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AK PARTİ GENEL BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI 
SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN MESAJI

AK Partimizin ana kademe, kadın ve gençlik kolları il teşkilatlarında 
görevli çok değerli dış ilişkileri başkanları, kıymetli dava ve yol arka-
daşlarım, değerli kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle 
selamlıyorum. Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum. Türk dış politikasının temel konularının, 
güncel gelişmelerin ve partimiz açısından öncelikli meselelerin ele alına-
cağı bu programın teşkilat mensuplarımızın ufuklarının açılmasına vesile 
olacağına inanıyorum. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde hayata ge-
çirdiği insani dış politikayla hem bölgesinde hem de tüm dünyada takdir 
toplayan bir ülkedir. Özellikle dünya beşten büyüktür sloganıyla küresel 
sistemin çarpıklıklarına, Birleşmiş Milletler ve onun en önemli organı olan 
Güvenlik Konseyinin yapısı üzerinden yönelttiğimiz eleştiriler ile getirdi-
ğimiz teklifler dünya çapında yankı yapmıştır. Davos toplantısıyla sem-
bolleşen Filistinli kardeşlerimize yapılan zulümlere ve Kudüs’ün mahre-
miyetine yönelik saldırılara karşı gösterdiğimiz onurlu duruşla ülkemizi 
farklı bir konuma taşımıştır. Suriye ve Irak krizlerinde Türkiye’nin hiçbir 
ayrım gözetmeksizin tüm mazlumları ve mağdurlara kapısını açması 
özellikle Batı ülkelerinin ezberlerini bozmuş, kurdukları güvenlik ve refah 
düzeninin temellerindeki çarpıklıkları ortaya çıkarmıştır. Dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi olmasına rağmen insani yardımlarda ilk sıraya çıkan 
Türkiye gerçeği imkanları bizden kat be kat iyi durumda olan bölgemiz-
deki ve dünyadaki pek çok ülkenin riyakarlığını deşifre etmiştir.

Bugün Türkiye kendisinin çizdiği fiziki sınırların çok da ötesinde gö-

nül sınırlarıyla geleceğin rol modeli olma yolunda ilerlemektedir. Güven-

lik kaygılarını karşılayacak adımların insani hassasiyetler korunarak atı-

labileceğini hamdolsun Türkiye olarak tüm dünyaya gösterdik. Bundan 

sonra da bölgemizde ve dünyada ecdadımızın, tarihimizin, medeniye-

timizin bize işaret ettiği insan odaklı politikalarımızın gereklerini yerine 

getirmeyi sürdüreceğiz. 





Sizlerden beklentimiz dış ilişkilerden sorumlu teşkilat yöneticilerimiz 

olarak AK Parti’nin bu vizyonunu vatandaşlarımıza en etkili şekilde an-

latmanızdır. Kendimizi halkımıza ne kadar çok, ne kadar doğru ve ne 

kadar etkili anlatırsak milletimizin gönlündeki yerimizde o derece sağ-

lam olacaktır. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda gördük ki seçim sandık-

tan önce gönüllerde kazanılır. AK Partiyi gönüllerde iktidar yaptığımızda 

sandıktan çıkacak sonuç sadece formaliteden ibaret kalacaktır.

Bu düşüncelerle Dış İlişkiler Başkanlığımızın düzenlediği toplantının 

bir kez daha hepimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 

ediyorum. Teşkilatımızın dış ilişkilerden sorumlu siz değerli mensupları-

na çalışmalarınızda başarılar temenni ediyorum. 

Hepinize sevgimi, saygılarımı sunuyorum kalın sağlıcakla.
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AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ 
SAYIN NUMAN KURTULMUŞ

Çok saygıdeğer yol ve dava arkadaşlarım hepinize hayırlı sabahlar diliyo-
rum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Dış İlişkiler Başkanlığımızı ve başta Sayın Başkanımız Cevdet Bey olmak 
üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye’nin 81 ilin-
den, İl Dış İlişkiler Başkanlığımızı, kadın kolları ve gençlik kollarımızın başkan-
larını buraya davet ederek iki günlük bir eğitim çalışmasını gerçekleştiriyorlar. 
Çünkü biz biliyoruz ki siyaset sadece siyasetin günlük pratiklerinden ibaret 
değildir. AK Parti Türkiye’de siyasetin pratiklerini en iyi şekilde gerçekleştiren 
parti. Ama pratiği çok iyi şekilde yapabilmeniz ve sürdürebilmeniz için siyase-
tinizi bilgiye dayalı bir şekilde kurmanız, kurgulamanız ve siyaseti uygularken 
stratejik adımlarınızı bu kurguladığınız bilgiye dayalı çerçeve içinde gerçekleş-
tirmeniz gerekiyor. Onun için her alanda özellikle dış politika, ekonomi, savun-
ma, iç güvenlik bütün bu alanların hepsinde mutlaka bilgiye dayalı bir siyaset 
tarzı benimsemek mecburiyetiniz var ve onun için bu toplantının Türkiye’nin 
sahadaki en güçlü partisi olan, siyasetin pratiklerinde en başarılı partisi olan 
AK Partinin illerdeki dış ilişkiler temsilcisi olarak siz arkadaşlarımız bakımından 
fevkalade önemli bir toplantı olduğunu ifade etmek isterim. 

Müsaade ederseniz ben konuşmamı iki ana başlıkta gerçekleştireceğim. 
Bunlardan birincisi 21.yüzyılın bu küresel sistemi içerisinde yeni denge ara-
yışları ve bu denge arayışları bakımından dünyada şu an da karşılaştığımız, 
yaşamakta olduğumuz ve öyle görünüyor ki önümüzdeki belki birkaç on yıl 
boyunca da yaşayacağımız bir denge arayışı var. Bunlarla ilgili ana konuların 
bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyada neler olup bittiğini anlama-
dan, yani resmin bütününü görmeden resmin bir parçasına ilişkin fikir, kanaat 
sahibi olmak mümkün değildir. Dolayısıyla, öncelikle 21.yüzyılın küresel siya-
sal sisteminin temel sorunlarını görmek, karşı karşıya kaldığımız küresel büyük 
problemleri mutlaka iyi anlamak ve kavramak mecburiyetindeyiz. 

Değerli kardeşlerim, 20. yüzyıl insanlık tarihinin en problemli, en çatışmacı 
ve en yoğun şekilde altüst oluşların yaşandığı bir yüzyıl oldu. Bu yüzyılın 
içerisine iki büyük dünya savaşı, iki dünya savaşı arasında Avrupa 
Kıtasını kasıp kavuran çok kuvvetli ırkçı, ulusçu siyasi fikirler yeryü-
züne hakim oldu. 
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Bir tarafında faşizmin, diğer tarafında komünizmin olduğu çok güçlü ideolo-
jilerin hüküm sürdüğü bir yüzyıl oldu. 1945-90 arasındaki dönem, soğuk savaş 
dediğimiz bir dönem oldu. 1990’dan sonra ise soğuk savaş sona erdi. 

Hem pratik olarak dünya savaşlarını hem bir dünya savaşı ölçeğinde devam 
eden 45 yıllık soğuk savaşın sonunda insanlık yeni bir soluk alacak zanneder-
ken maalesef 1990’dan sonra bugüne kadar devam eden süreçte, beklediğimiz 
barışçıl, daha çok müzakereye dayalı, insani gelişmeye dayalı bir dünya sistemi 
kurulamadı. Maalesef 1990’dan sonra gelişen süreçte tam manasıyla bir denge-
sizliği, adaletsizliği ve büyüsü bozulmuş bir dünyayı karşımıza çıkardı. 

Dolayısıyla, bu dünyada bugün yaşamakta olduğumuz sorunlar sadece 
bugüne ilişkin sorunlar değil, 20. yüzyıldan katlanarak gelen, bir şekilde ora-
dan tevarüs ettiğimiz ve maalesef günümüzde artarak devam eden sorunlardır. 

Bunlardan birincisi, soğuk savaş dönemindeki dengenin artık olmayışıyla 
ilgilidir. Bir tarafta Rusya, bir tarafta Amerika vardı. Dünyanın her yerinde de 
buna benzer dengeler söz konusuydu, her soruna ilişkin ülkelerin nasıl hareket 
edeceği ya da hangi aksın içinde bulunacağı belliydi.  Örneğin, Filistin soru-
nundan bahsediyorsak Arap dünyasında Amerikan yanlısı ülkeler başka bir 
şekilde davranıyor. “Demirperde” cephesi dediğimiz topluluğun üyeleri baş-
ka bir şekilde davranıyordu. Sovyetlerin yıkılışından sonra, dünyada artık tam 
manasıyla bir dengesizlik dönemi baş gösterdi. Artık, birden fazla hatta çok 
fazla güç dengesiydi söz konusu olan. Son derece farklı fikirlerin, tartışmaların, 
hatta çatışmaların olduğu bir dengesizlik dönemine girmiştik. Şu anda da bir 
tarafında Amerika’nın, bir tarafında yükselen küresel imparatorluk olarak Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin olduğu bir çatışma alanı var. Yine bir tarafında Rusya’nın, 
bir tarafında Avrupa Birliği’nin yer aldığı ve henüz hiçbir konuda bir dengeye, 
anlaşmaya ulaşmamış bir dünya sisteminin içindeyiz. 

Dolayısıyla, dünya sistemindeki bu çok kutuplu genel dengesizlik, aynı za-
manda dünyanın her bölgesi için çatışma, gerilim ve hatta savaşlar şeklinde 
karşımıza çıkıyor. Bu öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllar içerisinde de devam 
edecek bir durumdur. Bu kaotik durum, aynı zamanda, yeni ekonomik ve siya-
sal işbirliği alanlarının ortaya çıktığı bir dönemdir. Örneğin AB’nin eski cazibe-
sini yitirmesi veya Şanghay Beşlisi’nin önemli bir ekonomik potansiyel olarak 
ortaya çıkmış olması bu dengesizlik sürecinin ortaya koyduğu sonuçlardan 
sadece ikisidir. 
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Dolayısıyla, Türkiye’nin bu yeni dünya dengesizliğinde önemli avantajlar 
elde ettiğini, bölgesel ve küresel ölçekte yeni fikirleri, yeni projeleri, yeni iş bir-
liklerini ve yeni hedefleri ortaya koyarak daha fazla söz sahibi olabileceği bir 
imkâna kavuştuğunu görüyoruz. Önceki dönemlerde ne yazık ki Türkiye me-
sela soğuk savaş döneminde, kendisine tayin edilen yerde durmak zorunda 
kalan bir ülkeydi. Üzülerek ifade ediyoruz ve hatırlıyoruz ki, soğuk savaşın en 
çok etkilediği ülkelerden birisiydi Türkiye. 1980 öncesinde, sağ-sol çatışmaları 
olarak adlandırılan günlerde, 5 bin civarında genç evladımızı toprağa verdik. 
Soğuk savaşın sonuçlarını ağır şekilde yaşamış bir ülkeyiz. 

