi 2013 y›l›nda 500 milyar Dolara yükseltmek,

Sa¤lanm›fl olan bütçe disiplinini sürdürmek,

Fiyat istikrar›n›  kal›c› hale getirmek,

Rekabet gücümüzü verimlilik ve teknolojik yenilik ekseninde artt›rmak,

Yat›r›m ortam›n›n daha da iyilefltirilmesi için gerekli ad›mlar›n at›lmas›na devam etmektir.

Bu hedeflerimize s›k› bir mali disiplin ve para politikas› çerçevesinde ulaflaca¤›z.

2006 y›l›nda 20 milyar dolarl›k küresel sermaye gelen ülkemiz OECD ülkeleri içinde son
on y›lda en çok net do¤rudan yat›r›m çeken ilk yedi ülke aras›nda yer alm›flt›r.

Türkiye ekonomisi bugün itibariyle Avrupa Birli¤i'nin ekonomik kriterlerini teflkil eden
"Maastricht Kriterleri"ni de büyük ölçüde yerine getirmifltir.

Türkiye'de özellikle enerji ve inflaat sektörlerinde önemli yat›r›m olanaklar› bulunmaktad›r.

Demiryollar›n›n modernizasyonu, otoyol, metro ve havaalan› inflas›, teknik dan›flmanl›k,
içme ve kullanma suyu flebekeleri yap›m› ve modernizasyonu, al›flverifl merkezleri inflas›,
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elektrik üretim ve da¤›t›m› gibi alanlarda uluslararas› yat›r›mc›lar›n ilgisini çekebilecek
önemli f›rsatlar mevcuttur.

Ayr›ca, özellefltirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

2009 y›l›na kadar özellefltirilmesi  tamamlanmas› öngörülen projeler içinde elektrik
da¤›t›m ve üretim flirketleri, TEKEL, THY, Halkbank baflta olmak üzere, di¤er kamu
bankalar›,  otoyollar ve fleker fabrikalar›  yer almaktad›r.

Türkiye'nin co¤rafi konumu, verimlilikte sa¤lanan art›fl,  geliflmifl ulafl›m a¤› ve sanayi
altyap›s›, nitelikli ifl gücü, teflvikler ve düflük vergi yükü  daha fazla say›da yat›r›mc›n›n
ülkemize gelmesi için cazip bir yat›r›m ortam› sunmaktad›r.

Ülkemizdeki uluslararas› yat›r›mlar içinde ‹ngiliz yat›r›mc›lar›n büyük paylar›  bulunmaktad›r.

Türkiye'de yaklafl›k 1700  ‹ngiliz sermayeli flirket faaliyet göstermektedir.

‹kili ticaretimiz de y›ldan y›la geliflmektedir.

2006 y›l›nda 12 milyar Dolara yak›n ticaret gerçeklefltirdik.

Son istatistikler y›l sonunda bu rakam›n da afl›laca¤›n› göstermektedir.

Türkiye'nin co¤rafi konumu, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Orta Do¤u gibi bölgelerle
varolan tarihi, kültürel ve ekonomik ba¤lar›, bu bölgelerde Türk ve ‹ngiliz ifladamlar› için
çeflitli iflbirli¤i imkânlar› sunmaktad›r.

Türk firmalar›n›n  Rusya Federasyonu, Afganistan, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde
gerçeklefltirdikleri yat›r›m ve müteahhitlik projelerinin toplam de¤eri bu y›l 100 milyar
Dolar› geçecektir.

Ekonomik iflbirli¤inin gelifltirilmesi her iki ülkeye uzun vadede büyük kazanç sa¤layacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Sözlerimi tamamlarken, ‹ngiliz yat›r›mc›lar›n ülkemizde mevcut yat›r›m imkânlar›n›
de¤erlendirmede geç kalmamalar›n› diliyorum.

2007 y›l› için 25 milyar Dolara ulaflmas› beklenen Türkiye'ye do¤rudan küresel sermaye
girifli içinde siz ‹ngiliz yat›r›mc›lar›n›n paylar›n›n artmas›n› bekliyoruz.

Yat›r›m Destek ve Tan›tma  Ajans›m›z›n  her konuda  sizlere  bilgi ve hizmet vermeye
ve  sizinle birlikte çal›flmaya haz›r oldu¤unu vurgulamak istiyorum.

Bu toplant›n›n düzenlenmesinde katk›s›  olan baflta Yat›r›m Destek ve Tan›tma Ajans›m›z
olmak üzere  herkese teflekkür ediyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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TÜRK‹YE-ROMANYA ‹fi KONSEY‹ TOPLANTISI

(26 EK‹M 2007)
Say›n Baflbakan,

Romen ve Türk ‹fl Çevrelerinin De¤erli Temsilcileri,

De¤erli Konuklar,

Sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Öncelikle Say›n Tariceanu'ya, bana ve heyetime gösterilen yak›n ilgi ve misafirperverlikten
dolay› teflekkür ediyorum.

Bugün burada Türk-Romen ‹fl Konseyi'ne hitap etmekten büyük bir memnuniyet
duydu¤umu da ayr›ca ifade etmek istiyorum.

Bildi¤iniz gibi, son y›llarda ülkelerimiz h›zl› ve güçlü bir yap›sal dönüflüm sürecinden
geçmektedir.

‹ki ülke aras›ndaki iflbirli¤i, yer ald›¤›m›z bölgede örnek bir nitelik tafl›maktad›r.

Paylaflt›¤›m›z Karadeniz bize ortak bir kimlik vermektedir.

Karadeniz'in ortak bir ekonomik ve refah bölgesi olmas› için Romanya ile mevcut
iflbirli¤imizin pekifltirilmesine büyük önem atfediyoruz.

Di¤er taraftan, Türkiye ile Romanya ekonomilerinin son y›llarda kaydetti¤i geliflmeler
ve ülkelerimizde hüküm süren istikrar ve refah, paylaflt›¤›m›z Balkan co¤rafyas› için de
birer güven unsurudur.

fiüphesiz, Romanya'n›n 1 Ocak 2007 itibariyle AB üyesi olmas›, bu güven unsurunun
daha da pekiflmesine katk›da bulunacakt›r.

Bu vesileyle Romanya'y› AB üyeli¤inden dolay› huzurlar›n›zda bir kez daha kutluyor ve
NATO bünyesinde gösterdi¤imiz dayan›flman›n, Avrupa Birli¤i kapsam›nda da sürece¤ine
inan›yorum.

De¤erli Konuklar,

AB üyesi Romanya ve AB üyeli¤i sürecine tümüyle dahil olmufl ülkemizin ekonomileri
son y›llarda kalk›nma ve geliflme hedeflerinde önemli baflar›lara ulaflm›fllard›r.

Ticaret yollar› ve merkezlerinin kavfla¤›ndaki Romanya, ülkemizin Orta  ve Do¤u
Avrupa'daki en önemli ticaret ve yat›r›m orta¤›d›r.

Karadeniz'in ortak bir ekonomik ve refah bölgesi olmas›
için Romanya ile mevcut iflbirli¤imizin pekifltirilmesine
büyük önem atfediyoruz.
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‹kili ticari iliflkilerimizin seyrinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

2005 y›l›nda 4 milyar Dolar olan ticaret hacmimiz, 2006 y›l›nda 5 milyar Dolar› aflm›flt›r.

Bu y›l›n sonunda ise bu rakam›n 6 milyar Dolar seviyesini rahatl›kla geçece¤ini tahmin
ediyoruz.

Bu rakam› yeterli görmüyor ve bunun çok ötesinde bir hedefe ulaflmay› arzu ediyoruz.

Sahip oldu¤umuz mukayeseli üstünlük ve avantajlarla var olan potansiyelimizi tümüyle
kullanmam›z gerekti¤ini düflünüyor ve gelece¤e daha iddial› bak›yoruz.

Karfl›l›kl› yat›r›mlar›m›z da ülkelerimizde hüküm süren istikrar ortam›yla birlikte süratle
artmaktad›r.

Bölgede Türk yat›r›mc›lar›n›n en çok ilgi gösterdi¤i ülke olan Romanya'da yat›r›mc›lar›m›z›n
say›s› 10 bini aflm›fl, yat›r›m tutarlar› ise yaklafl›k 2 milyar Dolara eriflmifltir.

Bu, inanc›n ve gayretin baflar› öyküsüdür.

1998 y›l›nda yürürlü¤e giren serbest ticaret anlaflmas› firmalar›m›za önemli imkân ve
faydalar sa¤lam›flt›r.

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren ise, art›k Romanya ile Türkiye aras›ndaki ticaret, do¤rudan
Türkiye-AB Gümrük Birli¤i kurallar›yla yürütülmektedir.



425

2 6  E K ‹ M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Biz bu sürecin ticari iliflkilerimizi daha da olumlu etkileyece¤ine inan›yoruz.

Nitekim, 2007 y›l›n›n ilk sekiz ayl›k ticaret rakamlar›na bak›ld›¤›nda bunu görüyoruz.

Kuflkusuz geçifl sürecinde Romanya'daki baz› mevzuat ve uygulama de¤ifliklerinden
kaynaklanan s›k›nt›lar olacakt›r.

Ancak, bu s›k›nt›lar›n da k›sa sürede afl›laca¤›na inan›yoruz.

Gelece¤e yönelik bir baflka beklentimiz ise, müteahhitlik sektöründe kaydedilen
geliflmelerin artt›r›larak sürdürülmesidir.

Türk firmalar›, Romanya'da bugüne kadar 1,5 milyar Dolar›n üzerinde proje üstlenmifllerdir.

Müteahhitlik, hiç tart›flmas›z önümüzdeki dönemde en önemli iflbirli¤i alanlar›ndan birisi
olmaya devam edecektir.

Türk müteahhitlik firmalar›n›n dünya çap›ndaki baflar›lar› çok iyi bilinmektedir.

Bu nedenle, önümüzdeki dönemde, enerjimizin bir k›sm›n› bu alandaki iflbirli¤inin
gelifltirilmesine yöneltmemiz yararl› olacakt›r.

Türk firmalar› Rusya, Afganistan, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Ortado¤u ülkelerinde çok
önemli yat›r›m ve müteahhitlik projeleri sonuçland›rm›fllard›r.

Türk müteahhitlerinin 64 ülkede gerçeklefltirdikleri toplam 3.500 projenin  de¤eri  2006
y›l› sonu itibariyle 85  milyar Dolara ulaflm›flt›r.

Bu rakam›n 2007 y›l› sonunda 100 milyar Dolar› aflmas› beklenmektedir.

Türk müteahhitlik firmalar›n›n Romanya'da daha fazla proje almalar› için gerekli deste¤i
sa¤layaca¤›n›za inan›yorum. Ayr›ca, Türk ve Romen firmalar› Rusya, Afganistan, Kuzey
Afrika, Orta Asya ve Ortado¤u co¤rafyas›nda birlikte çal›flabilirler.

De¤erli Konuklar,

Enerji alan›nda ülkelerimiz aras›ndaki mevcut iflbirli¤inden memnuniyet duyuyoruz.

Ancak iflbirli¤imizin daha da gelifltirilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.

Gerek ülkelerimizin, gerek Avrupa'n›n enerji güvenli¤ine katk›da bulunacak Nabucco
Do¤al Gaz Boru Hatt› projesine ivme kazand›r›lmas›na önem atfediyoruz.

Ayr›ca, ülkelerimiz aras›nda Karadeniz alt›ndan döflenecek kablolarla elektrik iletimi
sa¤lanmas› projesinin de bir an evvel sonuçland›r›lmas›na önem veriyoruz.

Bu noktada, Türkiye ekonomisi hakk›nda k›saca bilgi vermek istiyorum.

2006 y›l›nda Türkiye'ye gelen do¤rudan uluslararas›
sermaye yat›r›m›n›n 20 milyar Dolar› aflt›¤›n›, 2007 y›l›nda
bu rakam›n 25 milyar Dolara ulaflmas›n› bekledi¤imizi
vurgulamak istiyorum.
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Asl›nda, OECD'nin 2007 y›l› raporuna göre, Türkiye OECD ülkeleri aras›nda son on y›lda
en çok net do¤rudan uluslararas› sermaye çeken 7 ülke aras›nda bulunmaktad›r.

Türkiye'nin toplam milli has›las› 2006 y›l› itibariyle 400 milyar Dolara ulaflm›fl ve Türkiye
dünyan›n en büyük ekonomileri aras›nda 17. s›rada yer alm›flt›r.

2007 y›l› için koydu¤umuz 100 milyar Dolar ihracat hedefine ilk sekiz ay sonunda
ulafl›lm›flt›r.

Romen ifl dünyas›n›n Türkiye'nin sundu¤u f›rsatlardan en iyi flekilde yararlanmas›n›
istiyoruz.

Ayn› flekilde Türk ifl dünyas›n›n da Romanya'daki yat›r›mlar›n› art›rmas›n› arzu ediyoruz.

Bu vesileyle, Romanya'da yerleflik Türk ifladamlar›n›n karfl›laflt›klar› sorunlar›n çözümü
konusunda Say›n Tariceanu baflkanl›¤›ndaki Romen Hükümeti'nin gösterdi¤i çabalara
ve iyi niyete teflekkür ediyorum.

Sözlerime son verirken, Türkiye-Romanya ‹fl Konseyi Toplant›s›'n›n iki ülke ekonomik
ve ticari münasebetlerinin daha da ileriye götürülmesine katk›da bulunacak sonuçlar
do¤urmas›n› temenni ediyorum.

Toplant›n›n düzenlenmesinde eme¤i geçen tüm kurulufllara teflekkür ediyor, sizleri
sayg›yla selaml›yorum.
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DÜNYA B‹L‹M VE SANAT AKADEMES‹'N‹N (WAAS)
"GELECE⁄E BAKIfi; KAZANILMIfi DERSLER" KONULU
TOPLANTISI

(27 EK‹M 2007)
Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'nin Say›n Baflkan ve üyeleri, Bu toplant›n›n
‹stanbul'da düzenlenmesinde  eme¤i olan Türkiye ‹fl Kad›nlar› Derne¤i'nin de¤erli
üyeleri, Han›mefendiler, Beyefendiler, De¤erli misafirler, Bu anlaml› buluflmada
sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

‹stanbul'umuzun en güzel mekanlar›ndan biri olan Ç›ra¤an Saray›m›zdaki bu önemli
toplant›n›n baflar›l› ve verimli geçmesini diliyorum.

Dünyaca tan›nm›fl bilim adamlar›, sanatç›lar ve politikac›lardan oluflan seçkin üyeleri ile
etkili bir kurulufl olan Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'nin bu toplant›s› için ‹stanbul'u
seçmesinden büyük memnuniyet duydum.

Akademinin, insanl›¤›n ortak dilini keflfetmek, küresel ba¤lamda insan hayat›na iliflkin
problemleri ele almak gibi amaçlar› oldu¤unu biliyoruz.

Türkiye de, sahip oldu¤u tarihi ve befleri miras bak›m›ndan bu çerçevede fevkalade
önemli bir konumda bulunmaktad›r.

Bu konumun gere¤i olarak,  Avrupa Birli¤i'ne yeni aç›l›mlar kazand›r›lmas›, ‹slam dünyas›
ile Bat› aras›nda sa¤lam ve sa¤l›kl› diyaloglar kurulmas›, medeniyetler ittifak›n›n gelifltirilmesi
gibi konularda pek çok önemli çal›flma yürütüyoruz.

Bugün Türkiye, hem ‹slam Konferans› Örgütü'ne, hem NATO'ya üye olan, hem de
Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m sürecini ayn› anda yürüten tek ülkedir.

Dünyada, medeniyetler çat›flmas› tezi ad› alt›nda dehflet senaryolar›n›n konuflulup
tart›fl›ld›¤› bir dönemde, Türkiye'nin bu konumu, sadece bölge de¤il, dünya bar›fl› için
de kritik bir öneme sahiptir.

Biz istiyoruz ki Medeniyetler çat›flmas› de¤il, Medeniyetler ittifak› gerçek olsun.

Bu yüzden ‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero ile birlikte BM Genel Sekreterinin
riyasetinde Medeniyetler ‹ttifak› projesini bafllatt›k ve önemli mesafeler ald›k.

Bu giriflim, Dünya Bilim ve Sanat Akademesi'nin amaçlar›na paralel hedeflere sahiptir.

Bizim Türkiye olarak amac›m›z, insanl›¤›n ortak sorunlar›
olan fliddet yerine bar›fl›n, yoksulluk yerine refah›n dünyada
hakim olmas›, evrensel de¤er ve uygulamalar›n bölgemizde
hakim olmas›d›r.
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Medeniyetler aras›nda, bar›fl ve refah temelinde ortak bir anlay›fl› tesis etmek, dolay›s›yla
bunun yöntemini ve dilini üretmek elbette kolay de¤ildir.

Ama, özellikle ikinci dünya savafl›ndan sonra önem kazanan demokrasi, özgürlükler,
insan haklar›, ekonomik standartlar›n yükselmesi gibi unsurlar etraf›nda oluflmufl bir
anlay›fl birli¤i vard›r.

Geliflmeler, bu de¤erler etraf›ndaki bir anlay›fl birli¤inin mutlaka gerekli oldu¤unu, ama
yeterli olmad›¤›n› ortaya koymufltur.

Bizim Türkiye olarak amac›m›z, insanl›¤›n ortak sorunlar› olan fliddet yerine bar›fl›n,
yoksulluk yerine refah›n dünyada hakim olmas›, evrensel de¤er ve uygulamalar›n
bölgemizde hakim olmas›d›r.

Birbirleriyle yak›ndan iliflkili olan bu iki temel sorun çözüldü¤ünde, dünyan›n her birey,
her toplum ve her ülke için daha yaflanabilir bir yer haline gelece¤ine inan›yoruz.

Ancak, dünyadaki mevcut durum ve geliflmelerin yönü, maalesef bu do¤rultuda de¤ildir.

Terör ve yoksulluk sarmal›, kökleri belirli bölgelerde yo¤unlaflsa da, gölgesi bütün dünyay›
etkisi alt›na alm›fl bir karabasan haline dönüflmüfltür.

‹nsanl›¤›n bu karabasana teslim olmas›n› kabul edemeyiz.

Bunun için, kendi inisiyatif alan›m›z içinde bafllatt›¤›m›z çal›flmalar› kararl›l›kla sürdürüyoruz.

fiunu çok iyi bilmeliyiz ki, herkesin güven ve huzur içinde
olmad›¤› bir dünyada kimse kendisini gerçek anlamda
güvende ve güvenlik içinde göremez.
Bu yüzden yoksullukla, cehaletle, terörle, giderek küreselleflen tüm sorunlarla samimi
ve dayan›flma içinde küresel bir mücadele yürütmeliyiz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bafllatt›¤›m›z giriflim, iflte bu eksi¤i giderme, insanlar› sadece ifade etti¤imiz ça¤dafl
de¤erler de¤il, inançlar ve medeniyetler konusunda da, bar›fl ve refah perspektifinde,
ortak kabuller etraf›nda buluflturma amac›n› tafl›maktad›r.

Bat› veya genel olarak H›ristiyan dünyas› ile Müslüman topluluklar aras›ndaki olumsuz
etkileflimi tersine çevirmek ancak bu flekilde mümkündür.

‹nsanlara sahip olduklar› ortak de¤erleri göstermedi¤inizde, ayr›l›klar›n ön plana ç›kmas›
ve derinleflmesi kaç›n›lmazd›r.

Geçmiflte yaflananlardan olumsuzluklardan dersler ç›kartamazsak gelece¤e, do¤ru yol
ve yöntemlerle yürüyemeyiz.

Geçmiflten günümüze, dünyada yaflanan çekiflmelerin bir yüzünde ç›kar çat›flmalar›
varsa, di¤er yüzünde de ›rk veya inanç temelinde gerçekleflen mücadeleler bulunmaktad›r.
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Bat›n›n dünyaya kazand›rd›¤› de¤erler veya modernleflme tecrübesi, sözünü etti¤imiz
sorunun önemli bir k›sm›n› çözmüfl ise de, bir bölümünü göz ard› etmifltir.

Biz Türkiye olarak, Bat›n›n insanl›¤›n ortak miras› haline dönüflmüfl de¤erlerini samimiyetle
ve süratle bünyemize katarken, uygulamada eksik kalan yönlerin tamamlanmas›n› da
kendimize görev olarak kabul ettik.

Dünya, sadece s›n›rl› bir bölge ve topluluklar için de¤il, herkes için güvenli, huzurlu,
müreffeh bir yer haline gelecekse, önce milletler, kültürler ve dinler aras›nda karfl›l›kl›
güvensizlik ve ayr›mc›l›k üzerine kurulu anlay›fl›n de¤ifltirilmesi gerekmektedir.

Esasen, Türkiye, 1920'lerde verdi¤i Kurtulufl Savafl›'n›n hemen ard›ndan, bu çerçevede
bir d›fl politika anlay›fl›yla hareket etmifltir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "yurtta sulh - cihanda sulh"
sözüyle özetlenebilecek yaklafl›m›, bugün de devlet politikalar›m›z›n temelini
oluflturmaktad›r.

Onun için hükümet olarak bizim d›fl politikada temel parametremiz  'düflman üretmek
de¤il, dost kazanmak' olmufltur.

Dünyan›n en köklü medeniyetlerine befliklik etmifl bu
topraklarda bin y›l› aflk›n zamand›r hüküm süren bir millet
olarak, bizim bu anlay›fla öncülük etmemiz, bölge ve
dünya bar›fl› aç›s›ndan büyük bir flanst›r.
Türkiye'nin, içinde olmak bir yana, öncüsü  ve lokomotifi olmad›¤› hiçbir projenin bu
bölgede hayat bulabilmesi ve kal›c› olabilmesi mümkün de¤ildir.

Nitekim, geçmiflte Türkiye'ye ra¤men kurulmak istenen dengelerin, oluflturulmak istenen
yap›lar›n, sonras›nda nas›l dünyay› tehdit eden patolojik unsurlar haline dönüfltü¤ünü
hep beraber gördük.

Geçmiflten ders almayanlar, bugün de, bölgede Türkiye'ye ra¤men bir tak›m projeleri
hayata geçirmenin peflindedir.

Halbuki, Türkiye'nin bu çerçevedeki görüfl, öneri ve itirazlar›, k›s›r ç›karlar›n, dar bak›fl
aç›lar›n›n de¤il, binlerce y›ll›k birikimden süzülüp gelen ferasetin ve engin bir tecrübenin
ürünleridir.

Osmanl› devletinin sadece y›k›ld›¤› y›llarda sahip oldu¤u topraklarda bugün kurulmufl
olan devlet say›s› 24'tür.

‹nsanlar›n yüzlerce y›l bar›fl içinde yaflad›¤› bu topraklar›n, bugün en çok çat›flmalar›n
ç›kt›¤›, en çok sorunlar›n  yafland›¤› yerler haline gelmifl olmas› düflündürücüdür.

Tek iste¤imiz geçmifl tecrübelerden dersler ç›kartarak bölgenin ve dünyan›n bar›fl, huzur,
refah ve mutlulu¤u tesis edebilmesidir.
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Bölgemizde tahrik edilen mezhepsel, etnik ve ideolojik ayr›mlar fliddet zemininde
istikrars›zl›k üretmekte; uluslararas› destek görebilen terörizm, tehdit kayna¤› olmay›
sürdürmektedir.

Terörizme kucak açarak, terörizmi finanse ederek, teröristlere sahip ç›k›p, kol kanat
gererek bir yere var›lamaz, netice al›namaz.

Terörizme b›rak›n destek vermeyi, göz yumanlar bile suç ortakl›¤› yap›yor, bu kanl›
cinayetlerin, katliamlar›n sorumlulu¤una ortak oluyor demektir.

E¤er terörizmin insanl›k için büyük bir sorun oldu¤unu ve bu sorunun giderek küreselleflti¤ini
düflünüyorsak, terörizmin hiçbir çeflidine müsamaha göstermeden, küresel bir mücadele
verebilmeliyiz, ortaya güçlü ve samimi bir irade koyabilmeliyiz.

Yoksa bunun bedellerini hepbirlikte öderiz; biz ödemekle kalmay›z, gelecek nesillere de
ödetiriz.

De¤erli Misafirler,

Bütün insanl›¤›n bar›fl› ve refah›, bir çoklar›na, dünyan›n dört bir yan›nda silah seslerinin
yükseldi¤i, kanlar›n akt›¤› bir dönemde ütopik bir amaç gibi görünebilir.

Ama flu unutulmamal›d›r ki, insanlar gibi toplumlar da hayal ettikçe var olur, hayallerini
sürdürdü¤ü müddetçe varl›¤›n› sürdürür ve hayallerinin büyüklü¤ü kadar ilerler.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda dünyan›n bütün bilim adamlar›, sanatç›lar›, politikac›lar› hayal
dünyas› en zengin olanlard›r.