Şimdilerdeyse Türkiye bambaşka bir noktaya doğru ilerliyor. Allah’a çok şü-
kür bugün yeni küresel dengesizlik ve çok kutupluluk ortamında çok farklı alan-
larda yeni iş birlikleri geliştirme potansiyeline sahibiz. Bir taraftan Avrupa’yla, 
bir taraftan Rusya’yla, bir taraftan Çin’le, bir taraftan ABD ile ilişkilerimizi sürdü-
rür ve geliştirmeye çalışırken, İslam İşbirliği Teşkilatı çevresinde, Balkanlar’da, 
Afrika’da, Kafkaslar’da ve Türk Dünyası çerçevesinde yeni iş birlikleri alanları 
geliştirmeye gayret ediyoruz. Eğer gücümüzü artırarak yolumuza devam eder, 
Türkiye’nin bugün sahip olduğu siyasi perspektifi bilgiye dayalı bir şekilde sa-
hada siyasal imkânlara dönüştürebilirsek önümüzdeki günlerde dünyanın bü-
yük güçlerinin arasındaki yerimizi alacağımızı ifade etmek isterim. 

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonraki kutupsuzluk ve dengesizlik duru-
mu, dünyanın değişik yerlerinde gerilimler, çatışmalar ve hatta savaşlara yol 
açmıştır. Bir sürecin pek çok riski ve tehdidi ortaya çıkardığı da açıktır. Ama 
bu durum, bizim gibi kendi ayakları üstünde yükselme becerisine sahip olan 
ülkeler için, aynı zamanda fırsatları barındıran bir durumdur. İnşallah bunu en 
iyi şekilde fırsatlara çevireceğiz ve bu küresel belirsizlik, dengesizlik ortamını 
Türkiye için bir güç haline dönüştürmeye muvaffak olacağız.

Bugünün dünyasındaki ikinci önemli mesele ise dünyada yeni güç savaşlarının 
ortaya çıkmış olmasıdır. Dünya iki büyük dünya savaşı yaşadı, bunun yanısıra kla-
sik, konvansiyonel savaşların her türlüsünü gördü. Dünya soğuk savaş dediğimiz 
45 yıl gibi neredeyse yarım asır süren fevkalade çetin bir döneme sahne oldu. 
Ve ondan sonraki süreçte de tam savaşlar bitti bitiyor derken önümüze yeni tür 
savaşların hüküm sürdüğü bir dünya geldi. Bu savaş türlerinden birisi 
yeni emperyalizmin kullandığı ‘’vekalet savaşları’’dır. Özellikle Türkiye 
başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin derinden etkilendiği bir 
tür savaşla karşı karşıyayız. 
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Vekalet savaşları, maşalar üzerinden, terör örgütleri üzerinden sürdürülen 
kanlı bir savaştır aslında. Vekalet savaşlarının ne manaya geldiğini Suriye’de 
gördük. Suriye’de biz 8 sene evvel, bunun vuku bulacağı konusunda uyarılar-
da bulunuyorduk. Suriye’de önce iç savaş şeklinde başlayan, ardından vekalet 
savaşları şeklinde devam eden bir savaşı hep birlikte gördük. Vekalet Savaşları 
aracılığıyla, Suriye’yi, Irak’ı ve Ortadoğu coğrafyasını nasıl paramparça ettiğini 
gördük. Vekalet savaşlarının özeti şudur: Elini sıcak sudan soğuk suya sokmak 
istemeyen, elini ateşe sokarak kendi canını yakmak istemeyen sözde büyük 
güçler, kullandıkları maşalarıyla yani terör örgütleri vasıtasıyla hem kendi men-
faatlerini arttırmak hem de Ortadoğu coğrafyasını bir şekilde yeniden şekillen-
dirmek için vekalet savaşlarını başlattılar.

Örnek olsun diye söylüyorum, dünyanın dört bir tarafından hiç birbirini tanı-
mayan 90 bine yakın insan nasıl bir araya geldiler de DAEŞ diye bir terör örgütü 
ortaya çıktı, Allah aşkına birisi bunu bize anlatabilir mi? Böyle bir şeyin tesadüfen 
oluşması mümkün mü? Böyle bir şey 3-5 terör örgütü üyesinin internet üzerinden 
yaptığı haberleşmelerle kurulabileceği bir şey midir? DAEŞ dediğimiz terör ör-
gütü, birden baktık ki ellerinde dünyanın en pahalı, en gelişmiş ölüm makineleri, 
en kompetan teknik elemanlarıyla, Ortadoğu coğrafyasını istedikleri gibi değiş-
tirmeyi arzu edenlerin bir vekalet aracına döndü, kullanışlı bir maşa haline geldi. 
Hatırlayın, 1 hafta içerisinde DAEŞ Suriye’nin en doğusundan batısına  yürüme-
ye başlayarak, Musul’a, Kerkük’e kadar her gün birer büyük şehri fethederek yo-
luna devam etti. Bir de baktık ki Suriye coğrafyası değişti, Irak coğrafyası değişti. 

Aynı şekilde Suriye’de Esad rejimi devam ederken kimlik kartları bile olma-
yan Kürt kardeşlerimiz üzerinden oynanan bir oyunla YPG-PYD denilen terör 
örgütü Suriye’nin kuzeyine yerleştirildi, ellerine ölüm silahları verildi ve orada bir 
terör devletinin oluşturulması için onlara güç sağlandı. Sadece silah değil, aynı 
zamanda bu örgütlerin her birisine lojistik, istihbari ve askeri destekler verildi.

Dünyanın en kalleş savaş türlerinden birisidir vekalet savaşları. Terör örgütleri  
aracılığıyla masum halkları köylerinden, kentlerinden ederek, masum insanları, ço-
cukları, yaşlıları, kadınları öldürerek güç elde etmek dünyanın en büyük namertliğidir. 
Bana kim Boko Haram’ın hangi saiklerle kurulduğunu ve niçin Afrika’nın o mazlum 
milletlerinin kalbine bir hançer gibi saplandığını anlatabilir? Çad’ın, Somali’nin, Su-
dan’ın, Mali’nin o gariban insanları terör örgütleriyle bir şekilde meşgul edilirken, el al-
tından bu ülkelerin bütün zenginliklerinin de Batılı ülkelere transfer edildiğini biliyoruz. 
Dolayısıyla, vekalet savaşları yeni dünyanın kullanışlı savaş tiplerinden birisidir 
ve öyle görünüyor ki kullanılmaya da devam edecek.
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Bir başka önemli yeni savaş türüyse ‘’ticaret savaşları’’dır. 1970’li yılların 
başından itibaren dünyada iki temel gelişmenin insanlığı yeni bir döneme sü-
rükleyeceği konuşuluyordu. Bunlardan birisi yüksek teknolojiler, yani bilgi tek-
nolojileri ve özellikle haberleşme teknolojileri. İkincisi ise dünyada artan liberal-
leşme, artan neoliberal tezlerle dünyada sınırların kalkması meselesiydi. 

 Sınırlar kalkacak, dünyada herkes ticareti rahat bir şekilde yapacak, ülkeler 
ve bölgeler arasında ticaret duvarları kalmayacaktı. Ancak şimdi geldiğimiz 
dünyada tam tersine bir durum oluştuğunu görüyoruz. Dünya adeta hızlı bir 
geri dönüşle sert bir korumacılığın içine girmiştir. İşte Trump yönetimi kalkıp 
diyor ki, Çin’le aramızdaki gümrük duvarlarını şu şu kalemlerde yüzde 45 arttır-
dım. Öteki tarafta da diyor ki İran’a karşı ambargo koydum oraya da bir başka 
duvar ördüm. Hani serbest ticaret olacaktı, hani dünyanın her yerine mal ve 
hizmetler dolaşacak, hatta insanların da serbestçe dolaşımı söz konusu ola-
caktı. Yani hem emek, hem fikir, hem alım gücü, hem beyin gücü, hem alın teri, 
tüm dünyada, serbestçe dolaşacaktı... 

Ne yazık ki bugün ticaret savaşları üzerinden yeni bir ekonomik savaşlar 
noktasına evriliyoruz.  Birinci ve İkinci Dünya Savaşları önce siyasal gerilimlerle 
başlamıştı, her ikisi de sonuçları itibariyle ekonomik savaşlara dönüşmüştü. 
Bugünse siyasi gerilim yok ama savaşın ortasındayız. Bendeniz üçüncü dünya 
savaşının çoktan başladığına inanlardanım. Üçüncü dünya savaşı bu anlamda 
önce ticari ölçekte başlıyor, ekonomik ölçekle devam ediyor eğer bir şekilde 
dünyadaki bu ekonomik gerilimlerin, ekonomik savaşların önüne geçilemezse, 
Allah muhafaza bundan sonra siyasi ve askeri savaşların fitilinin ateşleneceği 
bir döneme geçmemiz mümkündür. Onun için bu konuda son derece hassas 
olmak gerekiyor ve dünyadaki gerilimleri azaltacak bir üslupla siyaset yapma-
mızın en doğru yol olduğunu ifade ediyorum. 

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra bir gecede döviz üzerin-
den bir operasyona maruz kaldık. Hepimiz biliyoruz ki bu durum, Türkiye’nin ken-
di reel şartlarından kaynaklanmıyordu. Tamamen dışarıdan, ABD’deki bir siyaset 
odağından kaynaklanmıştı. Aslında ABD’deki bu siyaset odağı Türkiye’ye karşı dü-
zenlediği bu kur operasyonlarıyla sadece bizi hizaya çekerek dizginlemek istemi-
yor, aynı zamanda bizim üzerimizden dünya ülkelerine de ders vermeye çalışıyor. 

Yani, yeni küresel ticaret savaşlarında: ‘’Ey gelişmekte olan ülkeler, 
nerede duruyorsunuz yerinizi tespit edin!’’ diyorlardı. Bu anlamda, 
Türkiye’de yapılan bu küresel kur operasyonlarını küresel ekono-
mi savaşlarının bir parçası olarak görmek zorundayız. 
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Bugünün küresel politik sistemi içerisinde üçüncü önemli başlık; insani so-
runlardır. Her birisi birbirine kenetlenmiş iç içe geçmiş bir sorunlar yumağıyla 
karşı karşıyayız. Bir tarafında göçün, bir tarafında global terörizmin, diğer ya-
nında açlığın, kıtlığın, diğer yanında iç savaşların, anti demokratik yönetimle-
rin, iç çatışmaların, iklim değişiminin, çölleşmenin, küresel iklim felaketlerinin 
ortasındaki insanlık... Feci sonuçlarına bakarak, bunları ortadan kaldırmaya 
çalışıyoruz. Ama herkesin endişesi farklı. Mesela Avrupa diyor ki, ‘’eyvah! Nasıl 
olacakta biz bu göçmenlerin Avrupa’ya gelmesini önleyeceğiz?’’ Onun için Tür-
kiye ile ipleri ne kadar gererlerse gersinler kopartamıyorlar ki Türkiye Asya’dan, 
Afrika’dan gelecek göçmenleri engelleyen bir ülke olmaya devam etsin. Her 
gün Akdeniz’de ya da Ege’de denize savrularak hayatını kaybeden insanların 
sorunu, sadece kaçak göçmenlik sorunundan ibaret değildir. Bu sorunun ge-
risine gidip gerçek insan hikayelerinin sesine kulak vermeliyiz. Hiç unutmam 
televizyondaki o görüntüyü, o haber gözüm önünden hiç gitmez, Iraklı bir baba 
hem konuşuyor hem feci halde titriyor. Bindikleri bot batmış, eşini ve dört ço-
cuğunu kaybetmiş, ailesi yok artık... Hangi insan çocuklarını, eşini tamamıyla 
belirsizliğe hatta ölüme doğru taşıyacak bir yolculuğa çıkar? Bunun arkasında 
bakıyorsunuz ki açlık var, kıtlık var, sefalet var, sebebini bilmedikleri feci iç sa-
vaşlar var. Göç sorununun aç yüzünde, gelir dağılımı adaletsizliği meselesi var. 
Hiçbir şey olmasa, ülkeler arasındaki politika farklılığı, inanç farklılıkları, etnik 
çatışmalar, savaşlar, iç savaşlar olmasa dahi sadece gelir dağılımındaki ada-
letsizlik, tek başına dünyayı cehenneme çevirmeye yeter de artar bile.

Dünyanın en zengin % 0.7’si -% 1 bile değil- dünyadaki toplam zenginlik-
lerin %44’ne sahip. Kalan % 56’yı ise 8 milyar insan paylaşmak zorunda. Kurt 
yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa derler ya, o misal. Böyle bir dünya, hiçbir 
şekilde yürütülemez. Bu insani dram çözülmeden, ne terörün, ne yasa dışı 
göçün, ne de başka sorunların çözülmesi mümkün değildir. 

Bugün yaşadığımız dördüncü önemli mesele ise küreselleşme vasıtasıy-
la sınırların ortadan kalktığı bir eşikte yeni duvarların inşa ediliyor olmasıyla 
ilgili. Berlin Duvarı’nın yıkılışının, küreselleşmenin sembollerinden olduğu-
nu söylemiştik. Yeni dünya düzeninde sınırların kalkacağı öngörülüyordu. 

Hatta Berlin’e yaptığımız gezilerden birinde, ben de bir parçasını almıştım, in-
sanlar Berlin duvarını kırdılar, hatta hala Berlin’de hediyelik eşya olarak satılır. 
Herkes o yıkık duvardan benim gibi bir parça hatıra alıyordu, çünkü o soğuk 
savaşın, kutuplaşma günleri geride kalmıştı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte insan-
lık özgürlüğe açıldığını  zannetmişti. 
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Ne acıdır ki aradan bu kadar yıl geçti şimdi dünyanın her yerinde yeni du-
varlar örülüyor. Orta Amerika’dan çıkan kafile, ABD’ye doğru geliyor. Başkan 
Trump dün söyledi; ‘’eğer bir tek taş atarlarsa bunu silah sayarım, ben de kar-
şılığında kurşun atarım’’ dedi. 5200 Amerikan ulusal muhafız askeri Meksika 
sınırına gönderildi. İyi de Meksikalıların derdi ne, bu insanlar niçin geliyor? Ha-
yata tutunmaya dair hiçbir umudu kalmamış binlerce insan, belki bir vesileyle 
ayakta dururuz diyerek ya Amerika’ya, Avrupa’ya, gitmeye çalışıyor. Bunu ne 
ile önlemeye çalışıyorlar? Duvar çekerek önlemeye çalışıyorlar. 

Avrupa’da mesela Macaristan ve Slovenya kendi sınırlarına göçmen gelme-
sin diye duvar örüyor onların duvarları, dikenli tellerden jiletli sarmallardan olu-
şuyor. Amerika Meksika sınırına duvar örüyor, İsrail Filistinlilerin etrafına duvar 
örüyor, köylere, mahallelere, kentlerin etrafına. Dünyanın birçok yerinde örülen 
duvarlarla insanlık yeniden geriye, eski tarihlere gidiyor. Korkuların hakim ol-
duğu, korkuların egemen olduğu, dünyada halkların birbirinden izole edildiği 
o döneme, eski döneme doğru gidiyor. Bunun fevkalade tahripkar bir gelişme 
olduğunun altını çizmek istiyorum. 

İnsanoğlu başta göç gibi insani dramları ortadan kaldırmaya odaklanmadı-
ğı sürece huzur bulamayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri her tarafını çelikten 
zırhlarla örse de göçmen baskısından kurtulamaz. Aynı şekilde iç savaşları, ça-
tışmaları, vekalet savaşlarını sonlandırmazsanız Suriye’nin, Irak’ın insanlarıyla 
karşı karşıya kalmak sorununu asla çözemezsiniz. 

Şunu çok açık söylemek isterim; insanlığı böylesine çetrefilli bir kaostan kurta-
rabilecek yeni bir düzen kurabilmek için, mevcut sistemin paradigmasıyla hareket 
edilmesi mümkün değildir. Onun için ‘’Dünya 5’ten Büyüktür’’ diye bahsederken 
söylediğimiz itiraz değerlidir, gerçekçidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki son konuşması bütün bu meseleleri ortaya ko-
yan bir ders niteliğindeydi, bir manifesto niteliğindeydi. Dünyanın acil hayati işleri, 
sadece 5 ülkenin söyleyeceği söze bağlı olamaz. Dünyadaki bütün sorunları müş-
terek bir bakış açısıyla, ortak bir yönelimle çözmek mecburiyetindeyiz. 

Zengin ülkeler, yoksul ve çok yoksul ülkeler arasındaki adaletsizlikleri çöz-
menin mevcut sistemle imkanı kalmamıştır. Mesela Ukrayna sorununu hallede-
meyen, İsrail’in Filistin’deki işgali meselesini çözemeyen, Suriye’de kullanılan 
kimyasal silahların hesabını soramayan bir dünya sistemi, dünyada hiçbir 
sorunu çözemez. Niye? Çünkü çözümler 5 ülkenin tekeline bırakıl-
mış. İçlerinden birisi hayır dediğinde, o kangren devam ediyor. Bu 
da dünyadaki çatışmaların devamı demektir. Dünyadaki baskıla-
rın, işgallerin devamı anlamındadır.  
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Bir taraftan ‘’Dünya 5’ten Büyüktür’’ derken küresel bir siyasal mimari kurul-
ması için fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Diğer taraftan ekonomik savaşların ve 
ticari savaşların bir yerde ilacı olmak bakımından özellikle milli para birimleriyle 
ticaret yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Yani biz Ruslarla, İranlılarla, 
Çinlilerle, Hindistanlılarla alışveriş yaparken, kendi milli paralarımızı kullanalım, 
onlar da kendi milli paralarını kullansın diyoruz. Böylece İkinci Dünya Sava-
şı’nın küresel, finansal mimarisinin de değişmesi gerektiğini söylüyoruz. 

Rezerv para birimi olarak dolar kullanılması, dolara bağımlı bir ticaret do-
laşımı sağlıyor. Rezerv para birimi aslında bugün geldiği noktada doları tekel-
leştiren bir sistemdir. Adam bir kağıdın üzerine 100 dolar basıyor, bu basılan 
100 doların altın karşılığı var mı? Yok.  Değeri ne kadar? 35 cent. Peki niçin 100 
dolar. Bu şekildeki dolarizasyon ile ABD dünyanın hakimi oluyor. İtibar ediyo-
ruz, 100 dolar diyoruz, halbuki 35 cente bastı o parayı. Bu durum manipülas-
yon imkanı veriyor aynı çevrelere, bir gecede doları 7 liraya çıkarıyor, böyle bir 
sistem ancak zulüm sistemidir. 

Bu anlamda dünyada, tüm bu sorunlar karşısında iki tür siyaset akımının 
geliştiğinin altını çizmek isterim. Bir tarafta savaş ve çatışma yanlıları, diğer 
tarafta düzen ve barış yanlıları. Savaş ve çatışma yanlıları bütün bu adaletsiz-
liklerin, haksızlıkların, çatışmaların, gerilimlerin olmasından fayda sağlıyorlar. 
Örneğin; Boko Haram faaliyet icra ediyor, adamların topladıkları elmas miktar-
ları artıyor, öyle değil mi? Tabiri caizse, DAEŞ sahayı düzeltiyor, onlar sınırlarda 
istedikleri şekilde politik güçlerini artırabilecek operasyonlar yapıyorlar. Bütün 
bunlara paralel olarak dünyada olağanüstü yüksek miktarda bir silah pazarı 
kurulduğunu da unutmayalım. ‘’DAEŞ olmalı ki’’ diyorlar, ‘’silah tüccarı olarak 
bizler de silah satalım.’’ Ne kötü, ne vicdansız bir mizansen. Onlara göre; YPG, 
PYD olmalı ki silah fabrikaları harıl harıl çalışsın. Onun için bu savaşların, bu tür 
gerilimlerin olması için bu savaş ve çatışma yanlıları varlıklarını sürdürüyor, ince 
ince lobiler üzerinden siyasette her ülkede güçlerini artırmaya gayret ediyorlar. 
Çok şükür bunun karşısında da dünyanın her yerinde barış ve düzen yanlıları 
var. Şu dönemde seslerini ve güçlerinin biraz daha az olduğunu ifade etmek 
isterim. Ama bir şekilde çatışma ve savaş yanlılarına karşı içten içe mücadele 
veriyorlar. Bizim Türkiye olarak yerimiz, barış ve düzen yanlılarıyla beraber ol-
maktır. Bizim gayemiz yeryüzünde hakkaniyete dayalı, adaletli bir küresel barı-
şın sağlanması, bütün ülkelerin dünya zenginliklerinden, nimetlerinden istifade 
edeceği bir sistemin kurulmasıdır. Gücümüz de, kuvvetimiz de AK Parti’nin 
siyasette varoluş sebeplerinden birisi de budur ve bu istikamette bedeli ne 
olursa olsun yürümeye devam edeceğiz ve Allah’ın izniyle sonuç almaya da 
devam edeceğiz. 
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İkinci ve son bölüm, bizim bu yeni dünyadaki yerimiz, rolümüz nedir, ne 
yapmalıyız? Bizim de dört önemli alanda gücümüzü artırmamız gerektiğini 
ifade etmek isterim. Bunlardan birisi Türkiye ekonomik gücünü ve istikrarını 
sürdürecektir. Bütün bunları yaparken Türkiye’nin kendi ekseni hakkında tartış-
malar çıkartıyorlar. Acaba Türkiye Batı’dan ayrılıp Doğu’ya mı kayıyor diyorlar. 
Türkiye’nin ekseni falan kaymıyor. Türkiye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın li-
derliğinde AK Parti iktidarları zamanında kendi eksenini takip ediyor, takip et-
meye de devam edecektir. 

Bizim bir tane eksenimiz vardır. Bizim eksenimiz ne Avrupa Birliği’dir, ne 
Amerika’dır, ne Çin’dir, ne Rusya’dır. Bizim eksenimiz kendi milli eksenimiz-
dir. Bu milli eksenimizi takip etmek için bütün gücümüzü kullanıyoruz. Bu dört 
alanda da eksenimizi takip edebilmenin araçlarını her gün biraz daha fazla 
geliştiriyor, her gün biraz daha  güçlendiriyoruz. Örneğin; AFAD’dan TİKA’ya 
kadar, Kızılay’dan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan, Ma-
arif Vakfı’na kadar birçok kurum ve kuruluşumuzun giderek güçlenmesinin ar-
kasındaki temel sebep; kendi eksenimizi takip etme irademizdir. Türkiye eko-
nomik olarak da kendi gücünü arttıracak, kendi istikrarını ekonomik istikrarını 
sürdürecektir. Görüyorsunuz saldırılar devam ediyor ve bu, sadece bugünün 
meselesi de değil. Şimdi döviz 5,50’nin altına indi, daha da inecek, ama zan-
netmeyin ki her şey güllük gülistanlık olup bu adamlar saldırıdan vazgeçecek. 