Onlar, kendileri için de¤il, mensubu bulunduklar› toplumdan bafllayarak bütün insanl›k
için daha iyisini, daha ötesini istemifller ve onu elde etmenin mücadelesini vermifllerdir.

Dünya Bilim ve Sanat Akademisi, insanl›¤›n daha iyi gelece¤e sahip olmas› için, bu
anlamda dünyan›n bütün idealistlerini, hayalleri  ve hedefleri peflinde giden insanlar›n›
bir araya getiren bir yap›d›r.

Bütün mensuplar›n›n, uzmanl›k alanlar›nda kendilerini gelecek nesillere daha iyi bir dünya
b›rakmaya adad›klar› bu akademiye üye olmam için getirilen tekliften büyük onur
duydu¤umu belirtmek istiyorum.

Bizim ülkemizin ve dünyam›z›n gelece¤i için yürüttü¤ümüz çal›flmalarla akademinin
faaliyet alan›n›n büyük ölçüde benzer olmas›, bu üyelik teklifini daha anlaml› k›lmaktad›r.

Bu toplant›, insanl›k için iyi fleyler isteyenlerin, dünyan›n neresinde bulunursa bulunsun,
hangi çat› ve isim alt›nda faaliyet gösterirse göstersin, bir flekilde yollar›n›n birleflti¤ini
göstermektedir.

Bu birleflmeler ço¤ald›kça, hayallerin gerçe¤e dönüflme ihtimalinin daha da artt›¤›na
inan›yorum.

‹nsanl›¤›n ortak hayal ve ideallerini s›n›rland›rmak mümkün de¤ildir.
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Bizim yapmaya çal›flt›¤›m›z fley de, önyarg›lar›n, peflin fikirlerin, ideolojik kal›plar›n, tek
boyutlu s›¤ düflüncelerin kuflatmas› alt›nda bulunan ak›llardaki s›n›rlar› zorlamak, onlar›n
afl›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Ancak o zaman gelecek nesiller için yeni ve faydal› bir fleyler yapabilme imkan›m›z ortaya
ç›kacakt›r.

Dünya Bilim ve sanat Akademisi çat›s› alt›nda, bu do¤rultuda önemli ve verimli çal›flmalar
gerçeklefltirece¤imizi umut ediyorum.

De¤erli misafirler,

Bilim, sanat ve politika, insanl›¤›n iyili¤i için kullan›ld›¤›nda büyük yararlar sa¤layan, ama
baflka niyetlerle kullan›ld›¤›nda kimi olumsuzluklara da yol açabilen alanlard›r.

Gelecek nesillerin hayat kalitesini yükseltmek için neler yap›lmas› gerekti¤ini konufltu¤umuz
bir ortamda, hala bilinçsizlik ve imkans›zl›k sebebiyle milyonlarca çocu¤un henüz dünyaya
merhaba diyemeden öldü¤ünü, annelerin hayatlar›n› kaybetti¤ini bilmek elbette ac›
vericidir.

Ayn› flekilde, dünyan›n bir taraf›nda israf düzeyinde tüketim yap›l›rken, di¤er taraf›nda
açl›ktan, susuzluktan, asgari t›bbi ve insani imkanlardan mahrum kitlelerin ölüm s›n›r›nda
yaflad›¤›n›, hatta öldü¤ünü bilmek de dehflet vericidir.

Do¤al dengelerin, insanl›¤›n gelece¤ini tehdit edecek ölçüde tahrip edildi¤i, dünyan›n
yaflam flartlar›n›n insan eliyle bozuldu¤u gerçe¤i önümüzdedir.

Enerji ve maden baflta olmak üzere ekonomik kaynaklar›n
bölüflümü u¤runda, sadece bireylerin de¤il topyekün
toplumlar ›n kader ler iy le  oynanabi lmektedir .
Ama hepsinden önemlisi, burada ifade etti¤im veya edemedi¤im bütün sorunlar› rahatça
çözebilecek insan gücü ve kaynaklar›, ekonomik ve kültürel çat›flmalar s›ras›nda hoyratça
feda edilmektedir.

Akademi olarak sizlerin de, bizlerin de bütün çabas›, toplumlar›n her alanda ortak
noktalar›n› ön plana ç›kartarak, ç›kar çat›flmalar›ndan, kiflisel veya grupsal h›rslardan
kaynaklanan bu kötü gidiflin önüne geçmektir.

Bundan sonraki çal›flmalar›m›zla sizlerle çok daha yak›n iflbirli¤i yapaca¤›m›za inan›yorum.

"Gelece¤e bak›fl; kazan›lm›fl dersler" konulu toplant›m›za kat›lan konuflmac›lara
teflekkürlerimi sunuyor, hepinizi sayg›larla selaml›yorum.
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GEN‹fiLET‹LM‹fi IRAK'A KOMfiU ÜLKELER DIfi‹fiLER‹
BAKANLARI TOPLANTISI AÇILIfi KONUfiMASI

(3 KASIM 2007, ‹stanbul / Ç›ra¤an)
Say›n BM Genel Sekreteri,

Say›n Irak Cumhuriyeti Baflbakan›,

De¤erli D›fliflleri Bakanlar›,

Genel Sekreterler ve heyet baflkanlar›,

Sizleri ‹stanbul'da a¤›rlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, flahs›m ve Türk halk›
ad›na "ülkemize hoflgeldiniz" diyorum.

Say›n Irak Baflbakan› Nuri el Maliki'yle bugün beraber aç›l›fl›n› yapmakta oldu¤umuz bu
toplant›n›n, dost ve komflumuz Irak'›n içinden geçmekte oldu¤u zor dönemi atlatmas›na,
bölgemizde hak etti¤i konuma tekrar kavuflmas›na yard›mc› olmas›n› temenni ediyorum.

K›ymetli Misafirler,

Irak, tarihi dostluk iliflkilerine sahip oldu¤umuz önemli bir komflumuzdur, Irak halk› bizim
için azizdir, k›ymetlidir.

Biz, Türkiye olarak, kendimizi Irak halk›n›n kardefli ve akrabas› olarak görmekteyiz.

Irak halk›n›n mutlulu¤u bizim mutlulu¤umuz, ac›s› bizim ac›m›zd›r.

Yüzy›llar boyunca omuz omuza yaflad›¤›m›z, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak
inançlar› paylaflt›¤›m›z Irak halk›yla, geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de dayan›flma içinde
olmaya devam edece¤iz.

Sayg›de¤er Konuklar,

Ortado¤u bölgesi bugün pek çok sorunla karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.

Karmafl›k ve çok boyutlu olan bu sorunlar, bölge halk›n›n yaflam kalitesini art›racak
ekonomik iflbirli¤i potansiyelinin istedi¤imiz ölçüde harekete geçmesine engel teflkil
etmektedir.

Irak'›n bugün karfl› karfl›ya bulundu¤u durum, tüm bölgemizi ilgilendirmekte, kardefl Irak
halk›n›n yaflad›¤› zor flartlar hepimizi üzmektedir.
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Türkiye bu zor döneminde dost ve komflusu ›rak'a gerek
siyasi ve diplomatik, gerek ekonomik anlamda elinden
gelen katk›y› yapmaya çal›flmaktad›r.
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Türkiye bu zor döneminde dost ve komflusu ›rak'a gerek siyasi ve diplomatik, gerek
ekonomik anlamda elinden gelen katk›y› yapmaya çal›flmaktad›r.

‹nsani, kültürel, sa¤l›k ve e¤itim alanlar›nda proje baz›nda kullan›lmak üzere 250 milyon
ABD dolar›n› daha önceki katk›lar›m›za ek olarak taahhüt ediyoruz.

Türkiye, ülkenin istikrara kavuflturulmas›, yeniden imar›n›n sa¤lanmas› için Irak'taki siyasi
diyalog ve uzlaflma sürecine destek sa¤lam›flt›r.

Irak'taki tüm kesimleri siyasi sürece kat›lmalar› yönünde teflvik ettik, etmeye devam
ediyoruz.

Yine Türkiye olarak, Irak'taki ekonomik yeniden yap›lanma faaliyetlerine katk› sa¤lamaya
azami çaba göstermekteyiz.

Bütün olumsuz flartlara ra¤men, Irak ile Türkiye aras›ndaki ticari iliflkiler geliflmifl, Irak
hükümetine yapt›¤›m›z maddi, ayni ve e¤itim yard›mlar› düzenli bir flekilde art›r›lm›fl,
Türk ifladamlar› Irak'ta yat›r›m yapmaya özendirilmifltir.

Ayn› flekilde, Irak toplumunu temsil eden tüm siyasi aktörler, siyasi uzlaflma sürecine
kat›lmalar› için cesaretlendirilmifltir.

Türkiye'nin, Irak merkezi yönetimine ve Irak halk›na elinden gelen tüm katk›y› yapmakta
oldu¤unu burada bir kez daha ifade etmekten mutluluk duyuyorum.

Bugün aç›l›fl›n› yapmakta oldu¤umuz Geniflletilmifl Irak'a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar›
Toplant›s›, taraf›m›zdan bafllat›lan Irak'a komflu ülkeler sürecinin bir parças›d›r.

Bildi¤iniz gibi, Geniflletilmifl Irak'a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›'n›n ilki,
bu y›l›n May›s ay›nda fiarm el fieyh'te gerçeklefltirilmiflti.

Dost ve komflu Irak'a karfl› olan sorumluluklar›m›z›n bu flekilde fiiliyata dökülmüfl olmas›,
siz de¤erli kat›l›mc›lar›n teveccühüyle karfl›lanmas› bizi ayr›ca mutlu etmektedir.

Nihai amac›m›z, istikrar ve güvene kavuflmufl, kendi halk›yla bar›fl›k, komflular›yla iyi
iliflkiler içinde olan, komflular› için risk ve tehditler üretilmesine f›rsat vermeyen  bir
Irak'›n infla edilmesidir.

Toprak bütünlü¤ü ile siyasi birli¤ini korumas›, içbar›fl ve
güvenli¤ini sa¤lamas›, Irak kadar komflular› için de hayati
derecede önemlidir.
Irak'taki olumsuz flartlar›n sürmesi, bölgesel bar›fl ve istikrar aç›s›ndan da riskler, tehditler
üretmektedir.

Türkiye, bu olumsuzluklardan en fazla etkilenen ülkelerin bafl›nda gelmektedir.

Bu bak›mdan bugün yapaca¤›n›z konuflmalar ve alaca¤›n›z kararlar, Irak'›n, komflu ülkelerin
ve bölgenin gelece¤i aç›s›ndan son derece önemlidir.

3  K A S I M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



437

De¤erli Misafirler,

Bu toplant›da, Irak'›n ulusal birli¤ine ve toprak bütünlü¤üne verilen önemin vurgulanmas›,
Irak'›n istikrara kavuflmas› amac›yla siyasi uzlaflma sürecinin desteklenmesi önem arz
etmektedir.

Öte yandan, Birleflmifl Milletler'in Irak'ta üstlendi¤i rolün güçlendirilmesi, yerlerinden
edilmifl kiflilere yard›m ulaflt›r›lmas›, Irak'taki yeniden yap›lanma sürecinin aksamadan
devam ettirilmesi hususlar›n›n güçlü ifadelerle ve ortak irademizi yans›tacak bir flekilde
uluslararas› kamuoyuna aç›klanmas› da önem tafl›maktad›r.

Yine bir baflka önemli nokta, ulusal ve uluslararas› terörle mücadele edilmeye vurgu
yap›lmas›d›r.

Irak içindeki terörist oluflumlar›n Irak yönetimine verdi¤i s›k›nt› kadar, Irak'›n belli
bölgelerine yerleflen terörist örgütlerin komflu ülkelere zarar veriyor olmas› da önemli
ve acil tedbirler al›nmas› gereken bir s›k›nt› sebebidir.

‹fade etmifl oldu¤um bu hususlar, her biri üzerinde dikkatle durulmas› gereken ve Irak'›n
istikrara, ›rak halk›n›n huzura kavuflmas›n› arzulayan bizler taraf›ndan desteklenmesi
laz›m gelen hayati konulard›r.

Bugüne kadar gerçeklefltirilen komflu ülkeler toplant›lar›nda ortaya ç›kan ana ilkeler ve
yaklafl›mlar, bölge ülkelerinin ›rak'la il iflkilerinin temelini oluflturmal›d›r.

Bizi bir araya getiren bu konferanslar, komflu ülkelerin oldu¤u kadar uluslararas› camian›n
da Irak'a olan sorumluluklar›n›n teyit edilmesi bak›m›ndan son derece faydal›d›r.

fiunu da özellikle ifade etmek isterim:

Irak'taki durumun iyilefltirilmesi, Irak'taki güvenlik flartlar›n›n olumluya dönmesi, siyasi
uzlafl› ve yeniden yap›lanma gibi hayati konular›n baflar›lmas›, temelde Irak yönetiminin
bir sorumlulu¤udur.

Komflu ülkelere, uluslararas› camiaya düflen ise, Irak hükümetinin ve Irak halk›n›n, Irak'ta
güvenli¤in, istikrar›n, siyasi uzlaflman›n sa¤lanmas› için do¤ru yönde ataca¤› ad›mlar›
desteklemek, bunlara katk›da bulunmakt›r.

Buna ilaveten, Irak'›n da komflular›na karfl› sorumluluklar› ve yerine getirmesi gereken
taahhütler bulunmaktad›r.

Komflu ülkeler D›fliflleri ve ‹çiflleri bakanlar› toplant›lar› sonunda ortaya ç›kan kararlar, bu
taahhütleri aç›k bir biçimde ortaya koymufltur.

Irak'a komflu ülkeler süreci, Irak ile komflu ülkeler aras›nda sa¤l›kl› iliflkilerin temellerini
oluflturan ilke ve politikalar›n ortaya ç›kart›lmas› aç›s›ndan da önem tafl›maktad›r.

fiunu çok iyi anlamal›y›z: Herkesin güven ve emniyet içinde olmad›¤›, belli bir refah
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seviyesine ulaflmad›¤› bir ortamda hiç kimse kendisini güvende ve emniyet içinde
göremez.

Biz tüm bölge için, tüm insanl›k için refah, demokrasi, özgürlük, emniyet ve güvenlik
tesis etmeli, ortak gelece¤imizi, ortak hareket ederek kurmal›y›z.

Unutmayal›m ki, atefl, sadece düfltü¤ü yeri yakmaz.

Bizlere düflen, sadece kendimizi düflünerek ve k›sa vadeli ç›karlarla hareket etmek de¤il,
umumi bir güvenlik ve istikrar ortam› oluflturmak için uzun soluklu bir flekilde ortak
hareket edebilmektir.

‹nan›yorum ki, bu toplant›lar ortak insani, siyasi, iktisadi hassasiyetler çerçevesinde
samimi ve uzun vadeli çabalar ortaya konulmas›na hizmet edecektir.

Sizleri ‹stanbul'da a¤›rlamaktan mutluluk duydu¤umuzu bir kez daha ifade ediyorum.

‹stanbul toplant›s›n›n Irak, Ortado¤u ve uluslararas› toplum için baflar›l› sonuçlar ortaya
ç›karmas›n› diliyor, sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Teflekkür ederim.
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GEN‹fiLET‹LM‹fi IRAK'A KOMfiU ÜLKELER DIfi‹fiLER‹
BAKANLARI TOPLANTISI KAPANIfi KONUfiMASI

(3 KASIM 2007)
Bugün Irak'la ilgili önemli bir toplant› gerçeklefltirmifl bulunuyoruz.

Komflumuz ›rak'›n gelece¤i hepimiz için önem tafl›maktad›r.

Bu toplant›da ald›¤›m›z kararlar›n komflu ülke Irak'ta huzura ve istikrara katk› sa¤lamas›n›
diliyorum.

Bugün kabul edilen bildiri Irak'›n gelece¤i, istikrar› ve insanlar›n›n huzurunun sa¤lanmas›
bak›m›ndan önemli unsurlar içermektedir.

Biz, Irak'a komflu ülkeler sürecinin geniflletilmifl düzeyde devam ettirilmesini faydal› ve
yararl› buluyoruz.

Önümüzdeki "Geniflletilmifl Irak'a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›"n›n
düzenlenme yeri ve tarihine iliflkin karar› alm›fl bulunuyoruz.

‹stanbul toplant›s›na kat›lan baflta Baflbakan Say›n Maliki baflkanl›¤›ndaki Irak heyeti ve
Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri olmak üzere, say›n genel sekreterlere ve tüm di¤er
konuklar›m›za konferansa kat›ld›klar› için teflekkür ediyor, sayg›lar›m› sunuyorum.
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STRATEJ‹K VE ULUSLARARASI ETÜDLER KONSEY‹
KONUfiMASI (CSIS STATESMEN'S FORUM)

(5 KASIM 2007)
Say›n Baflkan

Sayg›de¤er Konuklar,

Öncelikle  Stratejik ve Uluslar aras› Etüdler Konseyi'ne beni konuflmac› olarak davet
ettikleri için teflekkür etmek istiyorum.

Yine, Merkezin Baflkan› Say›n John Hamre'ye ve nazik takdiminden dolay› General
Scowcroft'a (Skovkroft) da içten teflekkürlerimi sunuyorum.

Hat›rlayaca¤›n›z üzere, Hükümetimin ilk y›l›n› tamamlad›¤› 2004 y›l›nda ABD'ye yapt›¤›m
ziyaret vesilesiyle, burada Türkiye'nin ekonomik imkânlar›na iliflkin bir sunuflta
bulunmufltum.

Bugün ise, içinde bulunulan hassas ve kritik dönemde, stratejik orta¤›m›z ve müttefikimiz
olan ABD ile iliflkilerimiz hakk›nda bir sunufl yapmak istiyorum.

De¤erli Konuklar,

Türkiye ile Amerika Birleflik Devletleri'nin iliflkileri, stratejik ortakl›k ve müttefiklik
temelinde geliflip ilerlemeye devam etmektedir.

‹ki ülke aras›ndaki iliflkiler zaman zaman pürüzler yaflam›flsa da, de¤iflen koflullara paralel
olarak güncelli¤ini ve önemini korumufltur.

Uluslararas› sistemin So¤uk Savafl sonras› dönemde dönüflümünü henüz tamamlayamam›fl
olmas›, dünyada ve özellikle Türkiye'nin yak›n bölgesinde yeni risk ve tehditler ortaya
ç›karm›flt›r.

Farkl› ideoloji, inanç ve sistemlerin buluflma noktas›nda yeralan Türkiye bu risk ve
tehditleri yak›ndan hissetmektedir.

11 Eylül terör sald›r›lar› ile baflka bir boyut kazanan küresel terörizm, kitle imha silahlar›n›n
yay›lmas›, göç, kültürel çat›flmalar, gelir dengesizlikleri bunlardan sadece bir kaç›d›r.

Böyle bir ortamda,  Türkiye bölgesinde bir istikrar sembolü olarak, kal›c› bar›fl, güven
ve refah›n oluflturulmas›na katk›da bulunmay› bafll›ca amaç edinmifltir.

Bu çerçevede, d›fl politikam›z›n ana eksenlerini NATO üyeli¤imiz ve ABD ile stratejik
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ortakl›¤›m›z›n yan› s›ra AB'ye üyelik perspektifimiz oluflturmaktad›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, co¤rafi olarak inançlar›n, kültürlerin, medeniyetlerin kesiflme noktas›nda
bulunmaktad›r.

Bu durum, hiç kuflkusuz önemli riskleri de beraberinde getirmektedir.

Ancak ülke olarak, tüm bu riskleri ayn› zamanda bir imkâna çevirmenin gayreti içindeyiz.

fiuraya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Türkiye, ‹slam dünyas› içinde demokratik, laik ve Avrupa Birli¤i kat›l›m sürecinde tek
ülkedir.

Türkiye'nin NATO üyeli¤i, ABD ile stratejik ortakl›¤› ve AB'ye kat›l›m süreci, hem bölge
bar›fl›, hem de küresel boyutta bar›fl için vazgeçilmez bir f›rsat oluflturmaktad›r.

Bu noktada, Türkiye'nin istikrar› ve ekonomik gücü, farkl› medeniyetlerin, farkl› dünyalar›n
diyalog kurabilmesinde, bar›fl içinde yaflayabilmesinde kilit rol oynamaktad›r.

Türkiye istikrar noktas›nda ilerledi¤i müddetçe, ekonomik kalk›nma sürecini daha ileriye
tafl›d›¤› müddetçe, bölgesel sorunlar da o ölçüde çözüm yoluna girecektir.

ABD'li ve Avrupal› dostlar›m›z›n, Türkiye'nin bu stratejik önemini, bölgenin mevcut
durumu ›fl›¤›nda tekrar gözden geçireceklerine inan›yorum.

De¤erli Konuklar,

Bu noktada, Türkiye-ABD iliflkileri aç›s›ndan büyük önem arzeden iki konuya dikkatlerinizi
çekmek istiyorum.

Bunlardan ilki,  terörle mücadeleyle alakal›d›r.

PKK terör örgütünün Irak'›n kuzeyinde devam eden varl›¤› ve ülkemize yönelik olarak
sürdürdü¤ü sald›r›lar Türkiye için çok ciddi bir rahats›zl›k kayna¤›d›r.

PKK'n›n terör sald›r›lar› sonucunda dökülen kan her geçen
gün toplumumuzdaki infiali artt›rmakta, Türk halk›n›n
sabr›n› daha da zorlamakta, siyasi iktidar›n seçeneklerini
azaltmaktad›r.
Bir ülke için halk›n›n güvenli¤ini sa¤lamak tart›flmas›z birincil öncelik tafl›r.

Hiçbir ülke s›n›r›n›n hemen ötesinde güvenli¤ini, istikrar›n› ve toprak bütünlü¤ünü hedef
alan bir terör örgütüne göz yumamaz.

Bu çerçevede, Parlamentomuz, 17 Ekim'de 19'a  karfl› 507 oyla Hükümetime  s›n›r ötesi
askeri operasyon dahil her türlü önlemi alma yetkisi vermifltir.

Burada flu hususu özellikle ifade etmek istiyorum:
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Al›nan bu önlem, Irak'›n toprak bütünlü¤ünü veya Irak halk›n› hedef almamaktad›r;
sadece terörle terör örgütüne, yani PKK'ya yöneliktir.

Üzülerek yineliyorum ki, müttefikimiz ABD de tüm dünyay› dehflete düflüren 11 Eylül
sald›r›lar› ile terör belas›n› en ac› flekilde yaflam›flt›r.

Hat›rlanaca¤› üzere, ABD, 11 Eylül terör sald›r›lar›n›n hemen ertesinde Afganistan'daki
operasyonlar›n Afgan halk›n› hedeflemedi¤ini, sadece El Kaide ve Taliban'a karfl› oldu¤unu
ilan etmiflti.

Baflta Türkiye olmak üzere, müttefikler olarak terörle mücadelede ABD'ye tam destek
olduk.

Operasyonlar sonras›nda da ISAF çerçevesinde Afganistan'›n güvenlik ve istikrara
kavuflmas›na, yeniden imar›na büyük katk›da bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz.

Bugün Türkiye, ayn› dayan›flmay›, deste¤i  ABD'den ve müttefiklerinden beklemektedir.

Terörle mücadele çok boyutlu ve meflakkatli bir meseledir.

Bu ba¤lamda basit çözümlerden bahsetmek mümkün de¤ildir.

Terör belas›n›n sadece tezahürlerini de¤il, kaynaklar›n› da kurutmak gerekmektedir.

Bunu ise hiçbir ülke tek bafl›na yapamaz.

Terörü yöntem olarak benimseyenler,  kendilerine sürekli olarak yeni destek tabanlar›
ve yaflam alanlar› oluflturmaktad›rlar.

Bu çerçevede, uluslararas› platformda anlaml› bir dayan›flma sözkonusu olmad›¤› sürece,
çabalar›m›z›n s›n›rl› etkisi olaca¤›n› peflinen kabul etmemiz gerekecektir.
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Bizim Türkiye olarak beklentimiz aç›kt›r.

ABD'nin ve Irak makamlar›n›n PKK terör örgütünün bölgeden sökülüp at›lmas›nda,
söylemin ötesinde süratle somut ad›mlar atmalar› ve Türkiye'ye alaca¤› önlemlerde
destek olmalar› gerekmektedir.

Irak'›n toprak bütünlü¤ünün ve ulusal birlikteli¤inin korunmas›  bölgenin istikrar› aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r.

ABD'nin de orta ve uzun vadeli stratejik ç›karlar› aç›s›ndan bunu iyi de¤erlendirdi¤ine
inan›yoruz.

Türkiye  yan› bafl›nda istikrar, güvenlik ve toplumsal refah›n› sa¤lam›fl bir Irak görmeyi
istemekte, bunun için de  Irak yönetimine ve halk›na elinden gelen her türlü yard›m›,
deste¤i göstermektedir.

Bu ba¤lamda, Irak'la ilgili önemli meselelerden biri de Kerkük'ün statüsüdür.

Tüm Irak halk›n› ilgilendiren bu konunun aceleye getirilmeden çözülmesi önem tafl›maktad›r.

Bu çerçevede Kerkük'ün statüsüne iliflkin referandumun ertelenmesi mant›kl› bir ad›m
olmufltur.

Öte yandan, ülkemizin öncülü¤ünde bafllat›lan "Komflu Ülkeler Süreci", Irak'ta yaflanan
sorunlar›n nas›l çözülebilece¤i konusunda  Irak Hükümeti ile bölge ülkelerinin somut
çözüm önerileri gelifltirdikleri çok önemli bir platform haline gelmifltir.

‹lki fiarm-el fieyh'te yap›lan Geniflletilmifl Komflu Ülkeler Toplant›lar›'n›n ikincisine 2-3
Kas›m 2007 tarihlerinde ‹stanbul'da ev sahipli¤i yapt›k.

Bu vesileyle ülkemizde a¤›rlad›¤›m›z D›fliflleri Bakan› Rice ile önemli hususlarda görüfl
al›flveriflinde bulunduk.

Türkiye-ABD iliflkileri aç›s›ndan hassasiyet tafl›yan ikinci husus ise, baz› çevrelerin
iliflkilerimizi zedeleme yönündeki çabalar› sonucunda hemen her dönem ABD Kongresi'ne
sunulan 1915 olaylar›na iliflkin as›ls›z iddialar› içeren karar tasar›lar›d›r.

Bu çerçevede, Temsilciler Meclisi D›fl ‹liflkiler Komitesi'nde 10 Ekim'de al›nan karar
tabiat›yla bizleri derinden üzmüfltür.

Tarihsel olaylar›n yarg›lanmas› parlamentolara düflmez.

Ermeni iddialar›, bugüne kadar ne tarihi ne hukuki temelde kan›tlanabilmifl de¤ildir.

Tarihi olaylar› ait olduklar› dönemin perspektifinde belgeleriyle inceleyip, en iyi
de¤erlendirecek, sonuçlar ç›karacak olanlar tarihçilerdir.

Aksi takdirde uluslararas› iliflkiler sistemi içinden ç›k›lmaz bir hal al›r.

Bu gibi yabanc› unsurlar›n iliflkilerimizi zedelemesine ve stratejik ortakl›¤›m›za zarar
vermesine müsaade etmemeliyiz.

Türkiye, bu meseleyi aç›kl›kla ele alabilmek için Ermenistan'a tarihi bir öneri yapm›flt›r.
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Ermenistan Cumhurbaflkan› Koçaryan'a 2005 y›l›nda bir
mektup göndererek gerekirse üçüncü ülkelerden
tarihçilerin de yeralabilece¤i  bir  Ortak Tarih Komisyonu
kurma önerisinde bulundum.
Ancak, akl› selime ça¤r› fleklindeki bu önerimiz  bugüne  kadar yan›ts›z kalm›flt›r.

Ermenistan'›n as›ls›z iddialar›n› ve olumsuz tavr›n›  sürdürmesi ne yaz›k ki bu ülkeyle
iliflkilerimizin normallefltirilmesini engellemektedir.

Üçüncü ülkelerin de, Ermenistan'›n ve onun uzant›s› olarak haraket eden Ermeni
diyasporas›n›n menfi çabalar›na müsamaha göstermemesini diliyoruz.

Bu ba¤lamda, ABD Yönetimi'nin bugüne kadar gösterdi¤i sa¤duyulu yaklafl›m› takdirle
karfl›l›yor, bunun gelecekte de devam etmesini bekliyoruz.

Türkiye'yi ve Türk halk›n› rencide edici nitelikteki  sözkonusu tasar›n›n Türkiye-ABD
iliflkilerini zehirleyecek flekilde Genel Kurul gündemine  al›nmas›n›n engellenmesi
çabalar›nda ABD'deki bütün dostlar›m›za görevler düflmektedir.

Neticede bu konunun iliflkilerimizin gelece¤ini ipotek alt›na almas› kimsenin  yarar›na
olmayacakt›r.

‹liflkilerimizi bu gibi yabanc› unsurlara karfl› korumak gelecek kuflaklara  olan
sorumlulu¤umuzdur.

ABD'de say›lar› 300-400 bin oldu¤u tahmin edilen kimisi ABD vatandafl›, kimisi yeflil
kartl›, kimisi ö¤renci Türkiye ve Türk kökenli insan›m›z yaflamaktad›r.

Ülkelerimiz aras›nda bir köprü vazifesi gören bu insanlar›m›z,  ABD toplumuyla bütünleflmifl
olarak, uyum içinde yaflamlar›n›  sürdürmekte ve ABD toplumunun geliflimine katk›da
bulunmaktad›rlar.

Bu tür karar tasar›lar›n›n onlar› da üzdü¤ü ve huzursuz etti¤i unutulmamal›d›r.

De¤erli Dostlar,

‹fade etti¤im hususlar›n hassasiyeti bir yana, Türkiye-ABD ikili iliflkilerinde hali haz›rda
pek çok pozitif unsur da belirleyici rol oynamakta ve  iflbirli¤imizin güçlendirilmesine
katk›da bulunmaktad›r.

Geçen y›l kabul etti¤imiz "Ortak Vizyon ve Yap›land›r›lm›fl Diyalog Belgesi" bunun somut
bir göstergesini oluflturmaktad›r.

Belge, iki dost ve müttefik ülkenin Arap-‹srail ihtilaf›ndan ‹ran'›n nükleer program›na,
Orta Asya ve Afganistan'da istikrara katk›da bulunulmas›ndan, enerji güvenli¤ine kadar
pek çok alanda iflbirli¤ini öngörmektedir.

Ayn› belgede ekonomik iflbirli¤imizin ve halen 10 milyar ABD Dolar› civar›ndaki y›ll›k
ticaret hacmimizin de bugünkünden çok daha ileriye götürülmesi amaçlanmaktad›r.
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Sözkonusu belgeyi Türk-Amerikan iliflkilerinde, stratejik iflbirli¤ini daha da ileriye götürmek
amac›n› tafl›yan temel bir referans belgesi olarak nitelendirmemiz mümkündür.

Yine az önce belirtti¤im gibi, d›fl politikam›z›n temel tafllar›ndan bir di¤erini de Avrupa
Birli¤i'ne kat›l›m hedefimiz oluflturmaktad›r.

20. yüzy›l›n bafl›nda ça¤dafl bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini alan  Türkiye
Cumhuriyeti, bir Avrupa devleti olarak 1952 y›l›nda NATO'ya üye olmufl, Bat›'n›n hemen
tüm kurumlar›n›n içinde yeralm›fl ve  daha 1963 y›l›nda bugünkü AB ile tam üyelik
hedefiyle ortakl›k anlaflmas› imzalam›flt›r.

Bugün gelinen aflamada, Türkiye, gerekli siyasi kriterleri karfl›layarak Avrupa Birli¤ine
tam üyelik müzakerelerine bafllam›flt›r.

Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyum çerçevesinde Hükümetimiz geçen dönemde oldu¤u
gibi bu dönemde de gerekli reformlar› yapmaya devam edecektir.

Ancak, baz› AB üyelerinin tamamen teknik nitelikte olan müzakere sürecini siyasi
mülahazalarla engellemeye çal›flmalar› üzüntü verici ve flevk k›r›c›d›r.

Türkiye'yi de içine alacak bir geniflleme AB'yi
zay›flatmayacakt›r. Tam tersine, aksi yönde geliflmeler
Birli¤in gerçek potansiyeline ulaflmas›na engel olacakt›r.
ABD'nin Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine verdi¤i deste¤i ve AB ile iliflkilerimizin kritik
anlar›nda gösterdi¤i de¤erli çabalar› flükranla ve takdirle karfl›lad›¤›m›z› da bu vesile ile
ifade etmek isterim.

Bunun, ülkelerimiz aras›ndaki  stratejik ortakl›¤a uygun olarak  önümüzdeki dönemde
de devam etmesini diliyoruz.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, uluslararas› gündemi meflgul eden genifl uluslararas› sorun yelpazesine bir çok
AB ve NATO ülkesinden daha yak›n konumda, hatta bu sorunlar›n tam ortas›nda
bulunmaktad›r.

Türkiye'nin dünü, bugünü ve yar›n›n› yak›ndan ilgilendiren bu sorunlar›n tüm yönleriyle
Türkiye ayn› ve eflit ölçüde ilgilenmek zorundad›r.

Bu bak›mdan, Türkiye'nin  bu sorunlara, ne Hükümet ne kamuoyu olarak bigane
kalamayaca¤› aflikard›r.

Bu süreçte Türkiye'nin dost ve müttefikleriyle yak›n iflbirli¤i ve deste¤e ihtiyac›
bulunmaktad›r.

Türkiye bu deste¤i en çok da, elli y›l› aflk›n süredir  müttefiklik iliflkilerine sahip oldu¤u,
stratejik orta¤› ABD'den beklemektedir.

Bu düflüncelerle konuflmama son verirken, Konsey'e, de¤erli yöneticilerine ve sabr›n›z
için sizlere teflekkür ediyor, sayg›lar›m› sunuyorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN ABD ULUSAL BASIN
KULÜBÜNDE YAPTI⁄I KONUfiMA

(5 KASIM 2007)
Say›n Baflkan,

De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Konuflmam›n bafl›nda sizleri sayg›yla selaml›yorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda,  bugün bu toplant›ya ev sahipli¤i yapan Ulusal Bas›n
Kulübü'ne içten teflekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye ile ABD iliflkilerinin ciddi bir dizi s›navdan geçti¤i bir dönemde sizlere hitap
ediyorum.

‹ki ülke aras›ndaki güncel meseleleri, Say›n Baflkan Bush ile bugün yapt›¤›m›z görüflmede
ele ald›k.

Görüflmemizin, zamanlama ve içerik bak›m›ndan son derece yararl› oldu¤unu bu vesileyle
ifade etmek isterim.

De¤erli Konuklar,

Türkiye'nin tarih boyunca sahip oldu¤u jeostratejik konum, bugünün dünyas›nda da artan
bir önemle devam etmektedir.

Türkiye, bildi¤iniz gibi  dünyan›n en çalkant›l› co¤rafyas›nda bulunan bir güven ve istikrar
adas›d›r.

Zor bir bölgede bar›fl ve refah›n yayg›nlaflt›r›lmas›, daha iyi bir dünya ideallerimizin
gerçeklefltirilmesi için çaba gösteriyoruz.

Buna ek olarak Türkiye, Medeniyetler aras›nda, özellikle Avrupa ile Ortado¤u aras›nda
bir köprü vazifesi görüyor.

BM çat›s› alt›nda ‹spanyol meslektafl›m Say›n Zapatero ile eflbaflkanl›¤›n› üstlendi¤imiz
21. Yüzy›l›n en büyük küresel bar›fl projesi olan Medeniyetler ‹ttifak› bunun en iyi kan›t›d›r.

Risklerin çok yüksek oldu¤u böyle bir co¤rafyada, tüm bu riskleri imkâna, f›rsata çevrimek
için çok boyutlu, dinamik ve derinlikli bir d›fl politika yürütmemiz gerekiyor.

fiunu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum:
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Türkiye, hem bölgesinde hem de dünyada bir istikrar unsurudur.  Bunda son y›llarda
yakalad›¤›m›z iç siyasi istikrar ile h›zl› ekonomik büyümenin hiç kuflkusuz büyük pay›
vard›r.

Türkiye'nin istikrar›, baflta Ortado¤u olmak üzere, Kafkasya Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri,
Balkanlar ve Avrupa Birli¤i için son derece önem arz etmektedir.

Bat›'n›n enerji güvenli¤i, uluslararas› terörizmle mücadele, bölgesel sorunlar›n çözümü,
özellikle de medeniyetlerin diyalog kurabilmesi aç›s›ndan, Türkiye'nin çok büyük bir rol
üstlendi¤ini ifade etmek isterim.

Türkiye'ye bu rolü yükleyen, yaln›zca co¤rafi konumu da de¤ildir.

Bak›n›z, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun y›k›lmas›yla birlikte, ortaya 24 yeni ülke ç›km›flt›r.

Türkiye'nin bu ülkeler baflta olmak üzere genifl bir co¤rafyayla ortak tarihi, ortak kültürü,
ortak inançlar› bulunmaktad›r.

Yine Türkiye, ‹slam dünyas› içinde demokrasi ve laikli¤i benimsemifl, Avrupa Birli¤i
kat›l›m müzakerelerini yürüten tek ülkedir.

Bu yönüyle, hem tarihi bir sorumlulu¤u, hem de tarihi flekillendirecek bir köprü rolünü
yüklenmifl durumday›z.

Gerek Amerikal› dostlar›m›z, gerekse Avrupal› dostlar›m›z, bölgeyle yap›c› iliflkiler kurmak
istiyorlarsa, Türkiye'nin bu rolünü mutlaka dikkate almak zorundad›r, diye düflünüyorum.

Bu noktada bizim, Amerika Birleflik Devletleri'yle stratejik ortakl›¤›m›z hem bölge, hem
de dünya aç›s›ndan özel bir önem arzetmektedir.

‹ki ülke aras›ndaki iliflkiler, zaman zaman ciddi s›navlarla karfl›laflm›fl, ancak iki ülke de
bu s›navlar› baflar›yla aflma becerisini göstermifltir.

Bugün Türkiye bak›m›ndan hayati önem tafl›yan,
yar›nlar›m›z› ilgilendiren ciddi risk ve tehditlere karfl›,
dayan›flma ve ortakl›¤›n devam ettirilmesi en büyük
temennimizdir.
De¤erli Dostlar,

ABD ile iliflkilerimiz bak›m›ndan bugün bizim için hayati önem tafl›yan iki öncelikli konu
bulunmaktad›r.

Bunlar 1915 olaylar›na iliflkin tasar› ve Irak'›n kuzeyindeki kabul edilemez PKK
mevcudiyetidir.

ABD Kongresi'ne sunulan, sözde Ermeni "soyk›r›m›" iddialar›na meflruiyet kazand›rmaya
yönelik  karar tasar›s›n›n Temsilciler Meclisi D›fl ‹liflkiler Komitesi'nde kabul edilmesi,
iki ülkeyi yeni bir s›navla karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.
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Baz› çevreler, bu tür karar tasar›lar›n›n ba¤lay›c›l›¤› olmad›¤›n› iddia etmektedirler.

Ancak, müttefikimiz ABD'nin yasama organ› olan Kongre'nin, hukuk d›fl› bir siyasi yarg›da
bulunmaya yönelik çabalar› Türkiye'yi rencide etmektedir.

Tasar›n›n ortak sunucular›n›n Temsilciler Meclisi Baflkan› Pelosi'ye 24 Ekim tarihinde
bir mektup göndererek, tasar›n›n bu aflamada gündeme al›nmamas›n› talep etmelerini,
ihtiyatl› bir iyimserlikle karfl›l›yoruz.

Stratejik iflbirli¤imizi derinden zedeleme potansiyeline sahip bu tasar›n›n Kongre'de
görüflülmemesi için ABD Yönetimi'nin ve çok say›daki Kongre üyesinin bugüne kadar
sergiledi¤i sa¤duyulu tutumu takdir ve memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Bu hususu ABD Baflkan› Say›n Bush'a da ilettim ve görüfllerimizi ayr›nt›lar› ile izah ettim.

Esasen, kimi ülkelerde sürekli olarak gündemde tutulmaya çal›fl›lan Ermeni iddialar›
bugüne kadar ne tarihi ne hukuki temelde kan›tlanabilmifl de¤ildir.

Türkiye bu meseleyi aç›kl›kla ele alabilmek için 2005 y›l›nda Ermenistan'a çok ciddi bir
öneri yapm›flt›r.

‹ki ülke aras›nda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmas›n› öngören bu önerimiz, tarihin bu
sanc›l› dönemine iliflkin müflterek bir anlay›fla ulaflmay› hedeflemektedir.

Önerimizin özü flu unsurlardan ibarettir:

Komisyon, sadece Türk ve Ermeni de¤il, tüm uluslardan ehliyet ve itibar sahibi bilim
adamlar›na aç›kt›r.

Türkiye, devlet arflivlerimizin tamam›n› Komisyon'un incelemesine sunacakt›r.

Türkiye, Ermenistan dahil, tüm ilgili ülkeleri de ayn› flekilde
arflivlerini Komisyon'un incelemesine sunmaya davet
etmektedir.
Türkiye, Komisyon'un çal›flmalar›n›n sonucuna uyaca¤›n› peflinen kabul etmekte oldu¤unu
alenen beyan etmifltir.

fiimdi biz bu öneriyi sunmakla aç›k, samimi, dürüst ve yap›c› davrand›¤›m›z› iddia ediyoruz.

Ermenistan'›n ve ilgilenebilecek tüm di¤er ülkelerin de benzer bir yaklafl›m benimsemelerini
istiyoruz.

Bak›n›z, bizim tarihimizden ya da tarihi gerçeklerden bir korkumuz yok, olamaz.

Ancak bizim endiflemiz, tarihin tarihçiler taraf›ndan de¤il, siyasetçiler taraf›ndan
de¤erlendirilmesidir.

Aç›k söylüyorum, bu son derece yanl›fl, özellikle de bilim ad›na son derece yaralay›c›
bir tutumdur.
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Bilim adamlar›n›n iflini bilim adamlar›na b›rakal›m.

Tarihçilerin iflini tarihçilere b›rakal›m.

‹flin içine siyaseti müdahil edersek, bundan hiç kimse kazançl› ç›kmaz, tersine ülkeler
kaybeder, halklar kaybeder, iliflkiler kaybeder.

Dikkat ediniz, Türkiye'nin Ermenistan'la iliflkileri, bu tasar›n›n ABD D›fl ‹liflkiler
Komisyonu'nda onaylanmas›yla birlikte, önceye göre daha gerilemifl bir durumdad›r.

Oysa, biraz önce de belirtti¤im gibi, b›rakal›m arflivler konuflsun, b›rakal›m tarihçiler
konuflsun, b›rakal›m, bilim konuflsun.

Aksi takdirde siyasi sebeplerle, siyasi ç›kar u¤runa al›nacak kararlar, tarihte ciddi bir leke
ve iliflkilerde yara b›rakmaktan öteye geçemeyecektir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bildi¤iniz gibi, Türkiye terörün yaflatt›¤› ac›lar› çok iyi bilen bir ülkedir.

Ülkemiz bu belaya çok büyük kay›plar vermifltir ve maalesef vermeye de devam
etmektedir.

Terörle mücadelenin çok boyutlu ve uzun vadeli bir mesele oldu¤una kuflku yoktur.

Bu ba¤lamda kolay çözümlerden söz edilemeyece¤i de aç›kt›r.

Terör belas›n›n sadece tezahürlerini de¤il, kaynaklar›n› da kurutmak gerekmektedir.

Bunu hiçbir ülke tek bafl›na yapamaz.

Terörle mücadele için uluslararas› iflbirli¤i gerekmektedir.

Türkiye, bölgesinde bar›fl ve istikrar için elinden gelen tüm gayreti gösterirken, bar›fl ve
istikrara en büyük darbeyi vuran kuzey Irak kaynakl› PKK terörizmi ile mücadelede ne
yaz›k ki gereken uluslararas› deste¤i görememektedir.

Özellikle baz› Avrupa ülkelerinin terörle mücadelede yan›m›zda yer almamalar›n› ve bu
tutumlar›nda ›srar etmelerini kabul etmek mümkün de¤ildir.

Gereken uluslararas› deste¤in ve iflbirli¤inin bulunmad›¤› bir ortamda Türkiye, kendisini
ve halk›n› teröre karfl› koruma hakk›n› tabiat›yla kullanacakt›r.

Zira, devletler, toprak bütünlüklerini ve kendi vatandafllar›n› korumak yükümlülü¤ü
alt›ndad›rlar.

Biz, Irak'›n ulusal birli¤ini ve toprak bütünlü¤ünü destekliyoruz, bölgesinde ve dünyada
itibarl› konumuna yeniden kavuflmas›n› sadece temenni etmiyoruz, bunun için gereken
çabalar› da gösteriyoruz.

Nitekim, iki gün önce "Geniflletilmifl Irak'a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›"na

5  K A S I M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



450

‹stanbul'da ev sahipli¤i yaparak bu konudaki irade ve kararl›l›¤›m›z› bir defa daha göstermifl
bulunuyoruz.

Terörle mücadele konusundaki temaslar›m›z› bu ilkeler ›fl›¤›nda Irakl› Kürtlerin de temsil
edildi¤i merkezi Irak Hükümeti ile sürdürmeye daima özen gösterdik.

Son olarak 26 Ekim'de Ankara'da Irak heyeti ile temaslarda bulunduk.

Bu sorunun derhal ve nihai olarak bir çözüme kavuflturulmas›nda baflar›s›z olunmas›
halinde, bunun genifl bölgesel yans›malar› olabilece¤inin ak›llarda tutulmas› gerekti¤ine
dikkatinizi çekmek isterim.

Ulusal ç›karlar›m›z› bölgedeki ak›ld›fl› güç hesaplar›na kurban etmemizi bizden hiç kimse
beklememelidir.

Türkiye'nin art›k, zamana yay›lan ve daha önce denenmifl, ancak sonuç vermemifl bir
tak›m mekanizma ve önerilerle vakit kaybetmeye tahammülü kalmam›flt›r.

Türkiye, ABD ve merkezi Irak Hükümeti'nden, kuzey Irak
kaynakl› PKK terörüne kesin bir son verecek somut ve acil
ad›mlar atmas›n› beklemektedir.
Bu meyanda, Hükümetimiz bölücü terör örgütü ile mücadelede gereken tedbirleri
almaktad›r, almaya da devam edecektir.

Türkiye'nin kendisini koruyacak gücü oldu¤unu çeflitli vesilelerle vurgulad›m.

Bugün bunu bir defa daha sizlerin huzurunda teyid ediyorum.

Irak'›n kuzeyinde konufllanarak, ülkemizin toprak bütünlü¤ünü, kamu düzenini, güvenli¤ini
ve huzurunu tehdit eden bölücü terör örgütüne karfl› uluslararas› hukuktan kaynaklanan
hakk›m›z› kullanma noktas›na gelmifl bulunuyoruz.

Bu hakk› kullanma yetkisi Yüce Meclisimizce Hükümetimiz'e verilmifltir.

Meclisimizin bu karar› esasen halk›m›z›n hissiyat›na tercüman olmufltur.

Türk halk› bu konuda derin bir infial ve beklenti içindedir.

fiunu bir kez daha aç›kça ifade etmek istiyorum:

Hedefimiz, Kuzey Irak'tan kaynaklanan PKK terör örgütüdür.

Bunun, tüm uluslararas› camia taraf›ndan iyi anlafl›lmas› gerekmektedir.

Türkiye, meflru savunma hakk›n› kullan›rken ataca¤› ad›mlar› ABD ile ortaklafla atmaya
da haz›rd›r.

Kosova'da, Afganistan'da ve birçok bölgede ABD'nin yan›nda teröre karfl› ortak bir
mücadele yürüttü¤ümüzü ve yürütmekte oldu¤umuzu hat›rlatmak isterim.
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PKK'ya karfl› meflru davam›zda da ABD'nin yan›m›zda yer almas›n› beklemek en tabii
hakk›m›zd›r diye düflünüyorum.

Bu görüfllerimi bugün Baflkan Bush'la da bir kez daha çok aç›k bir flekilde paylaflt›m.

Birbirimizi gayet iyi anlad›¤›m›z› ve temel prensipler üzerinde mutab›k kald›¤›m›z›
düflünüyorum.

Bak›n›z, özellikle bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Bugün terör art›klar› art›k ulusal s›n›rlar içinde kalm›yorlar.

Bunun en y›k›c› örne¤ini 11 Eylül sald›r›lar›nda gördük.

Terör ve teröristler art›k uluslararas› karmafl›k ba¤lant›lar içine girmifl durumdalar ve tüm
ülkeleri tehdit ediyorlar.

Bugün PKK terör örgütünün de faaliyet alan› Kuzey Irak veya Türkiye ile s›n›rl› de¤ildir.

Avrupa gençli¤ini, belki Amerikan gençli¤ini zehirleyen uyuflturucu ticareti, uluslararas›
insan kaçakç›l›¤›, haraç alma gibi çok çeflitli faaliyetler, bizzat PKK taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir.