Şunu söyleyeyim: Yüksek dağların dumanı çok olur. Türkiye gibi iddialı bir 
ülkeye karşı da bu tür pusular hep kurulacaktır. Faizin % 4.64’lerde olduğu za-
manları hatırlayalım: 2013’ün Mayıs ayı tarihi olarak en dip noktadaydı faiz. 

Fakat, birden baktık ki sokaklar karıştı, malum Gezi Parkı olayları başladı. Bak-
tığınız zaman 3-5 tane marjinal sol örgütün toplasanız sayısı belki 1000-1500’ü 
geçmeyecek olan militanın İstanbul’un ana meydanlarından birisini bir şekilde 
savaş alanına çevirmesi olayıdır. Büyük güçlerin maşalarından bir grubun çıkart-
tığı olaylar, kısa sürede işgal girişimine dönmüştür. Nasıl olur da siz Türkler, % 
4.60 gibi çok düşük seviyelerde bir faiz limitine ulaşırsınızı sorarcasına, bu olaylar 
çıkartılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, maalesef o günkü faiz limitlerinin nere-
deyse 10 katına çıktık, % 44’ler, 45’ler seviyesinde fiili bir faizle karşı karşıyayız. 

Türkiye’de 17-25 Aralık operasyonu, arkasından 15 Temmuz hain işgal giri-
şimi, arkasından yaşadığımız kur operasyonlarının hepsi de Türkiye’nin 
ekonomik olarak güçlenmesini istemeyen unsurların Türkiye’ye kar-
şı düzenlediği operasyonlardır. Çok şükür milli bir dirençle bunla-
rın hepsinin üstesinden geldik ve gelmeye devam edeceğiz.
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Değerli kardeşlerim, ayrıca Türkiye’nin ekonomi tarihi içerisinde önem-

li bir ana başlığın, Türkiye’nin teknoloji tarihi olduğunu da ifade etmeliyim. 

Türkiye’nin milli ve yerli bir teknolojiye sahip olmasını istemeyenler, Tür-

kiye’deki sanayileşme hamlesini hep engellemişlerdir. Birkaç örnek ve-

receğim, Türkiye 1940’lı yıllarda Nuri Demirağ tarafından kendi milli uça-

ğını yaptı. Ne yazık ki Türkiye’nin gayri milli siyaset odakları buna fırsat 

vermedi. İttihat Terakki fırkasının, Genç Türklerin, Yeni Osmanlıların, Cumhu-

riyet Halk Fırkasının zihniyetine sahip olan siyaset odakları Nuri Demirağ’a 

o uçakları yaptırtmadılar. Neticede 40’lı yılların sonunda fabrika kapatıldı. 

1961’de Türkiye, ‘’devrim’’ arabalarını üretmeye başlayacaktı. Türkiye’ye 

devrim arabalarını, yerli otomobillerimizi yaptırtmadılar. Karanlık eller, mafyatik 

bazı unsurlar devletin içerisindeki güç mekanizmalarından da istifade ederek, 

Türkiye’nin yerli otomobil yapmasına mani oldular. 1970’li yıllarda, Türkiye ağır 

sanayi hamlesine başladığı zamanlarda,  Sümerbank’tan şeker fabrikalarına 

kadar birçok fabrikayı yapıp, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kardeşlerimi-

zin kendi yerlerinde doymalarını sağlayacak imkanı hazırlamaya gayret eder-

ken, aynı karanlık el, Türkiye’nin sanayileşmesini önledi. 

1978’de Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) İtalyanlarla Ankara’da 

Türk savaş uçağı yapmak için ortak proje anlaşması adına bir araya gelecek-

lerdi. Nitekim İtalyanlar masaya geldi, Ankara Palas’ta ortaya kekler, kurabiye-

ler konuldu, bir şölen havasında hazırlık yapıldı. 

Bizim taraf bir türlü masaya gelmedi, çünkü karanlık odaktan gelen bir telg-

raf emriyle TUSAŞ’ın tüm yetkililerinin masaya oturup anlaşmayı imzalamaları 

engellendi. Sebep neydi? Biz kendi uçağımızı yapmayalım, çünkü bizim Ame-

rikalılardan uçak almamız lazım! 

Değerli kardeşlerim,  Türkiye’nin kendi insansız hava aracını üretme konu-

sundaki geldiği nokta bugünümüz ve yarınlarımız adına fevkalade önemlidir.   

Ama Selçuk Bayraktar gelse de bir anlatsa, o İHA’yı yaparken,  iktidarda olma-

mıza rağmen, ne zorluklar çekildi. Bu önemli gelişmeleri örtmeye, engellemeye 

çalıştılar. Ama artık çok şükür devir değişti, devran değişti. Türkiye kendi milli 

sanayileşme hamlesini, teknolojideki gelişmesini fevkalade büyük atılımlarla 

sürdürecek bir raddeye geldi. 
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Türkiye üretecek. Üretimini uluslararası alanda pazarlayacak markalarıyla, 

patentleriyle dünyayla rekabet edebilecek bir güç haline gelmek için çok çalı-

şıyoruz, çok gayret ediyoruz. 

Ekonomik olarak güçlü olamayan bir ülkenin milli bağımsızlığının olması 

mümkün değildir. Atalar ne güzel söylemiş, elden gelen öğün olmaz, o da vak-

tinde bulunmaz. Başkasına el avuç açarsanız o para haram paradır, o paradan 

size bir fayda gelmez. Türkiye senelerdir IMF’nin kapısında avuç açıyordu. Tür-

kiye’ye sanayileşme hamlesini yaptırtmayanlar, teknoloji transferi adı altında 

Batı’nın eski teknolojilerini Türkiye’ye pazarlıyorlardı. Türkiye alan el olsun da 

veren el olmasın, Türkiye güçlü olmasın diyorlardı. Şimdiyse biz tam tersini 

yapıyoruz. Allah’ın izniyle ekonomik olarak da güçlü, istikrarlı bir ülke olacak ve 

yolumuza devam edeceğiz.

Bugünkü toplantımızın konusu dış politikada niçin güçlü olmak mecburiye-

tindeyiz sorusunun cevabı çok önemli. Değerli kardeşlerim, dış politika, sadece 

Dışişleri Bakanlığının faaliyetinden ibaret değildir. Dış politika hem yumuşak güç 

dediğimiz unsurları, yani kültürel gücümüzü kullanacak kurum ve kuruluşlarımı-

zın gücüyle hem de sert güç dediğimiz güvenlik kuvvetlerimizin gücüyle oluştu-

rulabilecek çoklu bir alan haline dönüşmüştür. Örnek, Suriye’deki gelişmelerdir. 

Yıllardır maalesef Suriye’deki terör örgütlerinin engellenmesi konusunda mütte-

fiklerimizle ve diğer ülkelerle konuşup duruyoruz. Her seferinde belli bir anlaşma 

noktasına geliniyor, ama bir türlü terör örgütlerine verilen destekler sonlandırıl-

mıyordu. Ne zaman ki Fırat Kalkanı Operasyonu’nu yaptık, ne zaman ki Zeytin 

Dalı Operasyonu’nu gerçekleştirdik, güneyimizde bir terör devletine asla mü-

saade etmeyeceğimizi fiilen ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ne 

zaman biz sahada var olduk masada da sözümüzün gücü arttı, kuvvetimiz arttı. 

Dolayısıyla, dış politikada güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz. 

Güçlü dış politika Türkiye’nin kendi eksenini takip edeceği önemli alanlardan 

birisidir. Bu vesileyle bir parantez açarak Cemal Kaşıkçı olayındaki özellikle 

Türkiye’nin dış politikayla ilgili yaklaşımlarını bir kere daha hatırlatmak isterim. 

Allah rahmet eylesin İstanbul’da dünyaca tanınmış bir gazeteci maalesef 

dünyanın gözünün önünde Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girdi 

ve bir daha çıkamadı, buhar oldu uçtu sanki. Oysa, “Hadim-ül 

Haremeyn-i Şerifeyn” diyoruz Suudi Arabistan Devletine. 
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Bir Müslümana dünyada verilecek en yüksek sıfatlardan birisidir bu; Mekke 
ve Medine’nin hizmetkarı, iki haremin hizmetkarı anlamındadır, emniyeti ifade 
eder. Şimdi 1 milyar 700 milyon Müslüman var, her sene milyonlarca Müslüman 
Hacca gidiyor, düşününki bu Müslümanlar şöyle sormaya başlayabilir: ‘’Suudi 
Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolosluğu’na giden bir adamın başına ne gel-
diğini hepimiz gördük, acaba Suudi Arabistan’a gidersem başıma neler gelir?’’ 

Bu şekilde bir endişe, Haccın ehliyeti sorununu ortaya koyar. Müslümanlar 
Haccın emniyetinden şüphe etmeye başlarsa, ne Hadim-ül Haremeyn-i Şerifeyn 
sıfatı kalır, ne de hac vazifesinin gönül huzuru içerisinde yapılabileceği bir ortam 
kalır. Dış Politika dediğimizde önemli misyonlarımızdan birisi de, devlet-millet 
kaynaşmasının sağlanmasıdır. Diplomaside yerleşmiş devlet-millet arasındaki 
sert ve aşılmaz mesafenin kalkmasını arzu ettik. Ne yazık ki, uzun yıllar boyunca 
Türkiye yönetimlerinin en temel sorunu devletin başka telden, milletin başka tel-
den çalıyor olmasıydı. Geldiğimiz yeri şöyle kısaca hatırlatmak bakımından söy-
lüyorum, Türkiye’de 18 sene ezan-ı asli yasaklandı, ‘’Tanrı uludur! Tanrı uludur! 
Tanrı’dan başka yoktur tapacak’’ dendi. Türkiye’de uzun yıllar boyunca, Kur’an-ı 
Kerim’in açık aleni bir tedrisatla öğrenilmesi de engellendi. Devletin TRT’sinden 
Türk sanat musikisinin, Türk halk musikisinin icra edilmesi yasaklandı. Türkiye’de 
uzun yıllar 1 metrekarelik başörtüsü taktığı için gencecik evlatlarımız üniversitele-
rin, liselerin önünden kovuldu, devlet memurluğundan çıkartıldı. Türkiye’de uzun 
yıllar resmi ideolojiye uygun düşünmüyor diye siyasetçiler siyasi yasaklı hale gel-
di, siyasi partiler kapatıldı. Darbeler oldu, Başbakanlar asıldı...  27 Mayıs’ın, 12 
Mart’ın, 28 Şubat’ın ve 27 Nisan’ın o karanlık günleri hepimizin hafızasında canlı-
dır. Dolayısıyla, devletle milletin ayrışmasını AK Parti iktidarı bitirdi. Bugün millette 
ne varsa, devlette de o var, olmaya da devam edecek.

Devlet-millet kaynaşmasını 15 Temmuz gecesinden biliyoruz. İnsanlar dev-
let başkanımızın meydanlara çıkın davetini alır almaz, ölümü göze alarak mey-
danlara çıktılar ve 15 Temmuz hain darbe girişimini hep birlikte püskürttük, 
defettik. Devletle, millet eğer birleşmiş, bütünleşmiş olmasaydı o akşam so-
kağa çıkacak üç tane adam bulamazdık. Allah’a çok şükür devletle milletin 
bütünleştiğinin en önemli ispatı, 15 Temmuz şanlı direnişidir. 