PKK faaliyetlerine göz yuman baz› Avrupa ülkeleri, bu davran›fllar›yla kendi gençlerinin
zehirlenmesine, kendi vatandafllar›n›n zarar görmesine, kendi güvenliklerinin tehdit
edilmesine, kendi sosyal bar›fl düzenlerinin bozulmas›na da göz yummaktad›rlar.

Terör örgütünün bu yüzünü görmeyenler, uluslararas› teröre karfl› ortak mücadeleden
kaç›nanlar, yar›n ayn› sorunla karfl›laflt›klar›nda çok geç olacakt›r.

Bu nedenle gerek Avrupa ülkelerinden, gerekse ABD'den, bu konuda tam dayan›flma,
tam katk› bekliyoruz.

De¤erli Dostlar,

Türkiye-ABD iliflkilerinin belirleyici unsurlar›n›, güçlü dostluk, stratejik ortakl›k ve karfl›l›kl›
güven oluflturmaktad›r.

‹flte bu nedenlerledir ki, iki ülke bugün karfl› karfl›ya gelinen zor durumlarda birlikte
hareket etmek durumundad›rlar.

Dostlar›m›zdan bu iflbirli¤i ve dayan›flmay› beklemekte oldu¤umuzu bir defa daha
belirtmek istiyorum.

Konuflmam› burada noktalarken, ABD Ulusal Bas›n Kulubü'ne bu ortam› haz›rlad›klar›
için bir kez daha teflekkür ediyor, hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.

Teflekkürler...
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TÜRK‹YE - ‹TALYA ‹fi FORUMU TOPLANTISI
KONUfiMASI
(8 Kas›m 2007)
Çok De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi en kalbi duygularla selaml›yorum.

‹talya'y› ziyaretim vesilesiyle iki ülke ifladamlar›n›n düzenledi¤i bu toplant›ya kat›lmaktan
büyük memnuniyet duydu¤umu da belirtmek istiyorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda flunu da ifade etmek isterim:

Türkiye ile ‹talya sadece hükümetler aras›nda de¤il, ifladamlar› aras›nda da örnek bir
dostluk ve iflbirli¤i sergilemektedir.

Siyasi konulardan askeri konulara, turizmden arkeolojiye kadar bir çok alanda iflbirli¤imiz
mevcut.

Ancak ticari ve ekonomik alandaki iflbirli¤imiz, di¤er tüm alanlar› olumlu yönde etkiliyor
ve bu yan›yla iki ülke aras›ndaki yak›n iflbirli¤inin mimar› bizzat sizlersiniz.

Bu vesileyle her iki taraf›n ifladamlar›na da teflekkür ediyorum.

De¤erli ‹fladamlar›,

Sizlerin de bildi¤i gibi, Türkiye, 20 Ekim 2005 tarihinde Avrupa Birli¤i ile kat›l›m
müzakerelerine resmen bafllam›fl bulunmaktad›r.

Bu tarihten itibaren, tarama süreci tamamlanm›fl, müzakerelere geçilmifl ve fas›llar
aç›lmaya bafllanm›flt›r.

Türkiye'nin AB ile müzakere süreci h›z kesmeden devam etmektedir.

fiunu da bu f›rsatla ifade etmek isterim:

Türkiye'nin AB üyeli¤i, yaln›zca Türkiye'nin de¤il, topyekün Avrupa ülkelerinin, hatta
merkezinde bulundu¤umuz co¤rafyan›n yarar›na olacakt›r.

Biz, bunun bilincinde olarak, reformlar›m›z› kararl›l›kla gerçeklefltiriyor, ad›mlar›m›z›
cesaretle at›yoruz.

Baz› Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin,  aç›klamalar›, engelleyici giriflimleri bizim hedefimizi
asla de¤ifltiremez.

Çünkü biz, reformlar›m›z› sadece Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyum için de¤il, ayn›
zamanda kendimiz, kendi halk›m›z, ülkemiz için gerçeklefltiriyoruz.

Yapt›¤›m›z tüm reformlar›n öncelikli amac›, Türk halk›n›n yaflam seviyesini en üst seviyeye

8  K A S I M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Baz› Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin,  aç›klamalar›, engelleyici
giriflimleri bizim hedefimizi asla de¤ifltiremez.



453

yükseltmek, insan haklar› ve iyi yönetiflimi güçlendirmektir.

K›sacas› tüm bu reformlar, halk›m›z›n hak etti¤i siyasi ve ekonomik flartlar›n, imkânlar›n
oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r.

AB ülkelerinden beklentimiz, müzakere sürecinde sorumluluklar›n› yerine getirmeleridir.

Sürecin siyasi unsurlardan ar›nd›r›lm›fl objektif kriterler çerçevesinde sürdürülmesi
gerekti¤ine inan›yoruz.

Bu noktada ‹talya hükümetine ve ‹talya halk›na da teflekkürlerimi iletmek istiyorum.

‹talya, hükümeti ve halk›yla birlikte Türkiye'nin AB'ye yapaca¤› stratejik, ekonomik ve
kültürel katk›y› en iyi idrak eden ülkedir.

Tabii ki ‹talya'n›n bu deste¤ini kazanmam›zda en büyük pay, siz de¤erli ifladamlar›m›za
aittir.

Gerek ‹talya ile ifl yapan Türk ifladamlar›, gerekse de Türkiye ile ifl yapan ‹talyan ifladamlar›,
bu dostluk köprüsünün mimarlar› olmufllard›r.

Önümüzdeki süreçte de bu katk›lar›n›z›n devam edece¤ine inan›yorum.

De¤erli ‹fladamlar›,

Bildi¤iniz gibi Türkiye, Kuzey-Güney, Do¤u-Bat› eksenli enerji koridorlar›n›n kesiflme
noktas›nda yer almaktad›r.

Avrasya, Hazar, Ortado¤u bölgelerinden Avrupa'ya ve
dünyaya petrol ve do¤al gaz›n sevkiyat›nda  kilit ülke
konumunday›z.
Bu durum, Türk-‹talyan iliflkilerine enerji boyutunun da eklenmesini sa¤lam›flt›r.
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Rus do¤al gaz›n› Karadeniz'in alt›ndan Türkiye'ye tafl›yan Mavi Ak›m Do¤al Gaz Hatt›
‹talya'n›n katk›lar› ile hayata geçirilmifltir.

Samsun-Ceyhan By-Pass Petrol Boru Hatt› projesi de Türkiye ve ‹talya'n›n önümüzdeki
dönemde iflbirli¤i yapacaklar› önemli di¤er bir projedir.

Bunlar›n d›fl›nda Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hatt›'ndaki iflbirli¤imiz çok
büyük  bir baflar› ile sonuçlanm›flt›r.

BTC Hatt›'ndaki ilk petrol, geçti¤imiz May›s ay› sonunda tankere yüklenerek ‹talya'ya
nakledilmifltir.

Enerji alan›nda iflbirli¤imiz, Güney Avrupa Gaz Ringi çerçevesinde de sürmektedir.

Türkiye-Yunanistan-‹talya Do¤al Gaz Enterkoneksiyonu ile Hazar do¤al gaz› Yunanistan
ve ‹talya'ya ulaflacakt›r.

K›sa bir süre içinde Yunanistan'a bu hattan do¤al gaz vermeye bafllayaca¤›z.

Tüm bu projeler Türk-‹talyan iflbirli¤ine Avrupa enerji güvenli¤i  aç›s›ndan stratejik bir
önem kazand›rm›flt›r.

Enerji alan›ndaki iflbirli¤imizin önümüzdeki dönemde daha da geliflece¤inden eminim.

De¤erli Dostlar,

Bugün Türkiye, AB'nin 6. ticari orta¤› konumundad›r.

AB ile ticaret hacmimiz 80 milyar Avroyu aflm›fl durumdad›r.

Önümüzdeki on y›lda Türk ekonomisinin AB'nin alt›nc› en büyük ekonomisi olaca¤›
tahmin edilmektedir.

2006 y›l›nda 300 milyar avroya ulaflan Gayr› Safi Milli Has›las› ile Türkiye dünyan›n en
büyük 17. ekonomisi olmufltur.

2013 y›l›na kadar GSMH'mizin iki kat› büyüyerek Türkiye'nin dünyan›n en büyük onuncu
ekonomisi olmas› beklenmektedir.

2003-2006 aras›nda ekonomimizdeki büyüme oran› y›ll›k ortalama yüzde 7,3   olarak
gerçekleflmifltir.

Bu oran OECD ülkeleri aras›ndaki en yüksek orand›r.

Bu noktada yüksek büyüme oranlar›n› yakalarken enflasyonu tek haneli rakamlara
düflürdü¤ümüzü de vurgulamak isterim.

Ekonomimizdeki en olumlu geliflmelerden bir di¤eri ise, yüksek oranl› verimlilik art›fllar›d›r.

Bugün önemli uluslararas› kurulufllar Türkiye'yi en fazla geliflme potansiyeline sahip
yükselen ekonomiler aras›nda s›ralamaktad›rlar.

2006 y›l›nda toplam 160  milyar avroyu aflan d›fl ticaret hacmiyle Türkiye uluslararas›
ticarette önemli bir partner konumu kazanm›flt›r.

2007 y›l› sonu itibariyle 72 milyar avroya ulaflacak olan ihracat›m›z›n 2013 y›l›nda 150
milyar avroyu aflmas›n› bekliyoruz.
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Son befl y›lda gerçeklefltirdi¤imiz yap›sal reformlarla
makroekonomik göstergelerde yakalad›¤›m›z olumlu
geliflmeler sürdürülebilir bir nitelik kazanm›flt›r.
Devam eden özellefltirme program›m›z, kapsaml› altyap› ve enerji projelerimiz uluslararas›
yat›r›mc›lar› Türkiye'ye çekmifltir.

Uluslararas› yat›r›mc›lara yard›mc› olmak amac›yla 2006 y›l›nda Yat›r›m Destek ve Tan›t›m
Ajans›'n› kurduk.

Do¤rudan bana ba¤l› olarak çal›flan ajans›m›z, yat›r›mc›lara her türlü yard›m ve hizmeti
sa¤lamakta, ülkemizdeki yat›r›m imkânlar›n› en ayr›nt›l› flekilde duyurmaktad›r.

Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü (OECD), Türkiye'nin 2006 y›l›nda yaklafl›k 15
milyar Avro do¤rudan uluslararas› sermaye çekerek rekor k›rd›¤›n› aç›klam›flt›r.

Rapora göre Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda, son on y›lda en çok net do¤rudan uluslararas›
sermaye çeken 7 ülke aras›nda yer almaktad›r.

2007 y›l›n›n ilk alt› ay›nda ise, do¤rudan sermaye girifli 9 milyar Avroya yaklaflm›flt›r.

2007 y›l› sonu itibariyle bu rakam›n 18 milyar avroya yükselece¤i anlafl›lmaktad›r.

Yat›r›mc›lar aç›s›ndan önem tafl›yan bir hususun bu noktada alt›n› çizmek istiyorum.

Ülkemizde %30 olan kurumlar vergisi oran›, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere %20'ye indirilmifltir.

Böylelikle Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda en düflük vergi yüküne sahip ilk 5 ülke aras›na
girmifltir.

Türkiye'de özellikle enerji ve inflaat sektörlerinde önemli yat›r›m olanaklar› bulunmaktad›r.

Demiryollar›n›n modernizasyonu, otoyol, metro ve havaalan› inflas›, içme ve kullanma
suyu flebekeleri yap›m ve modernizasyonu, elektrik üretim ve da¤›t›m› gibi alanlarda
uluslararas› yat›r›mc›lar›n ilgisini çekebilecek önemli f›rsatlar mevcuttur.

Özellefltirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

TEKEL, THY, Halkbank baflta olmak üzere, di¤er kamu bankalar›, elektrik da¤›t›m ve
üretim flirketleri önümüzdeki dönemde özellefltirme program› içinde yer almaktad›r.

De¤erli ‹fladamlar›,

Türkiye ile ‹talya aras›ndaki ekonomik ve ticari iliflkiler güçlenerek geliflmektedir.

‹talya Türkiye'nin 3. büyük ticari orta¤›d›r.

2006 y›l›nda 12 milyar Avroyu aflm›fl olan ticaret hacmimiz 2007 y›l›n›n ilk yedi ay›nda
7,5 milyar Avroya  yükselmifltir.

Ülkemizde faaliyet gösteren 500'ü aflk›n ‹talyan firma say›s›n›n önümüzdeki y›llarda daha
da artmas›n› bekliyoruz.

‹talyan firmalar› ülkemizde bankac›l›k, müteahhitlik, sigortac›l›k, telekomünikasyon,
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otomotiv, elektronik ve ilaç sanayi olmak üzere, çeflitli alanlarda faaliyet göstermektedirler.

Bu firmalar›n önemli bir bölümünün son 5 y›l içinde faaliyete geçmifl oldu¤unun alt›n›
çizmek isterim.

Esasen bu geliflme, Türkiye ekonomisinin son y›llardaki ekonomik performans›n›n do¤al
bir sonucudur.

Türkiye'nin stratejik konumunun yan›s›ra, farkl› bölgelerle zengin tarihi-kültürel ve
ekonomik iliflkileri bulunmaktad›r.

Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Ortado¤u gibi bölgelerle var olan ba¤lar›m›z bu
bölgelerde siz ifladamlar› için ortak iflbirli¤i imkânlar› sunmaktad›r.

Türk firmalar›n›n Rusya Federasyonu, Afganistan, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde
gerçeklefltirdikleri yat›r›m ve müteahhitlik projelerinin toplam de¤eri bu y›l 72 milyar
Avroyu geçecektir.

De¤erli ‹fladamlar›,

Türkiye'ye gelen uluslararas› sermaye içinde ‹talyan ifladamlar›n›n paylar›n›n artmas›n›
bekliyoruz.

fiunu samimiyetle ifade etmek isterim:

Biz, yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek konusunda, özellikle son 5 y›lda devrim niteli¤inde
reformlar gerçeklefltirdik.

Bu reformlar neticesinde biraz önce zikretti¤im rekor baflar›lara ulaflmay› baflard›k.

Ancak bu seviyelerin asla yeterli oldu¤unu düflünmüyoruz.

Hem yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi, hem de yap›sal reformlar›n gerçeklefltirilmesi
kararl›l›¤›m›z devam ediyor, edecek.

Bu noktada, ‹talyan ifladamlar›m›za, Türkiye'yi daha fazla mercek alt›na almalar›n› tavsiye
ediyorum.

Türkiye'nin sundu¤u f›rsatlardan yararlanmak isteyen ifladamlar›na, her türlü kolayl›¤›n,
her türlü deste¤in gösterilece¤i sözünü de burada huzurlar›n›zda ifade ediyorum.

Yine flunu da söylemek isterim:

‹ki ülke aras›nda ticari ve ekonomik iliflkiler artt›kça, di¤er alanlardaki iflbirli¤i de pekiflecek,
bu da dönüp yine ekonomik iflbirli¤ine katk› sa¤layacakt›r.

Bu süreçte, daha önce de belirtti¤im gibi sizlerin önemli rolü olacakt›r.

Her alandaki iflbirli¤imizin artmas›na katk›lar›n›z› bekliyoruz.

Ayn› zamanda Avrupa Birli¤i üyelik sürecimizde de, özellikle kamuoyunun bilgilendirilmesi
noktas›nda desteklerinizi bekliyoruz.

Birlikte daha güçlü ekonomik ve ticari iliflkiler kuraca¤›n›zdan emin olarak  çal›flmalar›n›zda
baflar›lar diliyor ve  bu toplant›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen baflta  Confindustria
ve DEIK olmak üzere tüm ilgililere teflekkürlerimi sunuyorum.
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ALTINCI ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRES‹

(12 KASIM 2007)
De¤erli Konuklar, Sayg›de¤er Bilim Adamlar›,

Sizleri en içten sevgi ve sayg›lar›m› selaml›yorum.

Alt›nc› Uluslararas› Atatürk Kongresi'ne kat›l›m›n›zdan dolay› flükranlar›m› sunuyor, 235
de¤erli bilim adam›n›n ifltirakiyle yap›lan bu önemli kongreye hofl geldiniz diyorum.

Bu y›l kongremize hem kat›l›m bak›m›ndan, hem de yurt d›fl›ndan gelen bildirilerin say›s›
bak›m›ndan ilgi, geçti¤imiz y›llardan çok daha fazla artm›flt›r, bunun da mutlulu¤unu
yafl›yoruz.

Bizi mutlu eden bir baflka husus da, bu y›l Atatürk Kongresi'nin Atatürk Haftas› içinde
gerçeklefltiriliyor olmas›d›r.

Bu anlaml› kongre vesilesiyle Cumhuriyetimiz'in kurucusu Atatürk'ü sayg›yla an›yorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaflkan›, Millî Mücadele ve ‹stiklâl Savafl›m›z'›n
kahraman komutan› Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ba¤›ms›z güçlü ve modern Türkiye'nin
 temellerini atm›flt›r.

Türkiye Cumhuriyeti'ni onurla ve gururla tafl›d›¤›m›z bir emanet olarak görüyor, üstüne
titriyoruz.

Bugün gelece¤e umutla, güvenle, kararl›l›kla bakan Türkiye'nin bu tarihi mirasa ba¤l›l›¤›
her geçen gün artmaktad›r.

100. kurulufl y›l›n› kutlamaya haz›rland›¤›m›z Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyan›n en ileri
ülkeleri aras›na sokmak bizim gelecek kuflaklar›m›za oldu¤u kadar, geçmiflimize karfl›
da en büyük borcumuz, görevimizdir.

Atatürk'ün Türkiye'yi "muas›r medeniyet seviyesi"nin ötelerine tafl›ma hedefini ilerleme
mücadelemizin ana fikri, temel rotas› olarak görüyoruz.

Bu do¤rultuda yürüyen Türkiye, bir yandan Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik çal›flmalar›n›
h›zla sürdürürken, bir yandan da bölgesinde bar›fl›n ve adaletin teminat› olmak için bütün
gücünü kullanmaktad›r.

Uluslararas› toplumun bugün en sayg›n üyelerinden biri olan Türkiye, kendisi için istedi¤ini
komflular› için de isteyen adalet sahibi bir ülkedir.
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Savafl meydanlar›nda kazan›lan askerî zaferlerde oldu¤u
kadar, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasî, sosyal
ve kültürel sahalardaki dönüflümünde bizzat tayin edici
rol oynam›flt›r.
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Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini temel alan Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde
bar›fl ve istikrar›n öncü ülkesidir.

Avrupa ülkelerinin en büyük 6'nc› ekonomisi, dünyan›n 17'nci büyük ekonomisi olarak
Türkiye Cumhuriyeti, demokrasisini ve hukuk devleti anlay›fl›n› her alanda gelifltirmektedir.

Demokraside, insan hak ve hürriyetlerinde, özgürlüklerin kullan›m›nda kat etti¤imiz
mesafenin bütün dostlar›m›za örnek olmas› en büyük temennimizdir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Bu y›l alt›nc›s›nda bulufltu¤umuz Uluslararas› Atatürk Kongresi, milletimizin sadece
geçmifli hat›rlamak noktas›nda de¤il, gelece¤i düflünmek konusunda da çok de¤er verdi¤i
bir etkinliktir.

Atatürk'ü 69'uncu vefat y›ldönümünde anarken hep birlikte onun fikir ve eserleri üzerinde
yeniden düflünmeli, güncelli¤ini ve de¤erini hiçbir zaman kaybetmeyen temel felsefesini
anlamaya çal›flmal›y›z.

Kongredeki sunulacak bildiriler, özellikle 1919-1938 y›llar› aras›nda yaflanan ve bugünün
geliflmelerine de ›fl›k tutan hadiseler hakk›nda bize yeni aç›l›mlar kazand›racakt›r.

Bugünleri anlamak, insanl›¤›n gelece¤i ad›na ferahlat›c› bak›fl aç›lar›na sahip olabilmek
için tarihi iyi bilmek, iyi anlamak zaruridir.

Günün meselelerine tarihi perspektifle bakmay› bugün her dönemde oldu¤undan daha
önemli görüyoruz.

Bu sebeple bu anlaml› toplant›n›n aç›l›fl›nda sizlerle beraber olmaktan ayr› bir mutluluk
duyuyorum.

Çünkü Atatürk sadece Türkiye'ye de¤il, bütün dünya ülkelerine özellikle mazlum milletlere
örnek olmufl, ba¤›ms›zl›k ve özgürlük sembolü olarak yüreklerde yer etmifl, bugünlere
önemli bar›fl mesajlar› b›rakm›fl bir liderdir.

Savafl meydanlar›nda kazan›lan askerî zaferlerde oldu¤u kadar, yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti'nin siyasî, sosyal ve kültürel sahalardaki dönüflümünde bizzat tayin edici
rol oynam›flt›r.

1922 y›l›nda söyledi¤i bir cümle var ki, bunu huzurlar›n›zda tekrar etmek istiyorum.
Bak›n›z  ne diyor:

"Biz hayat ve ba¤›ms›zl›k için mücadele eden ve bu kanl› mücadele manzaras› karfl›s›nda
bütün medeniyet dünyas›n›n hissiz seyirci kald›¤›n› görmekle içi kan a¤lam›fl insanlar›z."

Bu cümle bugünün gerçekleri göz önüne al›nd›¤›nda da büyük anlamlar tafl›yan bir
cümledir.

Maalesef bugün güç dengeleri mazlum milletlere a¤›r faturalar ç›kartacak biçimde
bozulmufl, ülkeler kendi menfaatlerini insanl›¤›n bar›fl ve esenli¤inden önde tutar hale
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gelmifltir.

Dünyay› karanl›¤a do¤ru götüren, insanl›¤a ac› ve gözyafl› d›fl›nda bir fley getirmeyen
bu tablo medeniyetin bekas› ve insanl›¤›n gelece¤i ad›na son derece düflündürücüdür.

Ülkelerinin yönetiminde söz sahibi olan bütün liderlerin, bütün bilim adamlar›n›n ve bütün
milletlerin bu kötü gidifli durdurmak ad›na önemli görev ve sorumluluklar› vard›r.

Bir an önce dünyaya akl›selim hakim olmazsa, kan, kin ve fliddet duygular› yerini akla
b›rakmazsa, korkar›m ki gelecek, kazanan› olmayan bir dünya olacakt›r.

Sizlerin malumunuz oldu¤u üzere, Atatürk hayat› boyunca hem bölgede, hem dünyada
'samimi' ve 'sürdürülebilir bar›fl' konusunda ›srarl› olmufltur.

Bizler de insanl›¤›n bar›fl ve esenli¤i konusunda ›srarl› olaca¤›z, daha önemlisi taraf
olaca¤›z.

Bugün bütün dünyada yürüttü¤ümüz diplomatik ve siyasi mücadelemiz bar›fl ve adalet
içindir.

Bundan herkesin emin olmas›n› istiyoruz.

Ancak flu da bilinmelidir ki, ülkemizin bütünlü¤ü, milletimizin birlik ve beraberli¤i bizim
için vazgeçilmezdir, kim bu de¤erlerimize kasteden bir hareket içine girerse milletimizin
70 milyon ferdini karfl›s›nda bulur.

Milletimizin nesilden nesile aktard›¤› en önemli miras Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran
istiklal ruhudur.

Çok iyi biliyoruz ki, ‹stiklalini kaybedenler, istikbalini de kaybederler.

Milli kimli¤imizi korumak, milli menfaatlerimizi her türlü hesab›n üzerinde tutmak, milli
hassasiyetlerimizi bölgesel güç dengelerine kurban etmemek, ça¤dafl dünyan›n onurlu
bir parças› olmak ve evrensel de¤erleri özümseyerek ça¤dafl yaflam standartlar›na
kavuflmak istiklalimizi ve istikbalimizi bir arada gözetebilmenin gere¤idir.

De¤erli konuklar,

Bizim en büyük hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni lay›k
oldu¤u seviyelere tafl›mak, aziz milletimizi müreffeh ve
mesut k›lmakt›r.
Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir demokrasi, bar›fl ve istikrar ülkesi olarak yükselecek,
21. asr›n lider ülkeleri aras›na mutlaka girecektir.

Bunun için milletimizi ve memleketimizi ilgilendiren her meseleyi kendi flahsi davam›z
yapmak mecburiyetindeyiz.

Bu flekilde ortaya ç›kabilecek millî hassasiyet ve millî mutabakat, ülkemizin parlak
istikballere ulaflabilmesinde zemin teflkil edecektir.
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Hükümet olarak tarihi sorumlulu¤umuzun bilincinde olarak, milletimizi ve ülkemizi çok
daha ayd›nl›k bir gelece¤e tafl›ma gayretlerimizi en üst seviyede tutuyoruz.