Değerli kardeşlerim, bu memlekette 15 Temmuz milletle devletin birleşme-
sinin şahikasıdır. 15 Temmuz millet düşmanlarına korku salmış, milleti seven 
bütün unsurlara da umut vermiş olan bir direniştir. 
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Biz milletle devleti bütünleştirmeye devam edeceğiz. Milletin kültürünü, 

medeniyetini, inancını, düşüncesini siyasetin her alanına, toplumsal alanın her 

alanına koyacağız, millette ne varsa o olacak. 1999’da milletvekili arkadaşımız 

Merve Kavakçı aldığı oylarla Meclis’e girme hakkı kazandı. Meclis’te millet-dev-

let çatışmasının önemli örneklerinden birini gördük. Koskoca adamlar ve ka-

dınlar ayağa kalktılar, alkış tutarak ‘’dışarı dışarı’’ diye Merve Hanımefendiyi 

dışarı atmaya çalıştılar. Hatta ne yazık ki dönemin Başbakanı ayağa kalkarak 

‘’haddini bildirin şu kadına’’ dedi. 

Mesele haddi aşmak meselesi miydi? Yani bu kişiler diyordu ki; ‘’Siz kim 

oluyorsunuz ey Anadolu’nun insanları, siz gidin de yerleri paspaslamaya de-

vam edin, siz çiftinizi çubuğunuzu sürmeye devam edin, siz kahvehanelerde 

sohbetlerinize devam edin. Siz bizi yönetecek kıratta insanlar değilsiniz, siz 

kim oluyorsunuz da Türkiye’nin elitleri, devletin sahipleri olarak biz size mü-

saade edelim.’’ O gün bir tane başörtülü milletvekilimize razı olmayanlar var-

dı, bugünse parlamentoda çok şükür başörtülü milletvekili arkadaşlarımız var. 

Devlet-millet kucaklaşması sağlandı. Değerli kardeşlerim, biz millete güvenen 

siyasi bir parti olarak, milleti temsil etmeye ve milletin devletle bütünleşmesini 

sağlamaya mecburuz. Bu özelliğiyle AK Parti hem millet devlet kaynaşmasının 

teminatıdır, hem de milletin bütün kesimlerinin hak ve hukukunun teminatıdır. 

Biz sadece memleketin tek bir bölgesinde var olan bir parti değiliz. Bugün 

Şırnak’tan, Hakkari’den gelen arkadaşlarımız var sözgelimi bu salonda. Yine 

İzmir’den, Trabzon’dan, Mersin’den gelen arkadaşlarımız var. AK Parti, Türki-

ye’nin tüm bölgelerinin partisidir. Türk’ün de partisi, Kürt’ün de partisi, Alevi’nin 

de partisi, Sünni’nin de partisi... AK Parti bir millet hareketidir. Biz bu kapsayıcı 

özelliğimizi asla bırakmayacağız. Biz 81 milyonun tamamının hakkını, hukuku-

nu gözeten ve siyasette söz sahibi olması için mücadele eden bir siyasi hare-

ketiz. Dolayısıyla, devlet-millet kaynaşmasını sağlamak AK Parti’nin en temel 

özelliklerinden birisidir.

Yol haritamız konusudaki önemli başlıklar; 1-Ekonomik gücümüzü ve istik-

rarımızı artırarak devam ettireceğiz. 2-Dış politikada etkili olmaya bütün imkan-

larımızı kullanarak devam edeceğiz. 3-Devlet millet kaynaşmasını arttır-

maya, sürdürmeye gayret edeceğiz, şeklindeydi. 4. başlık olarak, 

Türkiye kendi eksenini tahkim etmek için millet varlığını güçlendir-

mek zorundadır diyoruz. 
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AK Parti sadece Türkiye’nin partisi değil, AK Parti aynı zamanda dünyadaki 

tüm mazlumların partisidir. AK Parti aynı zamanda dünyadaki tüm mağdurların 

partisidir, AK Parti dünyadaki tüm madunların, yani toplumun en aşağısındaki-

lerin partisidir. AK Parti bu özelliğiyle bir dünya partisidir. Millet varlığımız dedi-

ğimiz şey sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağında sıkışmış olan mil-

let unsurumuzdan ibaret değildir. Biz millet varlığımız dediğimiz zaman Orhun 

Abidelerindeki kültürel varlığımızdan, Bosna Hersek’teki camilere, Mostar’daki 

Köprü’ye kadar Doğu-Batı ekseninden bahsediyoruz. 

Türkiye dediğiniz zaman oradaki insanların yüzü gülüyor. Türkiye’den bah-

settiğiniz zaman o insanlar size gönlünü açıyor, zihnini açıyor. Türkiye’nin millet 

varlığı Kalkandelen’den, Üsküp’ten başlayarak ta Kızıldeniz’e Cibuti’ye, Hazar 

Denizi’nden Arakan’a, Kırım’dan, Bahçesaray’dan, Kafkaslardan Akdeniz’e, 

Mısır’a, Libya’ya kadar uzanıyor. Türkiye’nin millet varlığı Orta Asya’nın içlerin-

den Timbuktu’ya kadar uzanıyor. 

Millet varlığımızın ne manaya geldiğini 15 Temmuz gecesinde canlı olarak 

takip ettik. 15 Temmuz gecesi Sudan’ın Başkenti Hartum’da da, Gazze sokak-

larında da, Cezayir’in çarşılarında da, Üsküp’ün, Kalkandelen’in meydanların-

da da,  Asya ülkelerinde de 10 binlerce insan, sokağa çıkıp, ellerini açarak 

sabahlara kadar dua ettiler. ‘’Ya Rabbi! İslam’ın bayraktarı olan bu aziz milleti 

koru. Ya Rabbi! Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının düşmanı olan bu sahtekarlar 

güruhunu sen muvaffak eyleme.’’ diye sabaha kadar dua ettiler. Direnişimizin 

ardından şükür namazları kıldılar, Allah’a şükrettiler. “Millet Varlığımız” Türki-

ye’mizin, milletimizin yanındaydı.

Kültürel olarak, siyasi olarak, en önemlisi, gönül bağı olarak, dünyanın bir-

çok bölgesinde kalbi bizimle birlikte atan yüz milyonlarca insan var. Millet var-

lığımız ismini verdiğimiz bu gücü çok önemsiyoruz. Allaha şükür, TİKA, AFAD, 

KIZILAY gibi kurumlarımız var. Millet varlığımızın teminatı olan bu kurumlardan 

rahatsızlık duyan kimselere de aldırmayacağız ve millet varlığımızı destekleme-

ye devam edeceğiz. Millet varlığımızın tamamını kendimizin gücü olarak kabul 

ederken, başta 1.7 milyar Müslüman olmak üzere dünyanın bütün mazlum ve 

mağdurlarını da kardeşlerimiz, dostlarımız, yol arkadaşlarımız olarak görürüz.

Kimseyle düşmanlık derdimiz yok, lakin kimsenin programına göre Türki-

ye’nin istikametini değiştirecek halimiz yok. Falanca şöyle istiyor, biz bunu böy-

le yapalım diyemeyiz. Millet ne istiyorsa öyle yaparız. 
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Milletin hayrına olan ne varsa, onu o şekilde inşa ederiz. Türkiye’nin dış po-
litikadaki imkanlarını daha güçlü bir şekilde kullanırız. Ülkemizdeki devlet-millet 
kaynaşmasını sağlayacak her türlü reformu yapmaya devam ederiz. 

Değerli kardeşlerim, bütün bu söylediklerim Türkiye için çok önemli bir im-
kan ortaya sunduğu gibi, çok büyük bir sorumluluğu da ortaya koyuyor. 

Filistin’deki çocuk ateş açan İsrail askerine karşı bir elinde Filistin bayrağı, 
diğer elinde Türk bayrağını tutarak nasıl yürüyorsa, biz de o kadar sorumluyuz. 
Bunları gördükçe sırtımızdaki yükün tonlarca ağırlaştığını, vebalin ve sorumlu-
luğun giderek arttığını hissediyoruz. Allah bu millete güç kuvvet versin, Allah 
bu istikametteki Türkiye’ye güçlü bir şekilde yoluna devam etmeyi nasip etsin. 
Allah sözümüzü güçlü eylesin, adımlarımızı sağlam kılsın, bileğimizi kuvvetli 
kılsın. Dostlarımız sadık, yolumuz açık, Allah yardımcımız olsun. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyor, Allah’a emanet ediyorum.
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

SAYIN CEVDET YILMAZ

Çok değerli AK Parti ailesinin mensupları, ana kadememiz, kadın kolları-

mız, gençlik kollarımız, 81 ilimizden gelen kıymetli dava ve yol arkadaşları-

mız; hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.

İki gün bir arada olacağız inşallah ve yoğun bir program hazırlandı. Bu 

sabah açılışlar gerçekleştirilecek, ardından inşallah hep birlikte bu yoğun 

programı takip edeceğiz.

Ben programı kısaca önce size bir arz etmek istiyorum. 

Çeşitli kurumlarımızın sunumları olacak. Bu sunumlarla neredeyiz, neler 

yapıldı, şu an nelerle ilgileniyor kurumlarımız, ne tür planlamaları var gelece-

ğe dönük; bunları birinci elden öğrenme imkanı bulmuş olacağız. Bu açıdan 

bu toplantıyı, programları çok önemsiyoruz. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz. 

Mart ayının sonunda yerel seçimlerimiz var. Yerel seçimlerde elbette yerel 

konular daha fazla gündeme gelecektir, ulusal konular gündeme gelecektir, 

ama biz bir dünyada yaşıyoruz, çok yönlü etkileşimlerimiz var.  

Dolayısıyla, bu süreçte 16 yıllık uluslararası tecrübemizi tazelememiz ve 

bununla sahalarda olmamız bizim için çok önemli. Yerel seçimlere doğru gi-

derken, her birimizin bu konuları kendi yerel ölçeğinde ifade etmesi, tekrar 

hatırlatması, zihinleri tazelemesi önemli diye düşünüyoruz.

AK Parti çok genç bir teşkilat. 81 ilde, bütün ilçelerde, beldelerde, mahal-

lelerde organize olmuş bir teşkilat. 10 milyondan fazla üyesi olan, dünyanın 

en büyük siyasi teşkilatlarından biriyiz. Bu teşkilat bir şeye inandığı zaman, 

enerjisini ortaya koyduğu zaman, yapamayacağı bir şey yok gerçekten. Di-

ğer partilerin bütün üyeleri bizim sadece gençlik kollarımız, kadın kolla-

rımızın sayısına ulaşamıyor. Böyle güçlü bir teşkilatız ve bu teşkilatı 

daha fazla bilgiyle teçhiz edip sahada olmamız gerekiyor. Bu 

anlayış içinde bu toplantıları organize ettik. 
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Toplumumuzun da dünya ile ve ülkemizin dünyadaki konumu ile yakından 

ilgilendiğini biliyoruz.

Ben burada diğer bir faydanın da şu olacağını düşünüyorum: Teşkilatlar 

farklı illerde birbirinden izole yapılar olarak algılanmamalı. Bir ağın parçası 

olarak görmeleri lazım kendilerini. Komşu illerinden başlamak üzere, fark-

lı bölgelerde insanlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, yol arkadaşlarımızla 

kuracağımız bağların teşkilatlar arası ilişkileri geliştirmek anlamında ayrı bir 

bereketi olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede, bu toplantımızın da fayda-

lar getirmesini bekliyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine farklı 

illerden arkadaşlarımızın hem bu oturumlar esnasında hem de aralarda, ye-

meklerde tanışmaları, kaynaşmaları da yine önemli bir beklentimiz.