Milletimiz bu yolda en büyük yard›mc›m›z ve destekçimizdir.

70 milyon el ele, gönül gönüle verdik, medeniyet hedeflerimize do¤ru büyük bir aflk ve
heyecanla kofluyoruz.

En büyük gücümüz milletimizdir.

Milletimizle aram›za kimse, ama kimse giremez.

Hiçbir hain niyet, hiçbir kirli giriflim bugüne kadar milletimizin bu ortak heyecan›n›
söndürmeyi baflaramam›flt›r, asla da baflaramayacakt›r.

Türkiye, Cumhuriyet hedeflerini yakalamak için kararl› yürüyüflünü sürdürecek, demokratik
geliflmesini engellemek isteyen bütün provokasyonlar› bertaraf edecektir.

Atatürk'ün en büyük eserim dedi¤i Cumhuriyetimiz'in
temel de¤erlerini yaflatarak; demokratik, laik, sosyal hukuk
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda gelifltirmeye,
yüceltmeye devam edece¤iz.
Bu duyguyla her geçen günü bir öncekinden ileride tamamlamak, ülke olarak dünya
bar›fl›na ve insanl›¤›n esenli¤ine en üst seviyede katk›da bulunmak için canla baflla
mücadele edece¤iz.

De¤erli Bilim Adamlar›,

Sözlerime son verirken, ülkem ve milletim ad›na düflünce ve bilim hayat›m›za, bilgi
birikimimize katk›lar›n›z için tek tek her birinize flükranlar›m› ifade ediyorum.

Atatürk sadece bizim için de¤il milli egemenli¤e, ça¤dafl de¤erlere ve bar›fl felsefesine
sahip olan uluslararas› toplum için de önemlidir, anlaml›d›r, iyi incelenmesi ve örnek
al›nmas› gereken bir devlet adam›d›r.

Bu etkinli¤in, Atatürk'ü, düflüncesini ve eserlerini daha iyi anlamak ve anlatmak için
yararl› olaca¤›n› düflünüyorum.

Kongrenin baflar›l› geçmesini diliyor, tüm kat›l›mc›lara sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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TÜRK-ÇEK ‹fi KONSEY‹ TOPLANTISI KONUfiMASI

(15 KASIM 2007)
Say›n Baflbakan Topolanek,

Çek ve Türk ‹fl Dünyas›n›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle, ziyaretim s›ras›nda bana, resmi  heyetimize ve ifladamlar›m›za gösterilen
misafirperverlikten dolay› de¤erli meslektafl›m Say›n Topolanek'e teflekkürlerimi sunmak
istiyorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, sizlerin huzurunda, tüm Çek halk›n›n Özgürlük ve Demokrasi
için Mücadele Günü'nü iki gün önceden kutluyor, bir kez daha demokrasi ve özgürlük
yolunda göstermifl olduklar› kararl›l›k nedeniyle tebrik ve takdirlerimi ifade ediyorum.

Bu sabah de¤erli meslektafl›m Baflbakan Say›n Topolanek ile bafl bafla ve heyetler aras›
görüflmeleri gerçeklefltirdik.

fiunu, alt›n› çizerek ifade etmek isterim:

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti aras›nda, her alanda, siyasi, kültürel, askeri, ekonomik çok
boyutlu ve derinlikli bir iflbirli¤i mevcut.

Ancak bugün yapt›¤›m›z görüflmelerde de s›kça vurguland›¤› gibi, biz, bu iflbirli¤ini henüz
yeterli seviyelerde görmüyoruz.

Umuyorum ki, çabalar›m›z netice verecek, her alandaki iflbirli¤imiz tatmin edici bir boyuta
ulaflacakt›r.

De¤erli Dostlar,

Çek Cumhuriyeti, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i kat›l›m sürecine destek vermektedir, bundan
dolay› da teflekkür ediyorum.

Bak›n›z, bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Sadece son bir kaç hafta içinde, Türkiye olarak çok yo¤un bir diplomasi süreci yaflad›k.

Irak'a Komflu ülkeler Toplant›s›n› ‹stanbul'da yapt›k.

Ard›ndan Amerika Birleflik Devletleri'nde, ‹talya'da temaslar›m›z oldu.

Ankara'da çok say›da konuk a¤›rlad›k.
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Filistin ve ‹srail Devlet Baflkanlar› yine tarihi bir zirveyi Ankara'da gerçeklefltirdiler. Dün
Gürcistan Baflbakan› ile Ankara'da görüflmeler yapt›k.

Bugün Çek Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunuyoruz.

Buradan Azerbaycan'a geçiyoruz ve Türk Topluluklar› Kurultay›'n›n aç›l›fl›n› yap›yoruz.

Ard›ndan Pazar günü Türkiye Yunanistan s›n›r›nda enerjiyle ilgili önemli bir aç›l›fl›
gerçeklefltirece¤iz.

Bütün bu yo¤un temaslar›n tek bir anlam› var: Bölgemizde ve dünyam›zda, hep birlikte,
elele vererek istikrar› sa¤lamak ve bu yolla refah› art›rmak.

Bak›n›z, Filistin-‹srail ihtilaf›n› sadece bölgesel, sadece iki taraf aras›ndaki bir ihtilaf olarak
görürseniz, bu son derece yan›lt›c› olur.

Küresel dünyada art›k bu tür ihtilaflar s›n›rlar›n içinde kalm›yor, yay›l›yor, çevre ülkeleri,
bölgeyi, hatta dünyan›n di¤er bölgelerini, ülkelerini olumsuz yönde etkiliyor.

"Biz s›n›rlar›m›z›n içine kapanal›m, dünyada olup bitene bigane kalal›m, kendi iflimize
bakal›m" derseniz, bugünün dünyas›nda refah›, kalk›nmay›, ilerlemeyi sa¤laman›z art›k
mümkün de¤il.

Irak'a bak›n›z!
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Irak'ta devam eden kaos, sadece Irak'›, sadece Türkiye'yi de¤il, bir flekilde buray› da,
Avrupa'y› da etkiliyor.

Oysa bu ülkede, Irak'ta istikrar›n sa¤lanmas›, dalga dalga yay›larak önce yak›n komflular›n›,
sonra bölgesini, yak›n bölgeleri olumlu yönde etkileyecek, ekonomiden ticarete, siyasi
iliflkilerden kültürel iliflkilere kadar her alana olumlu yönde sirayet edecektir.

‹flte bizim yo¤un flekilde sürdürdü¤ümüz mücadelenin hedefi budur.

Bir yandan çat›flmalar›, anlaflmazl›klar› giderelim, buna paralel olarak da bir yandan
ekonomik ticari iliflkileri daha ileri boyutlara tafl›yal›m.

Bizim, Türkiye olarak Terörle mücadelede arad›¤›m›z uluslararas› deste¤in de bir noktada
amac› budur.

Bölgede istikrars›zl›¤a zemin haz›rlayacak her türlü terörist giriflime karfl› ortak bir cephe
oluflturamazsak, bu atefl düfltü¤ü yerde kalmaz, gelir baflka yerleri de yakar.

Bundan etkilenen de refah olur, kalk›nma olur, ilerleme olur.

Oysa bizim her ülkede, her bölgede istikrara ihtiyac›m›z var ve bunu baflar›ncaya kadar
da y›lmadan, b›kmadan, usanmadan mücadele edece¤iz, etmeliyiz.

Ayn› durum Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i için de geçerli.

Türkiye'yi d›flar›da tutarak Avrupa Birli¤i'nin küresel bir güç, küresel bir oyuncu olabilmesi
asla mümkün de¤ildir.

Güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlü bir Türkiye, istikrar içindeki bir Türkiye, Avrupa
Birli¤i'ne ve tek tek Avrupa Birli¤i ülkelerine son derece önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Nitekim Çek dostlar›m›z›n bunu görmüfl olmas›ndan son derece mutluyuz ve desteklerinin
bundan sonra da devam›n› bekliyoruz.

De¤erli Konuklar,

Türkiye, son befl y›ld›r siyasi, ekonomik ve sosyal bir dönüflüm sürecinden geçmekte,
istikrarl› biçimde ekonomisini güçlendirmekte, küresel rekabete aç›lmakta ve cazip bir
yat›r›m merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

Önemli uluslararas› kurulufllar Türkiye'yi en fazla geliflme potansiyeline sahip yükselen
ekonomiler aras›nda s›ralamaktad›rlar.

Türkiye ekonomisi bugün itibariyle Avrupa Birli¤i'nin ekonomik kriterlerini teflkil eden
"Maastricht Kriterleri"ni  büyük ölçüde yerine getirmifltir.

2006 y›l› sonu itibariyle 400 milyar dolara ulaflan gayri safi
milli has›lam›zla dünyan›n en büyük 17., Avrupa'n›n ise
en büyük 6. ekonomisiyiz.
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2002-2006 y›llar› aras›ndaki sürede, ortalama yüzde 7,4 büyüme gerçekleflmifltir.

Sözkonusu büyüme oran› büyük ölçüde özel sektör yat›r›m›na  dayanmaktad›r.

H›zla artmakta olan ihracat›m›z da büyümeyi desteklemektedir.

‹hracat›m›z 100 milyar dolar s›n›r›n› aflarak yeni rekorlara do¤ru ilerlemektedir.

Her geçen y›l ihracat›m›zda katma de¤eri yüksek, teknoloji yo¤un ürünlerin pay› artmaktad›r.

Nitekim, ihracat›m›z›n kompozisyonunda sanayi ürünlerinin a¤›rl›¤› 2006 y›l›nda yüzde
86 olmufltur.

fiuraya da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum:

Bugün Türkiye, 223 milyar dolarl›k ticaret hacmiyle dünyan›n en fazla ticaret yapan 20
ülkesinden biridir.

2002 - 2006 aras›nda yüzde 156 oran›nda artan d›fl ticaret hacmimizi 2013 y›l›nda 500
milyar dolara yükseltmeyi hedeflemekteyiz.

Hükümetimizin sa¤lad›¤› güven ve istikrar makroekonomik göstergelerdeki olumlu
geliflmelerin belirleyicisidir.

Bu noktada, Türkiye'nin Avrupa'n›n enerji güvenli¤i aç›s›ndan önemine birkaç cümle ile
de¤inmek isterim.

Türkiye jeostratejik konumu ile bölgede enerji merkezi, da¤›t›c›s› ve transit ülke konumunu
güçlendirmeye çal›flmaktad›r.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru'nun bileflenlerini teflkil eden Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol
boru hatt› 2006 y›l›nda, Bakü-Tiflis-Erzurum do¤al gaz boru hatt› ise geçti¤imiz Temmuz
ay›nda hayata geçirilmifltir.

Rus do¤al gaz›n› Karadeniz'in alt›ndan Türkiye'ye tafl›yan Mavi Ak›m'dan do¤al gaz al›m›
ise devam etmektedir.

Bu arada Türkiye-Yunanistan-‹talya Do¤al Gaz Enterkonektörü'nün Türkiye -Yunanistan
bölümünün aç›l›fl törenini, 18 Kas›m 2007 günü gerçeklefltirece¤iz.

Avrupa'n›n enerji tedariki için büyük önemi haiz di¤er bir proje olan Nabuko do¤al gaz
boru hatt› projesine yönelik çal›flmalar da sürdürülmektedir.

Öte yandan, Kuzey-Güney ekseninde gelifltirilmekte olan Samsun-Ceyhan by-pass boru
hatt›n›n temel mühendislik çal›flmalar› devam etmektedir.

Enerji alan›nda Çek flirketlerinin ülkemizdeki projelerde daha fazla yer almalar›n› bekliyoruz.

Bu alanda verimli iflbirli¤i imkânlar› bulundu¤una inan›yoruz.

De¤erli Konuklar,

Türk ve Çek ekonomilerinin son y›llarda kaydetti¤i önemli geliflmeler, her iki ülkeyi de
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yeni yat›r›mlar, yeni ifl imkânlar› ve yeni giriflimler için Avrupa'n›n en cazip pazarlar› haline
getirmifltir.

Türk-Çek ikili ticari iliflkileri h›zla geliflmektedir, ancak potansiyellerimiz dikkate al›nd›¤›nda,
biz ulaflt›¤›m›z seviyeleri yeterli bulmuyoruz.

Ticaret hacmimiz 2006 y›l›nda 1,1 milyar dolara ulaflm›flt›r.

2007'nin ilk 8 ay› itibariyle bu rakam› yakalad›¤›m›z› memnuniyetle görmekteyiz.

Ancak bak›n›z:

Türkiye'nin d›fl ticaret hacmi 200 milyar dolar›n üzerinde.
Çek Cumhuriyeti'nin de ayn› flekilde...

Ama bak›yorsunuz, bu devasa rakamlar içinde iki ülkenin ticaret pay› 1-1,2 milyar dolar.

Bunu kabul etmemiz, bunu yeterli görmemiz, takdir edersiniz ki mümkün de¤il.

Burada siz de¤erli ifl adamlar›na sorumluluk düfltü¤ü inanc›nday›m.

Kalk›nma ve altyap› projeleri bak›m›ndan her iki ülke de cazip imkânlar sunuyor.

‹fladamlar›m›z, giriflimcilerimiz yaln›zca Türkiye ve Çek Cumhuriyeti'nde de¤il, üçüncü
ülke pazarlar›nda da iflbirli¤i yaparak baflar›l› sonuçlar›n alt›na birlikte imza atabileceklerdir.

Bu konuda da siyasi deste¤imiz mevcuttur.

Bunun için her türlü yasal altyap› vard›r, ekonomik altyap› vard›r, üretim altyap›s› vard›r;
biraz önce de¤indi¤im gibi, siyasi irade de vard›r ve art›k görev sizindir.

Ben bu noktada sözlerime son verirken, bir kez daha Say›n Baflbakan'a
misafirperverliklerinden dolay› teflekkür etmek istiyorum.

Temaslar›m›z›n, görüflmelerimizin her iki ülke için hay›rlara vesile olmas›n› diliyor, hepinizi
en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Teflekkür ederim.
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BAfiBAKAN SAYIN R. TAYY‹P ERDO⁄AN'IN TÜRK‹YE-
YUNAN‹STAN DO⁄AL GAZ ENTERKONNEKTÖRÜNÜN
AÇILIfi TÖREN‹NDE YAPTIKLARI KONUfiMA

(18 KASIM 2007, ‹psala)
Sayg›de¤er Cumhurbaflkan›,

Sayg›de¤er Baflbakan,

Sayg›de¤er Bakanlar, De¤erli Konuklar,

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

‹ki dost ve komflu ülke aras›ndaki Do¤al Gaz Enterkonektörü'nün aç›l›fl› vesilesiyle burada
sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, hepinize ülkemize ve güzel
Edirne'mize hoflgeldiniz diyorum.

Sevgili dostum Baflbakan Karamanlis ile birlikte gerçeklefltirdi¤imiz bu aç›l›fl törenine
Sayg›de¤er kardeflim Cumhurbaflkan› Aliyev'in de kat›lmas› bizim için ayr› bir mutluluk
kayna¤›d›r.

Bildi¤iniz gibi 3 Temmuz 2005 tarihinde bu önemli projenin temelini  atm›flt›k. Çok k›sa
zamanda enterkonnektörün tamamlanarak faaliyete geçmesi ortak irademizi ve
kararl›l›¤›m›z› göstermektedir.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤ine üyelik sürecindeki geliflmelere paralel olarak yeni bir safhaya
giren Türk-Yunan yak›nlaflmas› her alanda artmaktad›r.

Bu yak›nlaflma, iki ülke aras›ndaki iflbirli¤ine oldu¤u kadar, bütün bir bölgenin refah ve
istikrar›na da katk›da bulunmaktad›r.

Ekonomi, ticaret, ulaflt›rma, enerji, turizm gibi çok çeflitli sektörlerde bu sürecin somut
sonuçlar›n› görmekten mutluluk duyuyoruz.

En somut iflbirli¤i alanlar›ndan bir tanesine bugün burada hep birlikte tan›k olmaktay›z.

Do¤al Gaz Enterkonertörü'nün hizmete aç›l›yor olmas›n›n, önümüzdeki dönemde di¤er
alanlarda at›labilecek ad›mlar› da teflvik edece¤ine inan›yorum.

De¤erli Misafirler,

Türkiye'nin genifl bir enerji vizyonu vard›r.

1 8  K A S I M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecindeki geliflmelere
paralel olarak yeni bir safhaya giren Türk-Yunan
yak›nlaflmas› her alanda artmaktad›r.



467

Bu vizyon do¤rultusunda, jeostratejik konumumuzla birlikte bölgede enerji merkezi,
da¤›t›c›s› ve transit ülke pozisyonumuzu güçlendirmeye çal›fl›yoruz.

Esas itibariyle enerji stratejimizi de bu vizyona dayanarak, küresel geliflmeleri ve
beklentileri göz önünde bulundurarak oluflturduk.

Buradan hareketle Türkiye olarak;

- Do¤u-Bat› ve Kuzey-Güney ekseninde transit ülke olmay›,

- Ceyhan Terminali'nin enerji ticaret merkezi haline dönüfltürülmesini,

- Samsun-Ceyhan by-pass petrol boru hatt› ve  Hazar Geçiflli Do¤al Gaz Boru Hatt›
projelerini gerçeklefltirmeyi amaçl›yoruz.

2006 y›l›nda faaliyete geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt› ile geçti¤imiz Temmuz
ay›nda ifllerlik kazanan Bakü-Tiflis-Erzurum Do¤al Gaz Boru Hatt› projeleri, bu çerçevede
yak›n zamanda hayata geçirdi¤imiz önemli çal›flmalard›r.

Bu projelerle Türkiye, 21. Yüzy›l›n ‹pek Yolu olarak adland›r›lan Do¤u-Bat› Enerji Koridoru'nun
hayata geçirilmesine öncülük etmektedir.

Türkiye-Yunanistan-‹talya Do¤al Gaz Enterkonektörü vas›tas›yla da Hazar Havzas› ve
Ortado¤u'nun do¤al gaz›n› Avrupa'ya tafl›yoruz.

2005 y›l›nda temelini att›¤›m›z ve bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z enterkonektör arac›l›¤›yla,
baflta Hazar havzas› olmak üzere, Ortado¤u ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer alan büyük
do¤al gaz kaynaklar›, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaflt›r›lacakt›r.

Bu projeyle Türkiye, Avrupa Birli¤i'nin do¤al gazda dördüncü ana arteri olma yolunda
önemli bir ad›m atmaktad›r.

Bu hat ayn› zamanda Avrupa Birli¤i'nin enerji arz› güvenli¤i ba¤lam›nda, enerji kaynaklar›n›
ve güzergahlar›n› çeflitlendirme hedefi ile de örtüflmektedir.

Özellikle vurgulamak isterim ki, düzenli ve kesintisiz bir
enerji nakli için, enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler aras›nda
iflbirli¤ine dayal› bir anlay›fl›n gelifltirilmesi çok önemlidir.
Çünkü burada, bir taraf›n di¤er tarafa üstünlü¤ü de¤il, karfl›l›kl› bir ba¤›ml›l›k söz konusudur.

Türkiye'nin giriflimleriyle hayata geçirilen enerji politikalar›, bu çerçevede de olumlu bir
iklim ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.

Temennimiz, enerji konusunda bafllayan karfl›l›kl› güvene dayal› iflbirli¤i sürecinin, siyasi,
kültürel, sosyal ve ekonomik alanlar› da kapsayacak flekilde süratle genifllemesidir.
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De¤erli Misafirler,

Bugün burada, üretici ülke dost ve kardefl Azerbaycan'›n Cumhurbaflkan› Say›n Aliyev
de bulunmaktad›r.

Bu boru hatt›n›n hayata geçirilmesiyle, Azeri do¤al gaz› Yunanistan'a eriflmifl olacakt›r.

Bu bir ilktir.

Bundan sonraki hedefimiz, projenin ikinci aya¤›n› teflkil eden ve Adriyatik alt›ndan infla
edilecek olan Yunanistan-‹talya Do¤al Gaz Boru Hatt›n›n tamamlanmas›d›r.

Projenin ikinci aya¤›n›n da hayata geçmesiyle, bu güzergah üzerinden Avrupa'n›n enerji
sistemi beslenmeye bafllam›fl olacakt›r.

Hazar, Ortado¤u ve Kuzey Afrika bölgeleri do¤al gaz kaynaklar› ba¤lam›nda önem arzeden
ve yine Avrupa Birli¤i'nin deste¤ini elde etmifl olan Nabucco Do¤al Gaz Boru Hatt›na
iliflkin çal›flmalar›n da devam etmekte oldu¤unu bu vesileyle dile getirmek isterim.

Enerji projelerinde transit ülke konumunda olmak, Türkiye'ye önemli misyonlar
yüklemektedir.

Sa¤lam ekonomik iliflkiler, siyasi ve kültürel iliflkilerdeki geliflmeleri de beraberinde
getirmektedir. Bu yüzden bu tür projeler her aç›dan anlaml› ve önemlidir.

Türkiye olarak, do¤al gaz boru hatlar› baflta olmak üzere, enerji projelerini, ayn› zamanda
bölgede refah›n, bar›fl›n ve huzurun gelece¤ini garantiye alacak çal›flmalar olarak
de¤erlendiriyoruz.

Refah›n, bar›fl›n ve huzurun oldu¤u yerde, yoksullu¤un, terörün ve dünyay› tehdit eden
di¤er olumsuzluklar›n bar›namayaca¤›na inan›yoruz.

Türkiye, enerji alan›nda, mevcutlara ilaveten pek çok alternatif projenin öncülü¤ünü
yaparak, bu kaynaklar›n çat›flma de¤il, zenginlik kayna¤› olmas›n› sa¤lama yönünde
önemli ilerlemeler kaydetmifltir.

Önümüzdeki dönemde, hem mevcut projeleri titizlikle takip ederek, hem de yeni projeler
üreterek bu yöndeki geliflmeleri daha ileri bir düzeye tafl›mak kararl›l›¤›nday›z.

Türkiye'nin, Do¤u-Bat› Enerji Koridoru'nu oluflturan projeler konusundaki hassasiyeti,
bu koridorun, dünyada ve bölgede istikrar ortam›n›n oluflmas›na katk›da bulunaca¤›na
olan inanc›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bu düflüncelerle, Türkiye-Yunanistan Do¤al Gaz Enterkonektörü'nün hayata geçirilmesinde
eme¤i geçenleri gönülden kutluyorum.

Faaliyete geçirdi¤imiz bu boru hatt›n›n Türk ve Yunan halklar› aras›ndaki dostluk ve bar›fl
ba¤lar›n› daha da sa¤lamlaflt›rmas›n› diliyorum.

Hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.
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11. TÜRK DEVLET ve TOPLULUKLARI DOSTLUK,
KARDEfiL‹K ve ‹fiB‹RL‹⁄‹ KURULTAYI KONUfiMASI

(19 KASIM 2007)
Sayg›de¤er Cumhurbaflkanlar›,

De¤erli Konuklar,

11. Türk Devlet ve Topluluklar› Dostluk, Kardefllik ve ‹flbirli¤i Kurultay›’na kat›lmak üzere
Say›n Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev'in konu¤u olarak dost ve kardefl Azerbaycan'da
bulunmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Türk Devlet ve Topluluklar›'n›n seçkin liderlerini, farkl› co¤rafyalardan flevk ve heyecan
ile Bakü'ye gelerek, kardefl halklar aras›nda iflbirli¤ini güçlendiren bu Kurultay'a kat›lan
dostlar›m› bütün yüre¤imle selaml›yorum.

Buradan Aflkabad'a, Taflkent'e, Buhara'ya, Semerkant'a, Almaat›'ya, Biflkek'e, Lefkofla'ya,
Gümülcine'ye, Ankara'ya, Kerkük'e selam olsun.

Buradan bütün insanl›¤›n mutlulu¤u için, huzuru için adaletin, merhametin, hakkaniyetin
sesi yükselsin ve bu ses bütün insanl›¤›n vicdan›nda yank›lans›n inflallah.

Geçti¤imiz y›l Antalya'da yap›lan 10. Kurultay'dan sonra bu kez 11. Kurultay'›n kardefl
ülke Azerbaycan'da toplanmas›n› sa¤layan de¤erli kardeflim Cumhurbaflkan› Aliyev'e
ve bu Kurultay'›n gerçekleflmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum.

Türkiye ile Can Azerbaycan aras›ndaki ebedi ba¤lar›n mimarlar›ndan büyük devlet ve
siyaset adam› Haydar Aliyev'i de bu vesileyle bir kez daha  hürmetle ve rahmetle
an›yorum.