Değerli arkadaşlar: AK Parti dönemindeki kurumsal yapılara, politikalara 

gelmeden önce; dış ilişkilerle ilgili zihniyetin, anlayışın değiştiğini özellikle 

vurgulamak istiyorum. AK Parti öncesi dönemle, AK Parti’nin şu son 16 yıllık 

dönemini mukayese ettiğimiz zaman, en önemli farklılık dış politikaya yak-

laşım ve zihniyet farklılığıdır. Neyi kast ediyorum burada? AK Parti öncesi 

dönemde dış politika deyince, bir elit grubun daha çok ilgilendiği, milletten, 

milletin değerlerinden, tercihlerinden bağımsız, sivil siyasetin biraz uzağında 

olan bir anlayış akla gelirdi. AK Partinin getirdiği en önemli değişimlerden 

biri dış siyaseti de demokratikleştirmesi olmuştur. Buradan şunu ifade etmek 

istiyorum: Şu an sahip olduğumuz dış politika, millete dayalı bir dış politika, 

milletin değerlerine, beklentilerine dayalı bir dış politika ve milli menfaatlere, 

milletin tanımladığı milli menfaatlere dayalı bir dış politika. Önceki dönem-

lerde dış politika deyince daha elitist, daha bürokratik bir alan algılanırdı. 

Ancak, esas itibariyle dış politika bir ülkenin genel politikasının bir parçasıdır, 

bütün demokratik ülkeler de böyle olmak durumundadır. Dolayısıyla, AK Parti 

içeride demokratikleşmeyi sağlarken, vesayetçi bir yapıyı tasfiye edip daha 

demokratik, milli değerlere dayalı, millete dayalı bir siyaset inşa ederken, bu-

nun doğal bir parçası olarak dış politikayı da demokratikleştirdi. Artık geldi-

ğimiz noktada dış politika, sivil siyasetin çok önemli bir alanı haline gelmiş 

ve sivil siyasetin, halkın temsilcilerinin belirlediği bir alan şekline dönüşmüş 

durumdadır. Bu eskiden böyle değildi. Daha topluma yabancı bir yaklaşım 

biçiminin hakim olduğu bir alan şeklinde algılanırdı. 
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Geçmişte daha fazla izleyen, gelişmeleri takip eden, olabildiğince risk-
lerden uzak duran bir dış politika anlayışı varken, şimdi çok daha aktif, dı-
şarıdan değerlendiren değil, olayları etkilemeye gayret eden, yönlendirmeye 

gayret eden, değişime odaklanmış ve girişimci bir dış politikamız var. 

Öte yandan, olaylar olup bittikten sonra reaksiyon gösteren ve olayla-

rın ardında kalan bir dış politika değil, daha stratejik bir çerçevede hareket 

eden, proaktif bir dış politika anlayışı görüyoruz. İktidara geldiğimiz ilk yıl-

lardan başlayarak komşuluk politikamız, Afrika Stratejimiz, Avrupa Birliğiyle 

müzakere stratejilerimiz, bütün bunlar aslında daha stratejik bir çerçevede 

hareket edilen bir dış politika anlamına geliyor. AK Parti başından itibaren bir 

Afrika stratejisi koymasaydı ortaya, bugün Afrika’da geldiğimiz, ulaştığımız 

noktaya gelemeyecektik. Avrupa Birliğiyle ilgili bir strateji belirlemeseydi, mü-

zakereler başlamayacaktı ve belli bir mesafe alınamayacaktı. Bunlar sadece 

bazı örnekler. Dolayısıyla, daha proaktif, olaylar olmadan önce bir stratejik 

çerçeve ortaya koyan ve o çerçeve içinde hareket edilen bir dış politika ol-

duğunu görüyoruz. 

Bunun doğal bir uzantısı olarak kurumsal yapımızın da değiştiğini görü-

yoruz. Geçmişte dış politika deyince akla sadece Dışişleri Bakanlığı ve onun 

bürokrasisi gelirdi. Elbette dışişleri önemli, bürokrasisi önemli ama Türkiye 

gibi çok farklı bir tarihten gelen, çok özel bir coğrafyaya sahip olan, çok 

önemli bağlantıları olan bir ülkenin, farklı kurumsal yapılarla dış ilişkilerini 

sürdürmesi bir zorunluluktu ve AK Parti döneminde bu kurumsal çeşitliliği 

görüyoruz. TİKA’dan Maarif Vakfına, geçmişte içeride bile itibarı son derece 

örselenmiş Kızılay’ın bir uluslararası bir marka haline gelmesinden, AFAD’ın 

çalışmalarına varıncaya kadar, birçok kurumsal yapı AK Parti döneminde or-

taya çıktı veya güç kazandı. Kültür Bakanlığımızın çalışmaları, ticaret ataşe-

liklerimiz, birçok ülkede kurduğumuz farklı bağlantılar, bunlar dış politikada 

yeni enstrümanlar, yeni kurumsal yapıların da ortaya çıktığını gösterdi. Yani 

AK Parti döneminde artık çok yönlü, bütün dünyayı kucaklayan, farklı konuları 

ele alan politikamızın bir sonucu olarak, kurumsal yapımızda çeşitlendi. 

Dünyayla ilişkilerimiz de bu çok yönlü bakış açımızın doğal bir so-

nucu olarak çeşitlendi. Yine bu kurumsal yapının, bu zihniyetin 

getirdiği çok farklı inisiyatifler ortaya çıktı. 
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Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin altını çizmemiz lazım. 

Bir taraftan milli değerler, millete dayalı bir siyaset, bir zihniyet, daha proaktif, 

daha stratejik bir çerçeveye dayalı bir dış politika, bunun uzantısı olarak ge-

niş yelpazede kurumsallaşma ve bütün bunları yönlendiren, yöneten, motive 

eden güçlü bir liderlik. 

Türkiye dünyada artık dış politikada farklı bir noktaya geldi gerçekten. İz-

leyen değil, liderlik yapan, inisiyatif alan, yol açan ve dünyada bende varım 

diyen bir siyaset. Sadece kendi dar gündemi ile değil, bölgesel ve küresel 

gündemle ilgilenen ve buraya katkıda bulunan bir liderlik. Bu anlamda Sayın 

Cumhurbaşkanımızın çeşitli konularda aldığı inisiyatifler, gösterdiği liderlik, 

dış politikamızı gerçekten farklı bir lige taşımış oldu. Geçmişte yaşamadığı-

mız birtakım başarıları, birtakım inisiyatifleri bu dönemde yaşamaya başladık. 

Burada şunun da altını çizmek istiyorum:  Dünya olarak da farklı bir dö-

nemden geçiyoruz. Soğuk savaşın bittiği, o katı blokların ortadan kalktığı 

yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu 90’lı yıllarda başladı aslında. Ancak 

Türkiye 90’lı yıllarda bu fırsatları maalesef değerlendiremedi. Kendi iç prob-

lemlerimize yoğunlaşarak, istikrarsızlıkları nedeniyle maalesef yeterince 90’lı 

yılları değerlendiremedik. Şimdi geriye baktığımızda şunu rahatlıkla söyle-

yebiliriz: 90’lı yıllarda AK Parti gibi bir parti olsa ve Recep Tayyip Erdoğan 

gibi bir lider olsa, muhtemelen Türkiye bugün bulunduğu noktanın çok daha 

farklı, çok daha ilerisinde bir noktada olacaktı. Ama maalesef Türkiye 90’lı 

yılları kendi iç istikrarsızlıklarıyla, ekonomik krizleriyle harcamış oldu. Kayıp 

bir 10 yıl yaşadık. Orta Asya başta olmak üzere, açılan muazzam imkanlar 

yeterince değerlendirilemedi. 

2003 ile başlayan süreçte ise Türkiye yeniden şekillenen dünyada, denge-

lerin değiştiği, bir anlamda yeni dengelerin oluştuğu dünyada farklı bir aktör 

olarak yerini almış oldu. Bu süreç devam ediyor, henüz tamamlanmış bir sü-

reç değil. Bir taraftan gelişmekte olan dünyanın ekonomik ağırlığının arttığı, 

dünyadaki ekonomik dengelerin değişmesiyle birlikte siyasi tartışmaların ve 

yeni denge arayışlarının da ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Eskisi kadar hat-

ların çok net olmadığı, konu bazında farklı ittifakların oluştuğu bir dünyadayız. 

Geçmişte daha basit bir dünya vardı. 
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İki blok vardı bir de bağlantısızlar denen bir grup vardı. Aşağı yukarı politi-

kalar belliydi, herhangi bir konuda herhangi bir ülkenin alacağı tavır önceden 

kestirilebilirdi. Ama şimdi öyle bir dünyada değiliz. Belirsizliklerin arttığı, konu 

bazında farklı ittifakların oluşabildiği, bir alanda çatıştığınız bir ülkeyle, bir 

başka alanda iş birliği yapabileceğiniz farklı, daha karmaşık bir süreç yaşı-

yoruz. Bu sürecin sonunda dünya farklı bir güç dengesiyle karşı karşıya ka-

lacak. Bu süreçte iyi liderliğe sahip olanlar, istikrarlı olanlar, güçlü politikalar 

uygulayanlar ayakta olacaklar. 

Bunu yapamayanlar ise maalesef başkalarının senaryolarına muhatap ol-

mak durumunda kalacaklar. Böyle bir dönemde AK Parti gibi güçlü bir parti-

nin ülkemizde iktidar olması ve Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderimi-

zin olması gerçekten büyük bir şans. Ülkemiz adına, milletimiz adına büyük 

bir şans. İnşallah Türkiye, bu fırtınalı dönemde çok daha güçlenmiş bir şekil-

de yoluna devam edecek. Burada bir tek sembol ifadeyle bunu anlatmamız 

mümkün. Cumhurbaşkanımızın dünya 5’ten büyüktür ifadesi çok önemli bir 

ifade aslında. Bu yeniden şekillenen dünya dengelerini, bir anlamda bütün 

taraflara ileten bir mesaj. İkinci Dünya Savaşından sonra oluşmuş dünya-

nın mevcut kurumsal yapısının adil olmadığını, gerçekçi olmadığını, yeniden 

şekillenen dünyanın şartlarına uymadığını ifade eden, Birleşmiş Milletler re-

formuyla birlikte aslında dünyada yeni dengeler oluşması gerektiğini ifade 

eden çok önemli bir slogan. İnşallah önümüzdeki süreçlerde farklı ittifaklar 

oluşturarak, bu gündemi küresel olarak devam ettireceğiz. Böyle bir günde-

me Türkiye’nin sahip çıkması, Cumhurbaşkanımızın ağzından bu talebin dile 

getirilmesi de az önce bahsettiğim gibi küresel düzeyde öncü rol oynayan bir 

ülke olma vasfımızı da gerçekten güçlendiren bir hadise.