Haydar Aliyev'in 'bir millet, iki devlet' vurgusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün
'Azerbaycan'›n kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimizdir' anlay›fl›, dostlu¤umuza
ve gelece¤imize ›fl›k tutmaktad›r.

De¤erli Kardefllerim, Dostlar›m,

Genifl bir co¤rafyada yaflayan ülkelerimiz ve kardefl topluluklar›m›z, tarihin derinliklerinden
gelen  yak›n, güçlü ve sars›lmaz ba¤larla birbirlerine ba¤l›d›r.

Bu kardeflli¤imiz köklerini kadim de¤erlerimizden, derin tarihi, kültürel ve insani ba¤lardan
almaktad›r.
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Burada bizleri birlefltiren bu ba¤lar ayn› zamanda ülkelerimize, bizlere büyük imkânlar
da bahfletmektedir.

Tarihi olaylar geçmiflte bu ba¤lar›m›z›n ortaya ç›kmas›n› engellemifl ve aram›za s›n›rlar
koymuflsa da, bugün yine baht›m›z› açacak tarihi imkânlarla yüz yüzeyiz.

Kaç›rd›¤›m›z f›rsatlar› telafi ederek yeni bir dirilifl meflalesi yakabilmemizin önünde hiçbir
engel olmad›¤›n› iyi bilmeli ve önümüzdeki tarihi f›rsat› tarihi bir imkâna çevirmeliyiz.

Bunun için kardefllik temelindeki ba¤lar›m›z› canland›rarak, iflbirli¤imize hayatiyet
kazand›rmal›, halklar›m›z aras›ndaki yak›nl›¤› güçlendirerek sosyal, kültürel ve ekonomik
aç›dan yeniden flahlan›fla kalkmal›y›z.

Dünden bugüne, özellikle son 15 y›lda ald›¤›m›z mesafe aç›kça göstermifltir ki, birbirimize
kavuflmam›z› engelleyen kapal› yollar›n hepsi aç›lm›flt›r.

Birlikte infla edece¤imiz yeni bir dünya ve ayd›nl›k bir gelecek bizleri beklemektedir.

Bu gelece¤imizin mimar› yine bizler olaca¤›z.

Bizler, evrensel dayan›flma ve kardefllik ba¤lar›n› güçlendirdikçe, yeni ve sa¤lam köprüler
kurdukça, her zaman hürmetle and›¤›m›z atalar›m›z›n rüyalar›n› da gerçeklefltirmifl
olaca¤›z.

‹flte hepimizi bir araya getiren, siyasetçisi, sanatç›s›, fikir adam› ve  ö¤rencisiyle ülkelerimizi
buluflturan böylesi Kurultaylar  ortak gelecek vizyonumuzu belirlemede birer dönüm
noktas›d›r.

Dolay›s›yla buralarda yap›lan çal›flmalara ve birlikte üretilen fikirlere, gösterilen hedeflere
büyük de¤er verdi¤imizi huzurlar›n›zda dile getirmekten büyük fleref duyuyorum.

Aziz Kardefllerim,

Yak›n çevremizde meydana gelen olaylara özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Bütün dünyadaki siyasi, ekonomik geliflmelerle birlikte  özellikle Irak'ta ve Ortado¤u'da
yaflananlar karfl›s›nda sürekli uyan›k olmam›z, geliflmelerden  gerekli sonuçlar› ç›karmam›z
gerekiyor.

Zira paylaflt›¤›m›z ortak co¤rafyada veya mücavir bölgelerde meydana gelen geliflmeler
bütün Türk dünyas›n› da etkileyebilecek, gerekli basireti göstermedi¤imiz takdirde bizi
a¤›r sonuçlarla yüz yüze getirecek geliflmelerdir.

Geçti¤imiz hafta ABD ziyaretimde de dile getirdi¤im gibi Karaba¤ bunlar›n içinde belki
en a¤›r yaralardan biridir.

Evet, Karaba¤ hepimizin kanayan yaras›d›r.

Bizlere burada ev sahipli¤i yapan de¤erli kardefllerimizin topraklar›n›n önemli bir bölümü
yan› bafl›ndaki bir devletin iflgali alt›ndad›r.

1 9  K A S I M  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



471

Bir milyona yak›n kardeflimiz, bu haks›z iflgalin neticesinde kendi ülkesinde mülteci
durumuna düflmüfltür.

Bu ac› tablo hepimizin yüre¤ini s›zlatt›¤› kadar uluslararas› camian›n gözünü kapatamayaca¤›
kadar aç›k bir haks›zl›kt›r.

Bölgemizde bar›fl›n, istikrar›n, refah›n  ve iflbirli¤inin hakim olabilmesi için en temel
flartlardan biri Ermenistan'›n bu iflgaline son vermesi, uluslararas› hukuk ve toplumun
ça¤r›lar›na uymas›d›r.

Ermenistan, evrensel de¤erlere, temel insan haklar›na, komfluluk iliflkilerine, hiçbir hukuk
kaidesine uymayan bu kabul edilemez tutuma ve haks›z iflgale derhal son vermelidir.

Türkiye bu konuda her zaman can kardefli Azerbaycan'›n yan›nda olmufltur, bundan
böyle de yan›nda olacakt›r.

Irak'taki Türkmen kardefllerimizin durumu keza ortadad›r.

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Türkleri y›llard›r hakl› bir mücadele vermekte, tüm iyi
niyetli çözüm çabalar›na ra¤men izolasyonlara maruz b›rak›lmaktad›r.

Balkanlar'da veya ortak co¤rafyam›z›n çeflitli   bölgelerinde  yaflayan soydafllar›m›z›n
s›k›nt›lar› hepimizin müflterek derdidir.

Bütün bu  zorluklar›n üstesinden gelebilmemiz için   tek bir yol vard›r.

O da her zaman söyledi¤imiz gibi aram›zda daha s›k› ifl ve güç birli¤i, kuvvetli dayan›flma
olmas›d›r.

Uluslararas› geliflmelerin Avrasya co¤rafyas›na etkileri, Türk dünyas›n›n gelece¤i aç›s›ndan
da önem tafl›maktad›r.

Küreselleflen dünya teknolojik ve ekonomik geliflmelerle
yeni f›rsatlar sunarken, beraberinde yeni tehditleri
getirmektedir.
Avrasya bölgesinin maruz kald›¤›, afl›r› ak›mlar,  terörizm, fakirlik, silah ve uyuflturucu
kaçakç›l›¤› gibi tehditlerin küresel niteli¤i uluslararas› toplum taraf›ndan da idrak edilmifltir.

Avrasya bölgesinde bulunan ülkeler bölgesel ve küresel iflbirli¤ine ciddi katk›da
bulunabilecek durumdad›rlar.

Bu nedenle,  bölge ülkeleri ve toplumlar› aras›nda ikili ve çok   tarafl› iliflkilerin gelifltirilmesi
elzemdir.

Esasen, günümüz tehditleri ile en etkin flekilde mücadele için demokratik, sosyal ve
ekonomik reformlar›n teflvik edildi¤i çok boyutlu bir yaklafl›m benimsenmesine ihtiyaç
duyulmaktad›r.
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De¤erli Cumhurbaflkanlar›,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Ça¤›m›z dayan›flma ça¤›d›r.

‹flbirli¤i ve dayan›flma, bugün için belki ço¤u at›l durumda olan büyük imkânlar›m›z›
hayata geçirme f›rsat› verecektir.

Bizler birbirimizin do¤al ortaklar›y›z.

Tarihimiz ile, kültürümüz ile, inanc›m›z ile bar›fl›k olarak aram›zdaki iflbirli¤i  potansiyelini
harekete geçirmeliyiz.

‹flte bu Kurultay›m›z'da bütün bu konular› hemen her düzeyde ele alabilme,
de¤erlendirebilme imkân›n› bulaca¤›z.

Esasen bugünkü dünya düzeninde baflar›y› yakalayabilmenin yolu, tam bir  iflbirli¤i  ve
dayan›flma içinde olmaktan geçmektedir.

Dünyadan kendimizi soyutlayarak hak etti¤imiz yere gelmemiz mümkün de¤ildir.

Bu nedenle, demokratikleflme, hukukun üstünlü¤ü, saydaml›k, iyi yönetiflim, temel
insani hak ve özgürlüklerin geniflletilmesi, bölgesel ve küresel bütünleflme çabalar›n›
güçlendirmek, gelecek vizyonumuzun temeli olmal›d›r.

Ortak bölgemiz olan Avrasya'n›n insan kaynaklar› ve do¤al zenginlikleri,  tüm sorunlar›n
afl›lmas›na imkân verecek boyuttad›r.

Rekabet yerine iflbirli¤i ruhunun hakim olmas›  hepimizin yarar›nad›r.

Bugüne kadar kardefl halklar aras›nda önemli ad›mlar atmaya, iliflkilerimizi ileri düzeylere
tafl›maya gayret ettik.

Bunlardan Türkiye ile Azerbaycan aras›ndaki iliflkiler düzeyinin birçok yönden örnek
al›nmas› gerekti¤ini düflündü¤ümü de bu vesileyle vurgulamak isterim.

Türkiye ile Azerbaycan aras›nda son y›llarda hayata
geçirilen ve bir zamanlar hayal dahi edilemeyecek büyük
projeler günümüzdeki iflbirli¤i ve dayan›flman›n en somut
göstergesidir.
Geçti¤imiz y›l iflletmeye aç›lan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatt›, yak›n zamanda tam
kapasite ile faaliyete geçecek Bakü-Tiflis-Erzurum do¤al gaz boru hatt› ve Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu hatt› ülkelerimizi yak›nlaflt›ran ba¤lara iflaret etmekte, ayn› zamanda bu
projeler Asya ile Avrupa'y›, Bat› ile Do¤u'yu birbirine yak›nlaflt›rmakta, kat›l›mc› ülkelerin
ekonomik geliflmelerine ve jeostratejik önemlerine katk› sa¤lamaktad›r.

Ayn› zamanda küresel ölçekte de önemi olan bu projelerin daha genifl bir co¤rafyada
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bütün kardefl halklar›m›z›n kat›l›mlar›na  aç›k olarak, bölgemizin refah, iflbirli¤i ve istikrar›na
katk› sa¤lamas›n› hep beraber düflünmemiz ve de¤erlendirmemiz gerekiyor.

Geçti¤imiz son Kurultay'da da vurgulad›¤›m gibi nas›l ki ‹ngilizce konuflan ülkeler,
Frans›zca konuflan ülkeler, ‹spanyolca konuflan ülkeler kendi içlerinde ayn› dil ve kültür
etraf›nda bir araya geliyorlarsa, bizler de d›fl politikada koordinasyon halinde olan böyle
bir yap›y› oluflturabiliriz.

Güzel dilimizi konuflan Türk Dilli Devletler Toplulu¤u, hem uluslararas› platformlarda
halklar›m›z›n ç›karlar›n› daha iyi korumam›za imkân verecek hem de bar›fl ve istikrara
katk›da bulunacakt›r.

Bu çerçevede dil birlikteli¤ini sa¤lama yolunda yap›lacak çal›flmalara da a¤›rl›k vermeliyiz.

Ortak tarihimizin yeniden yaz›lmas› ve bu müflterek tarihin ders kitab› olarak okutulmas›
önemle üzerinde durulmas› gereken bir konudur.

Türk  cumhuriyetleri aras›ndaki her türlü iflbirli¤inin daha planl› ve koordineli, di¤er bir
ifadeyle kurumsal olmas›n›n vakti çoktan gelmifltir.

Bu amaçla Türk dili konuflan Ülkeler Devlet Baflkanlar› zirvesinin daimi bir sekreteryas›n›n
kurulmas›n› teklif ediyorum.

Öte yandan, Antalya Türk Dili Konuflan Ülkeler Devlet Baflkanlar› Zirvesi'nde Kazakistan
Cumhurbaflkan› Say›n Nursultan Nazarbayev taraf›ndan dile getirilen Parlamentolararas›
Konsey Kurulmas› ve Akil Adamlar Konseyi kurulmas› konusunda da gerekli çal›flmalar›
bafllatt›k.

De¤erli  Dostlar,

Siz de¤erli kardefllerimle paylaflt›¤›m ileriye yönelik bu vizyonu gerçeklefltirebilmek yine
bizlerin elindedir.

Bunu yapabilme gücümüzün, birikimimizin, yetene¤imizin ve daha önemlisi irademizin
bulundu¤undan eminim.

Gelecekte, bugünlerimizden daha yak›n, daha güçlü ve sa¤lam iliflkiler ve iflbirli¤i içinde
olaca¤›m›za da ayn› flekilde inan›yorum.

Bunu gerçeklefltiremezsek gelecek nesillere hesap veremeyiz.

Ortak gelece¤imizi haz›rlayabilmemiz için bu Kurultay›m›z gibi ortak forumlarda al›nan
kararlar›  belki ad›m ad›m ancak gerçekçi ve kararl› bir flekilde hayata geçirebilmeliyiz.

Burada al›nacak kararlar, oluflturulacak ortak vizyon,  biz yöneticiler  için yol gösterici
ve ›fl›k olacakt›r.

Bu süreçte deste¤imizi hiçbir zaman esirgemeyece¤imizi, daima  çal›flmalar›n›z›n  yan›nda
olaca¤›m›z› aç›kça bildirmekten  büyük mutluluk duyuyorum.
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Say›n Cumhurbaflkanlar›,

De¤erli Kardefllerim,

Sayg›de¤er Misafirler,

Burada bulunan bütün de¤erli konuklar bilmektedir ki, baflkalar›n›n hayal dahi edemedi¤ini
Türk topluluklar› gerçeklefltirebilecek yetenektedir.

Bunu geçmiflte baflard›k.

fiimdi de baflarabiliriz.

Ortak tarihimizde  oldu¤u gibi, bundan sonra seyreden veya izleyen de¤il, önde giden,
tayin eden olaca¤›z.

Lider ülkeler, imrenilen ülkeler olaca¤›z.

Bunu baflaracak olanlar, burada bulunan veya burada olamasa da gönlü, ruhu,  kalbi ve
vicdan› bizlerle olan bütün kardefllerimizdir.

Bu tabloda kararl› ad›mlar att›¤›m›z takdird,e bugünkünden çok daha güzel günleri hep
birlikte yaflayaca¤›z.

Bu arzu ve inanc›m› tekrar vurgulayarak sizleri en içten sevgilerimle kucakl›yor, sizler
arac›l›¤›yla di¤er Türk illerindeki kardefllerime selamlar›m› iletiyor, ev sahibi can kardefl
Azerbaycan Cumhurbaflkan› ve Kurultay'›n gerçekleflmesine katk› sa¤layan herkese
tekrar teflekkürlerimi sunuyorum.
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YASED GELENEKSEL SONBAHAR RESEPS‹YONU

(20 KASIM 2007, Ankara)
Çok de¤erli konuklar, Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum. YASED'e, bu
önemli ve anlaml› buluflmay› tertip etti¤i için de teflekkür ediyorum.

Türkiye ekonomisinin bugünkü noktaya gelmesinde, uluslar aras› do¤rudan yat›r›mlar›n
çok önemli rolü oldu.

Bu yat›r›mlar› çekme konusunda da YASED, bir sivil toplum örgütü olarak çok baflar›l›
bir performans sergiledi.

Bu katk›lar›ndan, desteklerinden ve çabalar›ndan dolay› YASED'e, yöneticilerine, üyelerine,
çal›flanlar›na huzurlar›n›zda teflekkür etmek isterim.

De¤erli dostlar,

Hat›rlayacaks›n›z, 2002 y›l sonundan itibaren Türkiye ekonomisi h›zl› bir toparlanma
sürecine gir ince, bu iyi leflmeye yönelik çok çeflit l i  yorumlar yap›ld›.

Bu iyileflmenin, geliflmenin gelip geçici oldu¤u söylendi.

Küresel flartlar›n Türkiye'yi etkiledi¤i, bundan dolay› Türkiye'de ifllerin iyiye gitti¤i ifade
edildi.

Türkiye'nin ekonomik baflar›s›n›, Türkiye'nin kendi iç dinamikleri d›fl›ndaki her faktöre
ba¤lad›lar, ama bu baflar›n›n Türkiye'nin kendi baflar›s› oldu¤unu maalesef görmekte
zorluk çektiler.

Bak›n›z, sadece bizim flu yat›r›m ortam›n› iyilefltirme konusunda yapt›klar›m›z› samimi
bir flekilde inceleyebilselerdi, ekonominin bu noktaya nas›l geldi¤ini de eminim
anlayacaklard›.

Hükümeti devrald›¤›m›z andan itibaren, her alanda oldu¤u gibi, yat›r›mlar› çekmek
konusunda da k›l› k›rk yaran bir hassasiyet içinde çaba sarfettik ve sarfetmeye de devam
ediyoruz.

Bunu yaparken de, ilgili tüm kesimleri, özellikle YASED gibi, TOBB gibi sivil toplum
örgütlerimizi iflin içine dahil ettik, katk›lar›n›, desteklerini ald›k ve iflbirli¤i içinde bugün
elde etti¤imiz güzel sonuçlara ulaflt›k.
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Bak›n›z:

1953 y›l›nda bir yasa ç›kar›lm›fl ve uluslararas› sermaye konusunda Türkiye ilk ad›m›
atm›fl.

2003 y›l›na kadar, yani aradan geçen 50 y›lda, Türkiye'ye giren y›ll›k ortalama uluslararas›
yat›r›m miktar›, baz› istisnalar d›fl›nda 1 milyar dolar› aflmam›fl.

Ard›ndan biz, 2003 y›l›nda yasay› yeniden ele ald›k, yeni düzenlemeler yapt›k.

Buna paralel  olarak yo¤un bir  yat ›r ›m çekme mücadelesi  yürüttük.

Sivil toplumu iflin içine dahil ettik, kamu kurumlar›m›z›, bürokrasimizi motive ettik, istiflare
toplant›lar› düzenledik, t›kanan noktalar› açmak için gayret gösterdik.

Sonuç: 2006 y›l›nda 20 milyar dolar› aflan uluslararas› yat›r›m.

2007 y›l›nda, Eylül ay›nda ulaflt›¤›m›z rakam 15,3 milyar dolar.

Bu y›l içinde bafllat›lan büyük ölçekli sat›nalma ve birleflme ifllemlerinin y›l sonuna kadar
tamamlanmas› durumunda, bu rakam›n 25 milyar dolar düzeyine kadar ç›kmas› muhtemel
görünüyor.

Bak›n 50 y›l boyunca 1 milyar dolar seviyesinde, geçen y›l 20 milyar dolar ve bu y›l
beklentimiz 25 milyar dolar.

Bu baflar› tesadüfi olabilir mi, sadece harici faktörlere ba¤lanabilir mi?

Bu bir zihniyet dönüflümünün sonucudur, bir inanc›n ve kararl›l›¤›n ürünüdür.

Uluslararas› sermayeye ters bakan, önemine inanmayan bir anlay›flla bu sonuca
ulafl›lamazd›.

Yine flu verilere özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum:

Dünya Bankas› taraf›ndan Eylül 2007 tarihinde ‹fl Ortam› 2008 Raporu'nda, Türkiye
geçen seneye oranla 34 basamak yükselerek 57. s›raya yerleflmifltir.

Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk›nma Örgütü taraf›ndan yay›mlanan 2007 Dünya Yat›r›m
Raporu'na göre Türkiye, yaklafl›k 20 milyar ABD Dolar› uluslararas› do¤rudan sermaye
girifli ile dünyada 16. s›rada, geliflmekte olan ülkeler aras›nda ise 5. s›rada yer alm›flt›r.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü
Raporu'nda ise, 2005 y›l›nda 117 ülke aras›nda 71. s›rada
bulunan Türkiye, 2006 y›l›nda 125 ülke aras›ndan 59. ve
2007 y›l›nda 131 ülke aras›ndan 53. olmufltur.
Yine, OECD taraf›ndan yay›mlanan Uluslararas› Yat›r›m Perspektifleri 2007 Raporu'nda
Türkiye, OECD üyeleri içinde, son 10 y›lda en çok net do¤rudan uluslararas› sermaye
çeken 7 ülke aras›nda yer alm›flt›r.
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Çok flükür Türkiye, uluslararas› yat›r›mlar konusunda, bugün dünyan›n en ilgi çeken, en
cazip, en elveriflli ülkelerinden biri haline gelmifltir.

Bu nas›l oldu?

Bak›n›z de¤erli arkadafllar›m,

‹stikrar ortam›, güven ortam›, Türkiye'nin bugün bu noktaya ulaflm›fl olmas›nda en belirgin
unsurlard›r.

Siyasi çalkant›lar›n yafland›¤›, demokrasi konusunda tereddütlerin oldu¤u, belirsizli¤in
hüküm sürdü¤ü bir ortamda hiç kimse gidip de o ülkeye yat›r›m yapmaz.

Hat›rlay›n›z; Türkiye'de y›ll›k enflasyon oranlar› yüzde 100'leri geçti.

Enflasyon hem yüksek, hem belirsiz...

Faizler yine öyle.

Büyüme derseniz, bir ileri gitse, iki geri gidiyor.

B›rak›n uzun vadeli hedefleri, bir ay sonras› için, bir hafta sonras› için hedef belirlemek
mümkün de¤il.

Bu ve benzeri belirsizliklerin oldu¤u bir ülkede kimse risk almak istemez, kimse yat›r›m
yapmak istemez.

Biz, bu noktadan hareketle, bütün çabam›z›, öncelikle Türkiye'de siyasi istikrar›n yan›
s›ra ekonomik istikrar› tesis etmeye yönelttik ve çük flükür bunda da baflar› sa¤lad›k.

Türkiye bugün, sa¤l›kl› ve istikrarl› flekilde büyüyen, sa¤lam bir zeminde ilerleyen,
k›r›lganl›klar›n› büyük ölçüde gidermifl güçlü bir ekonomik yap›ya sahiptir.

Bunun gelip geçici oldu¤unu hala iddia edenler varsa, buyursunlar, uluslararas› yat›r›mlara
baks›nlar.

Uluslararas› flirketler, özellikle de bankalar, bir ülkeye yat›r›m yapacaklar› zaman, 10 y›l,
15 y›l, hatta 30 y›l sonras›n› görmek isterler.

E¤er orta ya da uzun vadede bir risk, bir belirsizlik varsa, yat›r›mdan kaç›n›rlar.

Türkiye, bu belirsizlikleri giderdi¤i, güven telkin etti¤i için bugün dünyan›n en dikkat
çekici yat›r›m merkezlerinden biri haline gelmifltir.

fiunu da bu vesileyle alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum.

Yat›r›m ortam›n› iyilefltirme, uzun soluklu bir süreçtir.

'20 milyar dolar yat›r›m çektik, art›k yapacak bir fley kalmad›' deme lüksümüz yok.

Bu yat›r›mlar› çekti¤imiz kadar, seviyeyi muhafaza etmek de özel önem arzetmektedir
ve bunun için de çabam›z, mücadelemiz hep birlikte devam edecek.
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Daha katedece¤imiz uzun bir mesafe var.

Yapmam›z gereken reformlar, düzenlemeler var.

Bunlar› da yapaca¤›z ve inflallah, bugün yakalad›¤›m›z seviyenin daha ötesini de hep
birlikte görece¤iz.

Bu noktada, Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu, çal›flmalar›na devam
edecek.

Biliyorsunuz, bizim dönemimizde bu kurula ifllerlik kazand›rd›k ve kamu kesimi ile sivil
kesimi ortak bir platformda bir araya getirerek sorunlara çözümler ürettik.

Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu'nun yönlendirme komitesi çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

Yak›n zaman içinde Kurulun toplan›p istiflarelerine devam edece¤ini bilmenizi isterim.

Bir baflka istiflare mekanizmas›n›, Yat›r›m Dan›flma Konseyi ad› alt›nda her y›l topluyoruz.

11 Haziran 2007'de 4. toplant›y› ‹stanbul'da gerçeklefltirdik.

Dünyan›n en büyük flirketlerinden üst düzey yöneticiler, bizzat flahs›m›n baflkanl›¤›mda
‹stanbul'da bir araya geldiler ve tavsiyelerini, elefltirilerini, önerilerini bizzat ilettiler.

Bu toplant›larda ortaya konular hedefleri de yak›ndan takip ediyoruz.

Bu noktada önemli bir ad›m›m›z da Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans›'n›n kurulmas›
olmufltur.

Bana ba¤l› olarak çal›flan bu ajans, Türkiye'nin ve Türkiye'deki ekonomik imkânlar›n tüm
dünyaya tan›t›lmas› konusunda son derece özverili bir çal›flma yürütmektedir.

YASED gibi sivil toplum örgütleriyle de uyumlu bir iflbirli¤i
sergileyen ajans›m›z, son aylarda tan›t›m kampanyalar›n›
yo¤unlaflt›rm›fl ve uluslar aras› çevrelerin flimdiden takdirini
kazanm›flt›r.
De¤erli Kat›l›mc›lar, De¤erli Dostlar,

Biraz önce de belirtti¤im gibi, yat›r›m ortam›n› iyilefltirme konusu, uzun soluklu ve hiçbir
zaman nihayete ermeyecek bir süreçtir.

Biz, bu anlay›fltan hareketle, kademe kademe reformlar›m›z›, düzenlemelerimizi yapmaya
devam edece¤iz.

Sorunlar elbette var, bundan sonra da olacakt›r.

Ancak fluraya dikkatinizi çekmek isterim.
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Geride b›rakt›¤›m›z 5 y›l içinde, sorunlar› aflarak bu noktalara ulaflt›k.

Önümüzdeki dönemde de mevcut sorunlar› aflarak, Türkiye'yi inflallah daha iyi noktalara
tafl›yaca¤›z.

Kay›td›fl› konusunda, Vergi konusunda, E¤itim sistemi konusunda, fikri ve s›nai haklar,
Araflt›rma Gelifltirme konusunda önemli ad›mlar att›k, bunlar›n yeterli olmad›¤›n› biliyoruz,
atmaya devam edece¤iz.

Yine, yat›r›m ortam›yla do¤rudan ilgili olan Avrupa Birli¤i kat›l›m süreci konusunda
kararl›l›¤›m›z tavizsiz devam ediyor, edecek.

Biz Türkiye'nin potansiyeline inan›yoruz, Türkiye'nin zenginliklerine inan›yoruz, Türkiye'nin
iflçisine, giriflimcisine, ifl gücüne inan›yoruz ve bu inanc›m›zla Türkiye'yi arzu etti¤i
konuma ulaflt›rmak konusunda son derece kararl›y›z.

Elefltiriler olacakt›r, bunlar› çok tabii karfl›l›yorum, nitekim uluslararas› yat›r›m çeken her
ülkede de bu ve benzeri elefltiriler olmufltur.

Ancak dünyan›n gerçeklerini anlamak, kavramak, takip etmek konusunda da bu çevrelerin
biraz daha aç›k olmas› gerekti¤ine inan›yorum.

Bak›n›z, dün, dünya genelinde 225 firma içinde yer almay› baflaran 22 müteahhidimize
ödül verdik.

Türkiye, uluslararas› müteahhitlik konusunda dünyada ABD ve Çin'den sonra 3. s›rada
yer al›yor.

Bizim iflverenlerimiz, giriflimcilerimiz, ellerinde çanta, ülke ülke dolafl›p yat›r›m f›rsatlar›
ar›yorlar ve dünyan›n hemen her ülkesinde yat›r›mlar yap›yorlar.

Hem yat›r›m yapt›klar› ülkeye, hem de Türkiye'ye çok önemli katk› sa¤l›yorlar.

fiimdi bizim iflverenimiz yurtd›fl›nda yat›r›m yaparken, ve bununla da hakl› olarak övünürken,
biz s›n›rlar›m›z› kapatamay›z.

Böyle bir lüksümüz de yok, böyle bir seçene¤imiz de yok.

‹stihdam› art›rmak için yat›r›mlar› art›rmaya mecburuz.

Bunu görmek zorunday›z.

Uluslararas› yat›r›m gelmesin diyenler flunu bilmelidir ki, bu milletin ekme¤iyle, ifliyle
oynamaya hiç kimsenin hakk› yoktur, olamaz.

Ben, bu duygularla konuflmama son verirken, Türkiye'nin bu baflar›y› elde etmesine
katk› sa¤layan tüm arkadafllar›m›z› bir kez daha tebrik ediyorum.

Baflta YASED olmak üzere, destek veren, çaba sarfeden herkese teflekkür ediyorum.

Türkiye'yi, arzulad›¤›m›z, hak etti¤imiz seviyelere tafl›ma konusunda iflbirli¤imizin devam
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SLOVENYA BAfiBAKANININ ÜLKEM‹Z‹ Z‹YARET‹
SIRASINDA DÜZENLENEN TÜRK‹YE-SLOVENYA ‹fi
FORUMU KONUfiMASI

(21 KASIM 2007)
Say›n Baflbakan Jansa,

Çok De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hepinizi en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Say›n Baflbakan ve heyetini Ankara'da a¤›rlamaktan ve siz de¤erli ifladamlar›m›za birlikte
hitap etmekten büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Ülkelerimiz, tarihi çok eskilere dayanan iliflkilere ve bulunduklar› bölgede çok çeflitli
iflbirli¤i imkânlar›na sahiptir.

Ancak bu imkânlara ra¤men, iki ülkenin özellikle d›fl ticaret boyutuyla henüz yeterli
seviyede olmad›¤› inanc›nday›m.

Bak›n›z; ikili ticaret hacmimiz 2004 y›l›nda 392 milyon Dolar iken, 2006'da bu rakam 617
milyon Dolar'a ç›km›flt›r.

Rakamlar h›zl› bir flekilde art›fl gösteriyor ama, mevcut seviye hala mütevazi diyebilece¤imiz
bir noktadad›r.

Oysa her iki ülkenin de potansiyeli bunun çok çok üzerindedir.

Tabii ki, bu art›fl›n istedi¤imiz seviyelere gelece¤i noktas›nda son derece umutluyuz ve
buna iliflkin ad›mlar›m›z› da at›yoruz.

2003 y›l›ndan bu yana iki ülke aras›nda yat›r›mlar›n korunmas›, çifte vergilendirmenin
önlenmesi, gümrük iflbirli¤i ve karayolu tafl›mac›l›¤› gibi ticaretin esaslar›n› belirleyen
alanlarda anlaflmalar imzalanm›fl durumda.

Yine Say›n Baflbakan'›n yan›nda bir ifladam› heyetiyle ülkemizi ziyaret ediyor olmas› da,
iflbirli¤imizin ivme kazanaca¤›n›n en güzel örne¤idir.

‹nan›yorum ve umut ediyorum ki, iki ülkenin d›fl ticaret hacmi en k›sa zamanda 1 milyar
dolar seviyesine ulaflacak ve buradada kalmayarak daha ileri seviyelere tafl›nacakt›r.

De¤erli konuklar,

Türk ekonomisinin son y›llarda gerçeklefltirdi¤i ekonomik at›l›m hakk›nda sizlere k›saca
bilgi vermek istiyorum.

Ayr›ca, Türkiye bugün dünyan›n en fazla ticaret
gerçeklefltiren ilk 20 ülkesinden biri haline gelmifltir.
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Türkiye, Avrupa Birli¤i'nin ekonomik kriterlerini teflkil eden "Maastricht Kriterleri"ni büyük
ölçüde yerine getirmifl durumdad›r.

Befl y›ld›r sa¤lad›¤›m›z ortalama yüzde 7,4 gibi yüksek büyüme oranlar›yla gayri safi milli
has›lam›z› iki misli artt›rarak 400 milyar dolara ç›kard›k.

2006 y›l› sonu itibariyle dünyan›n en büyük 17., Avrupa'n›n ise en büyük 6.  ekonomisiyiz.

Yüksek büyüme oranlar›n› büyük ölçüde özel sektörümüzün ekonomideki etkinli¤inin
artmas›yla yakalad›¤›m›z›n alt›n› çizmek istiyorum.

Ayr›ca, Türkiye bugün dünyan›n en fazla ticaret gerçeklefltiren ilk 20 ülkesinden biri
haline gelmifltir.

2006 y›l›nda ihracat›m›z 85 milyar dolara ulaflm›fl, ithalat›m›z ise 137 milyar dolar olarak
gerçekleflmifltir.

Cumhuriyetimizin 100. y›l› olan 2023'te ihracat›m›z› 500 milyar dolar seviyesine yükseltmek
için çal›flmalar›m›z devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de hedefimiz rekabet gücümüzü teknolojik yenilik ekseninde
artt›rmak ve dünyan›n önemli sanayi ürünü ihraç eden ülkelerinden biri haline gelmektedir.
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De¤erli Konuklar,

Türk ve Sloven firmalar›n›n üçüncü ülkelerde iflbirli¤i imkânlar›n› araflt›rmalar› ve ortak
giriflimlerde bulunmalar›, hem iki ülke için, hem de bölgelerimiz için son derece yararl›
olacakt›r.

Türk firmalar›n›n müteahhitlik alan›nda yurt d›fl›nda kazand›¤› deneyimlerin alt›n› çizmek
isterim.

Bugüne kadar 68 ülkede toplam 100 milyar dolar de¤erinde
proje üstlenen firmalar›m›z, dünyada bu alanda sayg›n
bir yer edinmifllerdir.
Türkiye, yat›r›m ortam›n› iyilefltirme yönünde de devrim niteli¤inde ad›mlar atm›fl, bu
noktada uluslararas› yat›r›mc›lar›n her geçen gün daha fazla ilgi gösterdi¤i bir ülke haline
gelmifltir.

2003 y›l›nda yürürlü¤e giren yeni Yabanc› Sermaye Kanunu ile yerli ve yabanc› ayr›m›
ortadan kalkm›flt›r.

OECD raporuna göre Türkiye, üye ülkeler aras›nda, son on y›lda en çok net do¤rudan
uluslararas› sermaye çeken 7 ülke aras›nda yer almaktad›r.

Tek durak hizmet anlay›fl›yla ve do¤rudan bana ba¤l› olarak çal›flan Yat›r›m  Destek ve
Tan›tma Ajans›, uluslararas› yat›r›mc›lara yönelik bir dan›flmanl›k flirketi gibi görev
yapmaktad›r.

Yat›r›m Destek ve Tan›tma  Ajans›m›z›n  sizlere  bilgi ve hizmet vermeye her zaman
haz›r oldu¤unu da bu vesileyle vurgulamak isterim.

Türkiye, Asya ve Avrupa aras›ndaki co¤rafi konumuyla enerji nakli bak›m›ndan köprü
görevi görmektedir.

Do¤u-Bat› Enerji Koridoru'nun bileflenlerini teflkil eden Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol
boru hatt› 2006 y›l›nda, Bakü-Tiflis-Erzurum do¤al gaz boru hatt› ise geçti¤imiz Temmuz
ay›nda hayata geçirilmifltir.

Rus do¤al gaz›n› Karadeniz'in alt›ndan Türkiye'ye tafl›yan Mavi Ak›m'dan do¤al gaz al›m›
ise devam etmektedir.

Bu arada Türkiye-Yunanistan-‹talya Do¤al Gaz Enterkonnektörü'nün Türkiye-Yunanistan
bölümünün aç›l›fl törenini, Pazar günü gerçeklefltirdik.

Avrupa'n›n enerji tedariki için büyük önemi haiz di¤er bir proje olan Nabucco do¤al gaz
boru hatt› projesine yönelik çal›flmalar da sürdürülmektedir.

Öte yandan, Kuzey-Güney ekseninde gelifltirilmekte olan Samsun-Ceyhan by-pass boru
hatt›n›n temel mühendislik çal›flmalar› da devam etmektedir.
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Say›n Baflbakan,

De¤erli Konuklar,

Türkiye'de bulundu¤unuz sürece, Türkiye'nin iyileflen yat›r›m ortam›n›, h›zla büyüyen
ekonomisini ve bölgesel bir lojistik terminal olma kapasitesini daha yak›ndan tan›man›z›
diliyorum.

‹kili iflbirli¤imizin her alanda gelifltirilmesi yönünde siyasi deste¤in mevcut bulundu¤unu
bir kere daha vurgulamak isterim.

Yard›m ve yönlendirmeye ihtiyaç duydu¤unuz her konuda ilgili kurumlar›m›z destek
sa¤lamaya haz›rd›r.

Bu toplant›n›n düzenlenmesinde katk›da bulunan baflta Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
olmak üzere herkese teflekkürlerimi sunuyor, De¤erli Baflbakan'›n ülkemizi ziyaretinin
iliflkilerimize yeni bir ivme kazand›raca¤›na olan inanc›m› tekrar belirtiyor ve hepinizi
sayg›yla selaml›yorum.
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SAYIN BAfiBAKANIMIZIN TÜRK-‹TALYAN FORUMUNDA
YAPTIKLARI KONUfiMA

(14 ARALIK 2007)
De¤erli Konuklar,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi en kalbi duygularla selaml›yorum.

De¤erli ‹talyan dostlar›m›za, ülkemize ve ‹stanbul'a hofl geldiniz diyorum.

Bu akflam, Türk-‹talyan Medya Forumu kapsam›nda, ülkelerimizin çok de¤erli kat›l›mc›lar›yla
birlikte olmaktan ve burada sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum.

Her iki ülkenin ifl ve bas›n çevrelerinin önde gelen yöneticilerini biraraya getiren bu tür
toplant›lar›n fevkalade yararl› oldu¤una inan›yorum.

Bu tür toplant›lar, birbirimizi yak›ndan ve do¤ru bir flekilde tan›mam›za imkân sa¤layacak,
karfl›l›kl› anlay›fl›n ve diyalo¤un gelifltirilmesine vesile olacakt›r.

Forum'un gerçeklefltirilmesinde eme¤i geçenlere bu vesileyle teflekkür ediyorum.

De¤erli Dostlar,

Türkiye ve ‹talya, Akdeniz tarihine damgas›n› vuran iki önemli uygarl›¤›n temsilcileridir.

‹ki ülke, zengin tarihsel geçmiflin ve befleri birikimin sa¤lad›¤› miras›, günümüze örnek
teflkil edecek bir iflbirli¤i zemini ve dostluk köprüsü olarak tafl›may› baflarabilmifltir.

Halklar›m›z aras›nda süregelen iliflkiler 1856 y›l›nda diplomatik iliflkilerin kurulmas›n›n
ard›ndan ivme kazanm›flt›r.

Dostane iliflkiler, iki toplumun 20. yüzy›lda giderek artan siyasi, ekonomik ve kültürel
iflbirli¤ine de imkân sa¤lam›flt›r.

K›ymetli Konuklar,

Bugün Türkiye ve ‹talya bir çok alanda ortakl›k ve müttefiklik iliflkisine sahip iki dost
ülkedir.

Siyasi iliflkilerimiz ikili düzeyde olsun, uluslararas› düzeyde olsun, sa¤lam temeller
üzerinde gelifliyor.
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Bu sa¤lam temeller, kuflkusuz iki ülke aras›ndaki ticari, askeri, ekonomik ve kültürel
iflbirli¤ini güçlendirmek için de uygun bir zemin oluflturuyor.

‹kili iliflkilerimiz, bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, tüm boyutlar›yla gelecek için büyük bir
geliflim potansiyeli sunuyor.

‹talya, Türk ekonomisi aç›s›ndan katk›s› vazgeçilemeyecek de¤erli bir ortakt›r.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birli¤i'ne girmesi sonucunda, iki ülkenin ticari ve ekonomik
iliflkileri parlak bir sürece girmifltir.

Bu iliflkiler h›zla gelifliyor.

‹talya, Türkiye'nin ihracatta 3'üncü ithalatta 4'üncü büyük ticari orta¤›d›r.

2006 y›l›nda 12 Milyar Avroyu aflan ticaret hacminin, 2007 y›l› sonunda daha da artmas›n›
bekliyoruz.

Halen Türkiye'de çesitli alanlarda faaliyet gösteren ‹talyan flirketlerinin say›s› 580'i
bulmufltur.

Bu firmalar›n önemli bir bölümünün son 5 y›l içerisinde faaliyete geçmifl oldu¤unun alt›n›
çizmek istiyorum.

Esasen bu geliflme, Türkiye ekonomisinin son y›llardaki ekonomik performans›n›n da
tabii bir sonucudur.

Son zamanlarda, savunma sanayii alan›ndaki iflbirli¤imize, ATAK helikopter projesi ile
de yeni perspektifler kazand›r›yoruz.

Türkiye, Kuzey-Güney, Do¤u-Bat› eksenli enerji koridorlar›n›n kesiflme noktas›nda yer
almaktad›r.

Enerji alan›nda Türkiye ile ‹talya aras›nda yap›lan iflbirli¤i
ve yürütülen projeler, Avrupa enerji tedarik kaynaklar›n›n
ve güzergah›n›n çesitlendirilmesine stratejik önemde
katk›lar sa¤l›yor.
‹talya'n›n geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de, Türk ekonomisinin Avrupa'n›n merkeziyle
bütünleflmesinde öncelikli bir yere sahip oldu¤u görülüyor.

Bizler, iki ülke ifladamlar› aras›nda, gerek Türkiye ve ‹talya'da, gerek üçüncü ülkelerde
ortak iflbirli¤i projeleri gelifltirmek amac›yla bafllat›lacak giriflimlere destek vermeye
haz›r›z.

‹talyan ifladamlar›n›n, Türkiye'ye yap›lan uluslararas› sermaye yat›r›mlar› içindeki paylar›n›
artt›rmalar›n› ümit etti¤imizi de burada dile getirmek istiyorum.

Ülkelerimiz aras›nda, son zamanlarda, befleri ve kültürel alanlardaki iflbirli¤inin de bir
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ivme kazanm›fl olmas›, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

K›sa bir süre önce, Türkiye'de Türk-‹talyan Üniversitesi kurulmas›na dair bir ortak bildiri
imzalanm›fl olmas› ve bu alandaki çal›flmalar›n sürdürülmesi sevindiricidir.

Ayr›ca, baflta ifladamlar›, akademisyenler, sanatç›lar olmak üzere ‹talya'ya seyahat edecek
vatandafllar›m›z için vize kolayl›klar› sa¤layacak bir muht›ran›n geçti¤imiz Ocak ay›nda
imzalanm›fl olmas›n› da memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Esasen, ülkelerimiz aras›nda her alanda ilerleme kaydetti¤imiz iliflkiler, halklar›m›z aras›nda
daha etkin ve sorunsuz bir etkileflimi de gerekli k›lmaktad›r.

Konuflmam›n bu bölümünde, bir hususa de¤inmeden geçemeyece¤im.

‹letiflim kanallar›n›n bu denli öneme sahip oldu¤u günümüzde, ‹talyan kamuoyunda
ülkemizle ilgili baz› önyarg›lar›n mevcut oldu¤u, ne yaz›k ki, müflahede edilmektedir.

‹talya, ülkemizde tan›nan ve her zaman sempati gören bir ülkedir.

Buna karfl›l›k, maalesef, Türkiye'nin ‹talyan kamuoyunda ayn› görünüme sahip oldu¤unu
söylemek güçtür.

‹talyan kamuoyu ve bas›n›nda, ülkemizle ilgili önemli bir bilgi eksikli¤i ve alg›lama aç›¤›n›n
bulundu¤unu görüyoruz.
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Bugün ‹talyan bas›n›n›n genelinde Türkiye ile ilgili geliflmelerin do¤ru ve kapsaml› biçimde
yans›t›ld›¤›n› söylemek güçtür.

Örne¤in, Irak'›n kuzeyindeki geliflmeler ve bununla ba¤lant›l› olarak ülkemizi etkileyen
terör olgusunun ‹talyan bas›n›nda ço¤u zaman tarafl› ve eksik yans›t›ld›¤›n› görüyoruz.

Yirmi y›l› aflk›n süredir sivil ve asker binlerce vatandafl›m›z›n can kayb›na yol açan terör
örgütü PKK, AB ve ABD taraf›ndan aç›kça "terör örgütü" olarak tan›nm›flt›r.

PKK'n›n terör örgütü oldu¤u, ‹talyan makamlar›nca da kabul edilmifltir.

Bütün bunlara ra¤men, maalesef ‹talyan bas›n›nda, PKK ve mensuplar›n›n "ayr›l›kç›",
"asi", "Kürt gerillalar" fleklinde tan›mland›¤›, hatta kimi zaman terörü ve teröristleri yücelten,
özendiren bir yaklafl›m sergilendi¤i görülmektedir.

Bunlar, tabiat›yla bizleri üzüyor.

Küresel terörle mücadele etmenin yolu, küresel bir iflbirli¤inden geçiyor.

Türkiye, küresel geliflmelere paralel olarak jeopolitik önemi ve bölgesindeki a¤›rl›¤›
giderek artan bir ülkedir.

Son olarak Orta Do¤u bar›fl›na sa¤lad›¤› katk›da oldu¤u gibi, Türkiye, gösterdi¤i yap›c›
tutum ve gayretler neticesinde sadece bölge ülkelerinden de¤il, dünya genelinde de
takdir toplamaktad›r.

‹srail Devlet Baflkan› Shimon Peres ile Filistin Ulusal Yönetimi Baflkan› Mahmut Abbas,
k›sa süre önce efl zamanl› olarak ülkemizi ziyaret ederek, TBMM çat›s› alt›nda biraraya
gelmifllerdir.

Bu ziyaretin ‹talyan bas›n›nda neredeyse hiç yank› bulmad›¤›n› görmek bizleri flafl›rtm›flt›r.

Bu bilgi aç›¤›n›n giderilmesinin, bir ölçüde, ülkelerimiz aras›ndaki kültürel al›flveriflin
artt›r›lmas›na ba¤l› oldu¤unu düflünüyorum.

fiunu vurgulamak isterim ki, ‹talyan medyas›ndaki dostlar›m›za da, bu noktada önemli
görev ve sorumluluk düflmektedir.

Zira, üstlenmifl oldu¤unuz  rol, halklar›m›z›n birbirlerini daha iyi ve daha do¤ru tan›malar›na,
karfl›l›kl› anlay›fl, hoflgörü ve dostluk duygular›n›n kuvvetlendirilmesine yönelik gayretlere
katk› sa¤laman›z› da gerektiriyor.

Buradan Türk medya kurulufllar›na da seslenmek istiyorum.

‹ki ülke medyas› aras›nda tesis edilecek temas ve kurumsal iflbirli¤i, halkalar›m›z›n
birbirlerine daha da yaklaflmalar›na, önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Türk medyas›n›n da hem Türkiye-‹talya iliflkilerini medya ve bas›n kurulufllar› düzeyinde
gelifltirmesi, hem de ‹talya'daki geliflmeleri Türk kamuoyunun bilgisine sunmas›
toplumlar›m›z›n birbiri hakk›nda bilgilenmeleri aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
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De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, her zaman Avrupa tarihi, siyasi ve kültürel co¤rafyas›n›n ayr›lmaz bir parças›
olmufltur.

Bugün de, Avrupa'n›n fikir, sanat ve kültür anlam›nda yeni hamleler yapmas›nda ve yeni
ufuklara aç›lmas›nda, Türkiye'ye ihtiyac› bulundu¤una inan›yorum.

Bizler inan›yoruz ki, Türkiye'nin içinde yer ald›¤› bir Avrupa Birli¤i de küresel bir aktör
olacakt›r.

Türkiye'nin üyeli¤inin Birlik için sa¤layaca¤› avantajlar, AB'nin gelece¤ine yönelik vizyonuyla
da yak›ndan ilgilidir.

Ancak, AB'nin gelece¤ine iliflkin güçlü ve vizyoner politikalar›n henüz tam anlam›yla
vücut bulmad›¤› görülmektedir.

Avrupa Birli¤i, birikimler, gelenekler ve kültürlerin kaynaflt›¤› bir çeflitlilik ve birarada
yaflama projesi olmal›d›r.

Türkiye'nin AB'ye tam üyeligi, sadece Avrupa ve çevresinde bar›fl ve istikrar›n korunmas›na
katk› sa¤lamayacak, ayn› zamanda Avrupa de¤erlerinin genifl bir co¤rafyaya yay›lmas›na
da imkân tan›yacakt›r.

Türkiye'nin AB ile bütünleflmesi, tüm siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal ve bunlar›n
ötesinde stratejik sonuçlar›yla k›tam›z›n s›n›rlar›n› aflan önemli bir projedir.

Avrupa, dünyan›n di¤er uluslar›na örnek teflkil eden, evrensel de¤erler üzerine infla
edilmifl bir medeniyetler befli¤i olarak önem tafl›yor.

BM riyasetinde ‹spanya ile eflbaflkanl›¤›n› yürüttü¤ümüz Medeniyetler ‹ttifak› projesi,
küresel bar›fl›n tesisi için çok önemli bir katk› sa¤layacakt›r.

Türkiye'nin AB üyeli¤i medeniyetler aras› iflbirli¤inin somut bir tezahürü olarak dünya
genelinde olumlu bir makes bulacakt›r.

AB üyeli¤i, Türkiye için stratejik bir hedeftir.

Günlük hayat›n her alan›na evrensel standart ve uygulamalar› getirecek büyük bir reform
hareketinin parças›d›r.