Diğer taraftan, biz diplomasiyi, uluslararası ilişkileri sadece kuru hesap-

ların yapıldığı bir alan olarak görmüyoruz. İnsani bir diplomasiyi, gerçekçi, 

ama bir taraftan da insani değerlerin hakim olduğu bir anlayışı her zaman 

savunduk, savunuyoruz. Güçlünün haklı olarak görülmediği, haklının güç-

lenmesi için, haklının hakkını teslim etmek için gayret edilen bir alan olarak 

diplomasiyi gördük her zaman. Bunun da bereketini ülke olarak, millet 

olarak ve parti olarak yaşadık. Bunun sembol ifadelerden biri Da-

vos’ta one munite çıkışı. 
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Son dönemlerden örnek vermek gerekirse; Kudüs’e Amerika Birleşik Dev-

letlerinin büyükelçiliğini taşıma kararına gösterilen tepki. Bu örnekler güçlü-

nün karşısında haklı olanı, mağdur edileni savunan, insanlığın vicdanı olan 

bir anlayışın ve liderliğin yansımaları.

Doğru bir yerde durduğunuzda, haklı bir yerde durduğunuzda, güçlü bir 

liderlik yaptığınızda neleri başarabileceğinizi gösteren güzel bir örnek diye 

düşünüyorum. Aslında dünyanın önümüzdeki dönem gideceği bir farklı mec-

ra olarak da bu çok önemli, bize umut veren bir hadise hakikaten. 

Dünyada bu kadar güç merkezli politikaların olduğu, değerlerin tahrip 

edildiği, kuralların tahrip edildiği, güçlünün her şeyi yapabileceğine dair bir 

atmosfer oluşturulmaya çalışılan bir dönemde haklı bir davayı küresel bir 

ajanda haline getirmek, gündem haline getirmek çok çok önemli. Kudüs 

konusunda bunu başardık. Türkiye konuyu Cumhurbaşkanımızın liderliğin-

de İslam İşbirliği Teşkilatı gündemine taşıdı. Ardından Birleşmiş Milletler 

gündemine geldi konu ve çok büyük bir çoğunlukla da Kudüs’te Filistinli 

kardeşlerimizin lehine bir karar alınmış oldu. Bu tek başına belki her şeyi 

çözen bir hadise değil diye bakabiliriz, ama doğru yerde durduğumuzda 

nereye gidebileceğimize dair çok umut verici bir hadise. Farklı bir gelece-

ğin aslında mümkün olduğunu, doğru fikirlerle, iyi ittifaklarla bunu yapma-

nın mümkün olduğunu gösteren, insanlığa da umut veren güzel bir örnek 

oldu. Türkiye olarak böyle bir konuda liderlik yapmamız hepimizin iftihar 

ettiği bir pozisyon.

Diğer bir konu, yine insani diplomasinin, insani inisiyatifimizi gösteren son 

dönemlerde yaşadığımız İdlib meselesi. Suriye’de İdlib’de 3,5 milyon insan 

yaşıyor biliyorsunuz. Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi olma-

sa, muhtemelen bugün orada bir insani dramdan bahsedecektik. Rejimin 

saldırılarıyla hayatını kaybeden, katliamlar yaşayan sivil bir halktan bahse-

decektik, büyük göç dalgalarından bahsedecektik belki. Ama Tahran zirvesi, 

Soçi’deki anlaşma ve ardından sahada yapılan çalışmalarla, çok şükür İd-

lib’de bu büyük felaket önlenmiş oldu. İnsani diplomasi anlamında da diplo-

masi tarihine geçecek, hakikaten çok güzel bir inisiyatif başarıyla sonuçlandı. 



37

Bu da doğru yerde durduğunuzda ve inisiyatif aldığınızda, inançla, ka-

rarlılıkla bir politikayı hayata geçirmeye azmettiğinizde olayların nerelere ge-

lebileceğini gösteren gerçekten güzel bir örnek. Yalnız şunu da ifade etmek 

isterim: Bu konularda Türkiye sadece komşuları, sadece aynı değerleri pay-

laştığı, aynı medeniyeti paylaştığı coğrafyalarda değil, çok uzak coğrafyalar-

da, çok farklı inanç gruplarına da aynı hassasiyetle yaklaşarak, dünyaya ger-

çekten çok güzel bir örneklik teşkil ediyor. Ekonomik gücümüze baktığınızda 

aslında bu insani diplomasiyi sürdürecek, güçlü bir şekilde hayata geçirecek 

çok daha güçlü ekonomiler var dünyada. Biz malum nominal olarak dünyada 

17’nci büyük ekonomiyiz, satın alma gücüne göre 13’ncü büyük ekonomiyiz. 

Bizden çok daha güçlü ekonomiler var, çok daha maddi gücü olan ül-

keler var, ama bunları başaramıyorlar. Burada Türkiye’nin görünmeyen bir 

sermayesi var. Gayri safi milli hasıla hesaplarını aşan gücü var, bunu iyi fark 

etmemiz gerekiyor. Üç kıtanın ortasındaki coğrafyası, tarihi, milli değerleri ve 

kültürüyle Türkiye, sınırlarını çok aşan bir güce sahip.  Milli gelir hesaplarının 

çok ötesinde bir güçle insani diplomasi konusunda da Türkiye gerçekten çok 

önemli başarılar sağladı. İnsani yardımlarda dünyada bir numara oldu. İfti-

harla belirtmek isterim ki geçen yıl dünyanın dört bir tarafında 8 milyar doları 

aşan bir desteğimiz oldu.

Bugün yine sınırlarımızın çok ötesinde bir etki gücüne sahipsek, işte bu 

anlayışımızdan ve bu uygulamalarımızdan kaynaklanıyor. Çevremizdeki bir-

çok ülkede yönetimlerin belki çok da haz etmediği, çok da beğenmediği, 

ama sokaktaki insan, yönetilen insanların, geniş kitlelerin çok büyük umut-

lar bağladığı bir ülke olmamız boşuna değil. Bu vasfımızı devam ettirme-

miz gerekiyor. Uzun vadede kazanacak olan halklardır, sokaktaki insanlar-

dır, toplumların sosyolojik dönüşümleridir. Burada Türkiye’nin karşılığı ve 

Cumhurbaşkanımızın toplumsal karşılığı bizim için en büyük güç. Dolayısıyla 

önümüzdeki süreçlerde de sadece yönetimlere değil, halklara bakarak 

çevremizdeki ve dünyadaki halkların, insanların düşüncelerine, 

değerlendirmelerine bakarak da yine bu politikamızı devam et-

tireceğiz. 



38

Bir taraftan güvenlik kaygılarımızı karşılarken, ülkemizin sınırlarını korur-

ken, her türlü terörle mücadeleyi gerçekleştirirken, diğer taraftan da insani 

hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bunun da en güzel örneklerin-

den bir tanesi yine son dönemde yaşanan Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal 

Kaşıkçı meselesi. Biliyorsunuz Suudi Arabistan konsolosluğunda hunhar bir 

cinayete kurban gitti ve şu anda çok ciddi bir şekilde bu soruşturmalar de-

vam ediyor. Bu olayın üzerini kapatmaya çalışanlar başarılı olamadılar. Türki-

ye bu konuyu her türlü hukuki araçla bu olayın ortaya çıkması, aydınlatılması 

için güvenlik güçlerimizle, istihbaratımızla, adli makamlarımızla, bütün ku-

rumlarımızla, siyaset kurumumuzla ve bizzat Cumhurbaşkanımızın takibiyle 

çok farklı bir noktaya getirmiş oldu. Bu cinayet önce reddedildi biliyorsunuz, 

sonra kabul edildi. Şimdi de geniş bir şekilde bu araştırmalar, soruşturmalar 

devam ediyor. Bazı ülkelerin açıklamalarını hep birlikte ibretle izliyoruz. 

Ekonomik menfaatler temelinde veya maddi menfaatler temelinde bu ola-

yı görmemezlikten gelen veya görse bile buna yeterli önemi ve dikkate atfet-

meyen yönetimler olduğunu da hep birlikte görüyoruz. 

Türkiye bir hesap kitap yapmadan, doğru olan neyse, gerçek olan neyse 

ortaya çıksın ve sorumlular da hesabını versin anlayışı içinde hareket ediyor. 

Bunun planlı bir hadise olduğunu ve arkasındaki karar alıcıların ve uygulayıcı-

ların hepsinin hesap vermesi gerektiğini her ortamda ortaya koyuyor. Olayın 

bu safhaya gelmesi, dünya kamuoyunun bilgilenmesi ve birtakım hadiselerin 

kabul edilmesi Türkiye’nin çabasıyla gerçekleşmiştir. Bunu da bütün dün-

ya görüyor, ama bizim muhalefet hala görememiş durumda. Türkiye’yi pek 

sevmeyen, Türkiye’den hoşlanmayan birtakım ülkeler dahi Türkiye’nin bu ko-

nulardaki çabasını takdir etmek zorunda kalırken, Türkiye’den haz etmeyen 

yönetimlerin dahi gerisine düşen bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Tabi ki 

Ana Muhalefeti kast ediyorum. Türkiye bu kadar başarılı bir tavır ortaya koy-

muşken, muhalefet partilerinin bunun arkasında durmaları gerekirken, takdir 

etmeleri gerekirken hiçbir şekilde edebe uymayan ve gerçeklikle bağı olma-

yan ithamlarla kendi hükümetini uluslararası alanda suçladıklarını görüyoruz. 

Bunu da milletimiz ibretle takip ediyor. 
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Değerli Arkadaşlar, bundan sonra da inşallah az önce bahsettiğim zih-

niyet içinde, kurumsal yapı içinde ve politikalarla, stratejilerle, dış politika-

mız geleceğe doğru yürüyecek. İnşallah Yeni Yönetim Sistemimizle birlikte 

çok daha güçlü, istikrarlı, istikrarını kurumsal olarak garanti etmiş bir Türkiye 

olarak, güçlü dış politikamızı devam ettireceğiz. Bunu da teşkilatlar olarak 

hep birlikte destekleyeceğiz. Teşkilatlarımız bir taraftan halkımızın hissiyatı-

nı, tercihlerini, dış politikaya ilişkin beklentilerini yönetime yansıtırken, diğer 

taraftan da Hükümetimizin gerçekleştirdiği, kurumlarımızın gerçekleştirdiği 

politikaları, uygulamaları toplumumuzla paylaşma anlamında çok etkili bir 

rol oynayacak. Az önce dediğim gibi, iki gün boyunca burada hem bunla-

rı konuşacağız hem de farklı bölgelerden, illerden arkadaşlarımız tanışmış, 

kaynaşmış olacaklar. Ben bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyo-

rum. Tekrar hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum, hepinizi saygıyla, 

hürmetle selamlıyorum.

.
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CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI BAŞKANI 
PROF. DR. SAYIN FAHRETTİN ALTUN

Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Değerli başkan, partinin kıymetli yö-

neticileri, değerli hazirun hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Evvela, AK Parti iktidarının 16. yılını tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. 

Geçtiğimiz 16 yıl ülkemize çok önemli kazanımlar getirdi. Nice yıllara diyo-

rum.