AB ile Türkiye aras›nda kat›l›m müzakerelerinin bafllat›ld›¤›
3 Ekim 2005 tarihi, Avrupa co¤rafyas› ve de¤erleri aç›s›ndan
bir dönüm noktas› olmufltur.
Al›nan bu karar, tüm dünyaya ve özellikle de komflu bölgelere AB'nin vizyonu konusunda
olumlu bir mesaj teflkil etmifltir.

Türkiye'nin Avrupa yolculu¤unun Türk halk›n›n ak›lc› bir seçimi oldu¤unu ve tam üyelik
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hedefiyle ç›kt›¤›m›z bu yolda baflka bir seçene¤in mümkün olmad›¤›n› bu vesileyle
söylemek istiyorum.

Avrupa Birli¤i'nden beklentimiz, müktesebat ve demokratik standartlara tam uyum
sa¤lamak için ç›kt›¤› bu yolda, Türkiye'nin hevesini k›rmamas› ve taahhütlerine ba¤l›l›¤›n›
sürdürmesidir.

Ahde vefa, taahhütlere ba¤l›l›k, tutarl› olmak, uzun vadeli düflünebilmek en temel
ilkelerimiz olmal›d›r.

AB'nin vizyonunu küçültecek, bölgesel ve küresel etkinlik alan›n› daraltacak, Avrupa'n›n
övündü¤ümüz de¤erleriyle örtüflmeyecek tutum ve davran›fllar Birli¤in gelece¤i aç›s›ndan
olumsuz sonuçlar do¤urabilecektir.

Bildi¤iniz gibi Avrupa Birli¤i liderler zirvesi bugün sona erdi.

Birlik içindeki baz› ülkelerin, tamamen siyasi ç›karlara yönelik olarak müzakereleri
engelleme giriflimleri olmufltur, bundan sonra da olabilecektir.

Ancak Türkiye, tüm bu engelleyici tav›rlara ra¤men, Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m heyecan›n›
ilk günkü gibi canl› tutmaktad›r.

Nitekim, 17 Nisan 2007 tarihinde, ulusal ve uluslararas› kamuoyuna, Müktesebata Uyum
Program› ad›nda bir belgeyi aç›klad›k.

Müzakerelerden tamamen ba¤›ms›z olarak, kendi ifl plan›m›z› içeren bu belge ile, AB'nin
tavr› ne olursa olsun, biz çal›flmalar›m›za devam edece¤imizi göstermifl olduk.

2007-2013 aras›nda, tüm kurumlar›m›z›n AB'ye uyum amac›yla yerine getirece¤i
düzenlemeler bu belgede bir takvime ba¤lanm›flt›r.

Kurumlar›m›z bu çerçevede gerekli çal›flmalar› sürdürüyor.

Avrupa Birli¤i içinde Türkiye'nin kat›l›m›n› hazmedemeyenler, buna tahammül edemeyenler
ya da Türkiye'nin AB için gereklili¤ini bildikleri halde iç siyasi hesaplara boyun e¤erek
Türkiye'nin önüne yeni engeller ç›karanlar zaman zaman olabiliyor.

Türkiye'nin AB'ye kat›l›m› Birlik üyesi baz› ülkeler için bir samimiyet testidir.

Çifte standart gütmek, dürüst olamamak, küçük hesaplarla hareket etmek AB'nin büyük
vizyonuna terstir.

Böyle bir tutum sadece AB'yi ve küresel ölçekte oynayaca¤› rolü küçültür.

AB üyesi ülkeler buna f›rsat vermemelidir.

Biz, AB sürecinde ülkelerin verdikleri deste¤i veya engelleme giriflimini unutacak bir
ülke de¤iliz.

Türkiye, kendi aleyhine tak›n›lan tutumlar› unutmaz, sineye de çekmez.

1 4  A R A L I K  2 0 0 7U L U S L A R A R A S I   K O N U fi M A L A R



493

Bu tav›rlar›n ikili iliflkilerimizi etkilemeyece¤ini düflünenler ciddi flekilde yan›l›rlar, bunun
neticesine de katlan›rlar...

Biz hükümet olarak, AB'ne kat›l›m sürecimizi ciddiyetle takip etmekte kararl›y›z.

Türkiye olarak AB'ye üyelik sürecinin uzun soluklu ve güçlüklerle dolu bir yol oldu¤unun
da bilincindeyiz.

Ancak, Avrupa'n›n, do¤al dengesine Türkiye olmaks›z›n kavuflamayaca¤›n› da biliyoruz.

Bu yolun baflar›yla sonuçlanaca¤›ndan eminiz.

Ülkemizin son on y›lda demokrasi alan›nda gerçeklefltirdi¤i reformlar, baz›lar›nca "sessiz
devrim" olarak tan›mlan›yor.

Halen haz›rl›klar› süren Anayasa reformu baflta olmak
üzere, önümüzdeki dönemde de demokratik reformlar›
ayn› h›zla ve istikrarla sürdürmeye kararl›y›z.
Her zaman vurgulad›¤›m›z gibi, bu reformlar›, AB'ye karfl› yükümlülüklerimizi yerine
getirmenin ötesinde, vatandafllar›m›z›n yaflam standartlar›n›n yükseltilmesi için
gerçeklefltiriyoruz.

Dostlar›m›zdan gelecek teflvik ve yap›c› katk›lar, sürecin devam› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

‹talya, bu aç›dan Türkiye'ye her zaman istikrarl› bir destek sa¤lam›flt›r.

Ayn› flekilde, ‹talyan bas›n›n›n, demokratik reform süreci baflta olmak üzere,  Türkiye
ile ilgili geliflmeleri daha tarafs›z ve yap›c› elefltiriyi ön plana ç›karacak biçimde ele
almas›na önem atfediyoruz.

Sevgili Dostlar,

Türkiye ile ‹talya aras›nda birincisi gerçeklefltirilmekte olan Medya Forumu'nun baflar›yla
tamamlanmas›n› temenni ediyorum.

Bu forumun, önümüzdeki y›llarda belirli aral›klarla tekrarlanmas›n› ümit ediyorum.

Konuklar›m›za bir kez daha güzel ‹stanbul'umuza hofl geldiniz diyor, hepinize sevgilerimi,
sayg›lar›m› sunuyorum.
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TÜRK-‹TALYAN MEDYA VE EKONOM‹ FORUMU GALA
YEME⁄‹

(14 ARALIK 2007)
De¤erli Konuklar, Han›mefendiler, Beyefendiler, Hepinizi En Kalbi Duygularla
Selaml›yorum.

De¤erli ‹talyan dostlar›m›za, ülkemize ve ‹stanbul'a hofl geldiniz diyorum.

Bu akflam, Türk-‹talyan Medya Forumu kapsam›nda, ülkelerimizin çok de¤erli kat›l›mc›lar›yla
birlikte olmaktan ve burada sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum.

Her iki ülkenin ifl ve bas›n çevrelerinin önde gelen yöneticilerini biraraya getiren bu tür
toplant›lar›n fevkalade yararl› oldu¤una inan›yorum.

Bu tür toplant›lar, birbirimizi yak›ndan ve do¤ru bir flekilde tan›mam›za imkân sa¤layacak,
karfl›l›kl› anlay›fl›n ve diyalo¤un gelifltirilmesine vesile olacakt›r.

Forum'un gerçeklefltirilmesinde eme¤i geçenlere bu vesileyle teflekkür ediyorum.

De¤erli Dostlar,

Türkiye ve ‹talya, Akdeniz tarihine damgas›n› vuran iki önemli uygarl›¤›n temsilcileridir.

‹ki ülke, zengin tarihsel geçmiflin ve befleri birikimin sa¤lad›¤› miras›, günümüze örnek
teflkil edecek bir iflbirli¤i zemini ve dostluk köprüsü olarak tafl›may› baflarabilmifltir.

Halklar›m›z aras›nda süregelen iliflkiler 1856 y›l›nda diplomatik iliflkilerin kurulmas›n›n
ard›ndan ivme kazanm›flt›r.

Dostane iliflkiler, iki toplumun 20. yüzy›lda giderek artan siyasi, ekonomik ve kültürel
iflbirli¤ine de imkân sa¤lam›flt›r.

K›ymetli Konuklar,

Bugün Türkiye ve ‹talya birçok alanda ortakl›k ve müttefiklik iliflkisine sahip iki dost
ülkedir.

Siyasi iliflkilerimiz ikili düzeyde olsun, uluslararas› düzeyde olsun, sa¤lam temeller
üzerinde gelifliyor.
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Bu sa¤lam temeller, kuflkusuz iki ülke aras›ndaki ticari, askeri, ekonomik ve kültürel
iflbirli¤ini güçlendirmek için de uygun bir zemin oluflturuyor.

‹kili iliflkilerimiz, bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, tüm boyutlar›yla gelecek için büyük bir
geliflim potansiyeli sunuyor.

‹talya, Türk ekonomisi aç›s›ndan katk›s› vazgeçilemeyecek de¤erli bir ortakt›r.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birli¤ine girmesi sonucunda, iki ülkenin ticari ve ekonomik
iliflkileri parlak bir sürece girmifltir.

Bu iliflkiler h›zla gelifliyor.

‹talya, Türkiye'nin ihracatta 3'üncü ithalatta 4'üncü büyük ticari orta¤›d›r.

2006 y›l›nda 12 Milyar Avroyu aflan ticaret hacminin, 2007 y›l› sonunda daha da artmas›n›
bekliyoruz.

Halen Türkiye'de çeflitli alanlarda faaliyet gösteren ‹talyan flirketlerinin say›s› 580'i
bulmufltur.

Bu firmalar›n önemli bir bölümünün son 5 y›l içerisinde faaliyete geçmifl oldu¤unun alt›n›
çizmek istiyorum.

Esasen bu geliflme, Türkiye ekonomisinin son y›llardaki ekonomik performans›n›n da
tabii bir sonucudur.

Son zamanlarda, savunma sanayii alan›ndaki iflbirli¤imize, ATAK helikopter projesi ile
de yeni perspektifler kazand›r›yoruz.

Türkiye, Kuzey-Güney, Do¤u-Bat› eksenli enerji koridorlar›n›n kesiflme noktas›nda yer
almaktad›r.

Enerji alan›nda Türkiye ile ‹talya aras›nda yap›lan iflbirli¤i ve yürütülen projeler, Avrupa
enerji tedarik kaynaklar›n›n ve güzergâh›n›n çeflitlendirilmesine stratejik önemde katk›lar
sa¤l›yor.

‹talya'n›n geçmiflte oldu¤u gibi günümüzde de, Türk ekonomisinin Avrupa'n›n merkeziyle
bütünleflmesinde öncelikli bir yere sahip oldu¤u görülüyor.

Bizler, iki ülke ifladamlar› aras›nda, gerek Türkiye ve
‹talya'da, gerek üçüncü ülkelerde ortak iflbirli¤i projeleri
gelifltirmek amac›yla bafllat›lacak giriflimlere destek
vermeye haz›r›z.
‹talyan ifladamlar›n›n, Türkiye'ye yap›lan uluslararas› sermaye yat›r›mlar› içindeki paylar›n›
artt›rmalar›n› ümit etti¤imizi de burada dile getirmek istiyorum.

Ülkelerimiz aras›nda, son zamanlarda, befleri ve kültürel alanlardaki iflbirli¤inin de bir
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ivme kazanm›fl olmas›, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.

K›sa bir süre önce, Türkiye'de Türk-‹talyan Üniversitesi kurulmas›na dair bir ortak bildiri
imzalanm›fl olmas› ve bu alandaki çal›flmalar›n sürdürülmesi sevindiricidir.

Ayr›ca, baflta ifladamlar›, akademisyenler, sanatç›lar olmak üzere ‹talya'ya seyahat edecek
vatandafllar›m›z için vize kolayl›klar› sa¤layacak bir muht›ran›n geçti¤imiz Ocak ay›nda
imzalanm›fl olmas›n› da memnuniyetle karfl›l›yoruz.

Esasen, ülkelerimiz aras›nda her alanda ilerleme kaydetti¤imiz iliflkiler, halklar›m›z aras›nda
daha etkin ve sorunsuz bir etkileflimi de gerekli k›lmaktad›r.

Konuflmam›n bu bölümünde, bir hususa de¤inmeden geçemeyece¤im.

‹letiflim kanallar›n›n bu denli öneme sahip oldu¤u günümüzde, ‹talyan kamuoyunda
ülkemizle ilgili baz› önyarg›lar›n mevcut oldu¤u, ne yaz›k ki, müflahede edilmektedir.

‹talya, ülkemizde tan›nan ve her zaman sempati gören bir ülkedir.

Buna karfl›l›k, maalesef, Türkiye'nin ‹talyan kamuoyunda ayn› görünüme sahip oldu¤unu
söylemek güçtür.

‹talyan kamuoyu ve bas›n›nda, ülkemizle ilgili önemli bir bilgi eksikli¤i ve alg›lama aç›¤›n›n
bulundu¤unu görüyoruz.

Bugün ‹talyan bas›n›n›n genelinde Türkiye ile ilgili geliflmelerin do¤ru ve kapsaml› biçimde
yans›t›ld›¤›n› söylemek güçtür.

Örne¤in, Irak'›n kuzeyindeki geliflmeler ve bununla ba¤lant›l› olarak ülkemizi etkileyen
terör olgusunun ‹talyan bas›n›nda ço¤u zaman tarafl› ve eksik yans›t›ld›¤›n› görüyoruz.

Yirmi y›l› aflk›n süredir sivil ve asker binlerce vatandafl›m›z›n can kayb›na yol açan terör
örgütü PKK, AB ve ABD taraf›ndan aç›kça "terör örgütü" olarak tan›nm›flt›r.

PKK'n›n terör örgütü oldu¤u, ‹talyan makamlar›nca da kabul edilmifltir.

Bütün bunlara ra¤men, maalesef ‹talyan bas›n›nda, PKK ve mensuplar›n›n "ayr›l›kç›",
"asi", "Kürt gerillalar" fleklinde tan›mland›¤›, hatta kimi zaman terörü ve teröristleri yücelten,
özendiren bir yaklafl›m sergilendi¤i görülmektedir.

Bunlar, tabiat›yla bizleri üzüyor.

Küresel terörle mücadele etmenin yolu, küresel bir iflbirli¤inden geçiyor.

Türkiye, küresel geliflmelere paralel olarak jeopolitik önemi ve bölgesindeki a¤›rl›¤›
giderek artan bir ülkedir.

Son olarak Orta Do¤u bar›fl›na sa¤lad›¤› katk›da oldu¤u gibi, Türkiye, gösterdi¤i yap›c›
tutum ve gayretler neticesinde sadece bölge ülkelerinden de¤il, dünya genelinde de
takdir toplamaktad›r.
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‹srail Devlet Baflkan› Shimon Peres ile Filistin Ulusal Yönetimi Baflkan› Mahmut Abbas,
k›sa süre önce efl zamanl› olarak ülkemizi ziyaret ederek, TBMM çat›s› alt›nda biraraya
gelmifllerdir.

Bu ziyaretin ‹talyan bas›n›nda neredeyse hiç yank› bulmad›¤›n› görmek bizleri flafl›rtm›flt›r.

Bu bilgi aç›¤›n›n giderilmesinin, bir ölçüde, ülkelerimiz aras›ndaki kültürel al›flveriflin
artt›r›lmas›na ba¤l› oldu¤unu düflünüyor.

fiunu vurgulamak isterim ki, ‹talyan medyas›ndaki dostlar›m›za da, bu noktada önemli
görev ve sorumluluk düflmektedir.

Zira, üstlenmifl oldu¤unuz rol, halklar›m›z›n birbirlerini
daha iyi ve daha do¤ru tan›malar›na, karfl›l›kl› anlay›fl,
hoflgörü ve dostluk duygular›n›n kuvvetlendirilmesine
yönelik gayretlere katk› sa¤laman›z› da gerektiriyor.
Buradan Türk medya kurulufllar›na da seslenmek istiyorum.

‹ki ülke medyas› aras›nda tesis edilecek temas ve kurumsal iflbirli¤i, halkalar›m›z›n
birbirlerine daha da yaklaflmalar›na, önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Türk medyas›n›n da hem Türkiye-‹talya iliflkilerini medya ve bas›n kurulufllar› düzeyinde
gelifltirmesi, hem de ‹talya'daki geliflmeleri Türk kamuoyunun bilgisine sunmas›
toplumlar›m›z›n birbiri hakk›nda bilgilenmeleri aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye, her zaman Avrupa tarihi, siyasi ve kültürel co¤rafyas›n›n ayr›lmaz bir parças›
olmufltur.

Bugün de, Avrupa'n›n fikir, sanat ve kültür anlam›nda yeni hamleler yapmas›nda ve yeni
ufuklara aç›lmas›nda, Türkiye'ye ihtiyac› bulundu¤una inan›yorum.

Bizler inan›yoruz ki, Türkiye'nin içinde yer ald›¤› bir Avrupa Birli¤i de küresel bir aktör
olacakt›r.

Türkiye'nin üyeli¤inin Birlik için sa¤layaca¤› avantajlar, AB'nin gelece¤ine yönelik vizyonuyla
da yak›ndan ilgilidir.

Ancak, AB'nin gelece¤ine iliflkin güçlü ve vizyoner politikalar›n henüz tam anlam›yla
vücut bulmad›¤› görülmektedir.

Avrupa Birli¤i, birikimler, gelenekler ve kültürlerin kaynaflt›¤› bir çeflitlilik ve birarada
yaflama projesi olmal›d›r.

Türkiye'nin AB'ye tam üyeli¤i, sadece Avrupa ve çevresinde bar›fl ve istikrar›n korunmas›na
katk› sa¤lamayacak, ayn› zamanda Avrupa de¤erlerinin genifl bir co¤rafyaya yay›lmas›na
da imkan tan›yacakt›r.
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Türkiye'nin AB ile bütünleflmesi, tüm siyasal, ekonomik, kültürel, sosyal ve bunlar›n
ötesinde stratejik sonuçlar›yla k›tam›z›n s›n›rlar›n› aflan önemli bir projedir.

Avrupa, dünyan›n di¤er uluslar›na örnek teflkil eden, evrensel de¤erler üzerine infla
edilmifl bir medeniyetler befli¤i olarak önem tafl›yor.

BM riyasetinde ‹spanya ile eflbaflkanl›¤›n› yürüttü¤ümüz Medeniyetler ‹ttifak› projesi,
küresel bar›fl›n tesisi için çok önemli bir katk› sa¤layacakt›r.

Türkiye'nin AB üyeli¤i medeniyetler aras› iflbirli¤inin somut bir tezahürü olarak dünya
genelinde olumlu bir makes bulacakt›r.

AB üyeli¤i, Türkiye için stratejik bir hedeftir.

Günlük hayat›n her alan›na evrensel standart ve uygulamalar› getirecek büyük bir reform
hareketinin parças›d›r.

AB ile Türkiye aras›nda kat›l›m müzakerelerinin bafllat›ld›¤› 3 Ekim 2005 tarihi, Avrupa
co¤rafyas› ve de¤erleri aç›s›ndan bir dönüm noktas› olmufltur.

Al›nan bu karar, tüm dünyaya ve özellikle de komflu bölgelere AB'nin vizyonu konusunda
olumlu bir mesaj teflkil etmifltir.

Türkiye'nin Avrupa yolculu¤unun Türk halk›n›n ak›lc› bir seçimi oldu¤unu ve tam üyelik
hedefiyle ç›kt›¤›m›z bu yolda baflka bir seçene¤in mümkün olmad›¤›n› bu vesileyle
söylemek istiyorum.

Avrupa Birli¤inden beklentimiz, müktesebat ve demokratik standartlara tam uyum
sa¤lamak için ç›kt›¤› bu yolda, Türkiye'nin hevesini k›rmamas› ve taahhütlerine ba¤l›l›¤›n›
sürdürmesidir.

Ahde vefa, taahhütlere ba¤l›l›k, tutarl› olmak, uzun vadeli düflünebilmek en temel
ilkelerimiz olmal›d›r.

AB'nin vizyonunu küçültecek, bölgesel ve küresel etkinlik alan›n› daraltacak, Avrupa'n›n
övündü¤ümüz de¤erleriyle örtüflmeyecek tutum ve davran›fllar Birli¤in gelece¤i aç›s›ndan
olumsuz sonuçlar do¤urabilecektir.

Bildi¤iniz gibi Avrupa Birli¤i liderler zirvesi bugün sona erdi.

Birlik içindeki baz› ülkelerin, tamamen siyasi ç›karlara yönelik olarak müzakereleri
engelleme giriflimleri olmufltur, bundan sonra da olabilecektir.

Ancak Türkiye, tüm bu engelleyici tav›rlara ra¤men, Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m heyecan›n›
ilk günkü gibi canl› tutmaktad›r.

Nitekim, 17 Nisan 2007 tarihinde, ulusal ve uluslararas› kamuoyuna, Müktesebata Uyum
Program› ad›nda bir belgeyi aç›klad›k.

Müzakerelerden tamamen ba¤›ms›z olarak, kendi ifl plan›m›z› içeren bu belge ile AB'nin
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tavr› ne olursa olsun, biz çal›flmalar›m›za devam edece¤imizi göstermifl olduk.

2007-2013 aras›nda, tüm kurumlar›m›z›n AB'ye uyum amac›yla yerine getirece¤i
düzenlemeler bu belgede bir takvime ba¤lanm›flt›r.

Kurumlar›m›z bu çerçevede gerekli çal›flmalar› sürdürüyor.

Avrupa Bir l i¤ i  iç inde Türkiye 'nin kat › l ›m›n›
hazmedemeyenler, buna tahammül edemeyenler ya da
Türkiye'nin AB için gereklili¤ini bildikleri halde iç siyasi
hesaplara boyun e¤erek Türkiye'nin önüne yeni engeller
ç›karanlar zaman zaman olabiliyor.
Türkiye'nin AB'ye kat›l›m› Birlik üyesi baz› ülkeler için bir samimiyet testidir.

Çifte standart gütmek, dürüst olamamak, küçük hesaplarla hareket etmek AB'nin büyük
vizyonuna terstir.

Böyle bir tutum sadece AB'yi ve küresel ölçekte oynayaca¤› rolü küçültür.

AB üyesi ülkeler buna f›rsat vermemelidir.

Biz, AB sürecinde ülkelerin verdikleri deste¤i veya engelleme giriflimini unutacak bir
ülke de¤iliz.

Türkiye, kendi aleyhine tak›n›lan tutumlar› unutmaz, sineye de çekmez.

Bu tav›rlar›n ikili iliflkilerimizi etkilemeyece¤ini düflünenler ciddi flekilde yan›l›rlar, bunun
neticesine de katlan›rlar...

Biz hükümet olarak, AB'ne kat›l›m sürecimizi ciddiyetle takip etmekte kararl›y›z.

Türkiye olarak AB'ye üyelik sürecinin uzun soluklu ve güçlüklerle dolu bir yol oldu¤unun
da bilincindeyiz.

Ancak, Avrupa'n›n, do¤al dengesine Türkiye olmaks›z›n kavuflamayaca¤›n› da biliyoruz.

Bu yolun baflar›yla sonuçlanaca¤›ndan eminiz.

Ülkemizin son on y›lda demokrasi alan›nda gerçeklefltirdi¤i reformlar, baz›lar›nca "sessiz
devrim" olarak tan›mlan›yor.

Halen haz›rl›klar› süren Anayasa reformu baflta olmak üzere, önümüzdeki dönemde de
demokratik reformlar› ayn› h›zla ve istikrarla sürdürmeye kararl›y›z.

Her zaman vurgulad›¤›m›z gibi, bu reformlar›, AB'ye karfl› yükümlülüklerimizi yerine
getirmenin ötesinde, vatandafllar›m›z›n yaflam standartlar›n›n yükseltilmesi için
gerçeklefltiriyoruz.
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Dostlar›m›zdan gelecek teflvik ve yap›c› katk›lar, sürecin devam› aç›s›ndan son derece
önemlidir.

‹talya, bu aç›dan Türkiye'ye her zaman istikrarl› bir destek sa¤lam›flt›r.

Ayn› flekilde, ‹talyan bas›n›n›n, demokratik reform süreci baflta olmak üzere,  Türkiye
ile ilgili geliflmeleri daha tarafs›z ve yap›c› elefltiriyi ön plana ç›karacak biçimde ele
almas›na önem atfediyoruz.

Sevgili Dostlar,

Türkiye ile ‹talya aras›nda birincisi gerçeklefltirilmekte olan Medya Forumu'nun baflar›yla
tamamlanmas›n› temenni ediyorum.

Bu forumun, önümüzdeki y›llarda belirli aral›klarla tekrarlanmas›n› ümit ediyorum.

Konuklar›m›za bir kez daha güzel ‹stanbul'umuza hofl geldiniz diyor, hepinize sevgilerimi,
sayg›lar›m› sunuyorum.
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