Zor bir coğrafyada belirsizliklerle dolu bir çağda yaşadığımız hepimizin 

malumudur. Bu belirsizliklerle dolu çağda, bu zor coğrafyada ayakta kalma 

mücadelesi veriyoruz. Bir ve beraber kalma mücadelesiyle beraber aynı za-

manda büyüme mücadelesi veriyoruz. Hamdolsun bu geçtiğimiz 16 yılda bu 

mücadele bağlamında çok önemli ve hayati kazanımlar elde ettik. Çok ciddi 

bir mesafe kat ettik. Bu 16 yıllık süreçte Türkiye gerçek anlamda büyüdü 

ve çok ciddi anlamda kapasite geliştirdi. Ekonomik anlamda özgürleşti ve 

bağımlılıktan kurtuldu. Diğer taraftan, bu 16 yıllık süre zarfında siyasal alan 

demokratikleşmiş, halk gerçek anlamda iktidarın merkezine yerleşmiştir. Bu 

yönüyle, 2002’den bu yana, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti 

siyasetinin en önemli kazanımı iktidarın merkezine halkın iradesinin oturması-

dır. Böylelikle, bu süreçte çok ciddi bir şekilde daha önceden varlık gösteren 

vesayetin tasfiye edilmiş olmasıdır. 

Yine bu 16 yıl içerisinde devlet-millet ilişkisinin rehabilite edildiğini, dev-

let-millet ilişkisinin normalleştiğini ve devletin yeniden milletin emrine girdiği-

ne şahit olduk. 

16 yılın çok önemli bir kazanımı daha olmuştur. O da Türkiye’nin dış politi-

kasında özerkleşmesi, bağımsızlaşması ve ulusal çıkarı çerçevesinde politika 

üretebilmesi olmuştur. Türkiye bu 16 yılda kelimenin tam anlamıyla çevresine 

etki eden, düzen kuran bir bölgesel güce dönüşmüştür. Aynı zamanda, 

bu 16 yılda küresel bir aktör olma yolunda önemli adımları atmış, 

atmaya devam etmektedir.
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Belirsizliklerle dolu bir çağda ve zor bir coğrafyada yaşadığımızdan bahset-

miştim. Her şeyden önce içinde yaşadığımız çağ şu an itibariyle bizim dışımızdaki 

pek çok sancılarla boğuşan bir çağdır. Ve bu dönem, küreselleşme paradigma-

sının soğuk savaş sona erdikten sonra sarsılmaz, yıkılmaz olarak değerlendiren 

küreselleşme paradigmasının çok ciddi anlamda kriz yaşadığı bir dönemdir. 

Sadece küreselleşme paradigması da kriz yaşamıyor, aynı zamanda 200 yıl-

dır Türkiye’nin de dahil olduğu mutat bir çerçeve olarak kabul edilen batılılaş-

ma paradigması da ciddi anlamda kriz yaşamaktadır.

Batılılaşma paradigması, her şeyden önce Batının egemen olduğu, Batı-

nın kurumlarıyla, ideolojileriyle doğruyu temsil ettiği, Batı dışı toplumların ise 

modernleşme, gelişme, kalkınma konularında mutlak surette Batının izlediği 

yolu, Batının yine dayattığı reçeteleri hayata geçirilmesi varsayımına dayanı-

yor. Ve bu doğrultuda da, Türkiye’nin de içerisinde olduğu pek çok Batı dışı 

ülke, Batıcı bir siyaset izleyerek ve Batılılaşma paradigmasının içerisinde ka-

larak gelişme, modernleşme ve kalkınma arayışı içerisinde olmuştur. 

2002 sonrasında Türkiye’de yine Erdoğan liderliğinde önemli bir kırılma 

yaşanmış, Batılılaşma parantezine sıkışmadan kendi kültürüyle barışık bir 

modernleşme deneyimi, kalkınma deneyimi nasıl yaşanabilir tecrübe edinil-

miştir. Süreç içerisinde geldiğimiz bu dönemde, artık Batılılaşma paradig-

ması aslında dünyanın bütününde bir krize girmiştir. Türkiye’nin bu süreçteki 

avantajı 2002’den itibaren bu sürece hazırlık yapmış olmasıdır. Türkiye yeni 

bir modernleşme tecrübesiyle yoluna devam etmiş, etmeye de devam et-

mektedir. 

Şu an itibariyle baktığımızda yine uluslararası sistemin bir kriz içerisinde 

olduğunu görmekteyiz. Uluslararası düzen arayışlarının bir türlü sonuç üre-

temediğini görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan 

gerilim, Avrupa ve Rusya arasında yaşanan gerilim, Amerika-Rusya arasın-

da yaşanan gerilim ve yine Amerika ile Avrupa arasında yaşanan gerilim bu 

uluslararası düzen arayışlarının geldiği noktayı bize çok net olarak göster-

mektedir.
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Diğer taraftan, zor bir coğrafyada yaşadığımıza değinmiştim. Evet, zor 

bir coğrafya, özellikle 2010 sonrasında Arap devrimlerinin başarısızlığa uğ-

raması, Arap Baharı’nın kışa dönmesi olarak sembolize ettiğimiz sürecin ya-

şanması Türkiye’ye ağır faturalar yüklemiştir. Sadece Suriye Krizi’nin yarattığı 

fatura bile bunu örneklemek için bize net bir çerçeve vermektedir.

2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler bölünmüş devletlerin orta-

ya çıkmasına, fiilen bölünmüş devletler ile terörizmin yaygınlaşmasına, mül-

teci sorununun baş göstermesine zemini hazırlamıştır. Bu süreçte, baktığınız-

da, bölgede gerçekten en çok Türkiye mustarip oldu. 

Eğer Suriye Krizi ve faturaları olmamış olsaydı, belki de Türkiye’nin kal-

kınması, gelişmesi, modernleşmesi anlamında çok daha ciddi bir mesafe 

alınabilirdi. Fakat, bu sürecin bunlarla birlikte Türkiye’nin önüne ciddi fırsatlar 

sunduğunu da, imkanlar sunduğunu da görmemiz gerekmektedir. 

Bu süreçte, Türkiye iki ana siyasi hattı takip etmeye çalışmıştır. Birincisi, 

Türkiye bir boşluk doldurdu ve boşluk doldurarak siyaset üretti ve siyaset 

üreterek kazanım elde etti. İkincisi ise, aktif bir denge politikası izledi. Aktif 

bir denge politikası diyorum, çünkü Batılılaşma dönemi Türk dış politikası 

temelde denge politikası üzerine oturur. Fakat bu basit bir denge politikasıdır. 

Atılan adımlarla değil, maruz kalınan süreçlerle gelişen bir denge politikası-

dır. Fakat, Türkiye, yeni dönemde adım atarak ve realist bir yaklaşımla ulusal 

çıkarı temel alan bir denge politikasını sürdürmektedir. Herhangi bir siyasi ak-

törle, bir devletle doğrudan karşı karşıya gelmeme çabasıyla, ulusal çıkarı da 

maksimize ederek konu bazlı ihtilaflar çözmeye çalışan bir Türk dış politikası 

görünümü vermektedir. Tabii, boşluk doldurmak ve aktif bir denge politikası 

izlemek, hele hele bu kadar istikrarsızlaşan bir coğrafyada, hiç de öyle ko-

lay bir süreç değildir. Bunun için iki şey gereklidir. Birincisi güçlü bir liderlik, 

ikincisi ise güçlü ve işleyen bir sistemdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği 

veya onun liderliğiyle kurumsallaşan bir sistem esasında Türkiye’ye bu imka-

nı vermiştir. Türkiye bu 16 yılda ideolojik bir dönüşüm yaşamıştır. Bu bir 

siyasal normalleşmedir. Fakat bunun yanında yine yeni geldiğimiz 

süreçte bu ideolojik normalleşmeye kurumsal normalleşme, ku-

rumsallaşma da eşlik etmiştir. 
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16 Nisan’da kararı alınan ve 24 Haziran sonrası uygulamaya konan cum-

hurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bu güçlü liderlik ve güçlü liderliğin kurum-

sallaşmasıyla işleyen üçlü bir sistem tesis edilmiştir. Bundan sonrası bu güç-

lü liderlik ve güçlü sistemle birlikte Türkiye’nin doğru adımlar atarak yoluna 

devam etmesidir. 

Bu yeni sistemin birçok özelliği var ancak en önemli özelliği kamuya ve 

devlete hızlı karar alma imkanı sunmasıdır. Siyasette ise performansı bir norm 

haline getirmesidir. Elbette yine fertler arasında en rekabet edilebilir sistemi 

kuruyor olması, bunun yarattığı hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi değerler, 

siyaseten demokrasinin niteliğini ve kalitesini artıran unsurlardır. Fakat, hız 

ve performans, bana soracak olursanız yeni dönemin ve yeni sistemin en 

önemli iki kavramı ve normudur.  

Hız ve performansın siyasette ve idarede bir norma dönüştüğü bir ortam-

da, belki de en stratejik hal alan şey, medya ve iletişim meselesidir. Modern 

dönemde üç husus medyada ve iletişim teknolojilerinde siyasetin asli unsuru 

olagelmiştir. Bu, bugünün meselesi değildir. Modern kitle iletişim araçlarının 

ortaya çıkışı ve demokrasinin yine modern dönemdeki karşılıkları birlikte şe-

killenmiş ve birbirlerini etkilemiştir. 

Medya-siyaset arasındaki ilişki hep deterministtik bir ilişki olmuştur. Yani bir-

birlerini etkilemiştir. Medya siyaseti, siyaset de medyayı etkilemiştir. Fakat yeni 

dönemde, şu an itibariyle Türkiye’de geldiğimiz nokta itibariyle, hem dışarıdaki 

belirsizlikler ve belirsizliklerle dolu bir uluslararası sistemin varlığı, hem de içe-

ride yeni siyasetin zorlamasıyla, medya ve iletişim yönetimi hiç olmadığı kadar 

stratejik bir hal almış durumdadır. Dışarıda, artık eskiden uluslararası siyaseti 

analiz ederken kullandığınız grand stratejinin eskisi kadar önemi yoktur. Grand 

stratejiler üzerinden ülkeler yol almıyorlar. Daha günlük ve daha operatif sü-

reçler dış politikayı etkiler hale gelmiş durumdadır. Bu ortamda bu sürecin en 

önemli zeminini medya ve iletişim alanı teşkil etmektedir.

Yeni sistemde bu sürece cevap vermek üzere tam da böyle bir ortamda 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kuruldu. Bundan tam 100 gün önce 
kurulmuştur. Böyle de bir tesadüf olmuş Sayın Bakanım. İletişim Başkanlığı 
kurulduğunda en temelde dört fonksiyonu yerine getirmek üzere kurumsal-
laşmıştır. 
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Cumhurbaşkanımızın siyasi vizyonuyla kurulan bu yapı herhalde biraz 
önce Sayın Volkan Bozkır’ın ifade ettiği ve yenildiğimizi söylediği iletişim 
savaşında mevzi kazanmak ve Türkiye gerçekliğini temsil etmek üzere dev-
letin kamu diplomasisi faaliyetini yürütmek ve yönetmek üzere her şeyden 
önce İletişim Başkanlığı kurulmuştur. Yani, İletişim Başkanlığı’nın, bana 
soracak olursanız birinci fonksiyonu devletin kamu diplomasisi faaliyetini 
sağlıklı bir şekilde yürütmektir. Bu başkanlığın ikinci fonksiyonu ise medya 
alanını, basın-yayın alanını düzenlemek, regüle etmek ve kamu otoritesi 
adına koordine etmektir. 

Üçüncüsü olarak devletle halk arasındaki ilişkinin ve bilgi akışının sağlıklı 

bir zeminde işlemesini sağlamaktır.

Ve son olarak devletin söylem birliğini tesis etmek ve tesis edilmesine 

katkıda bulunmaktır.

Birinci fonksiyonu kamu diplomasisidir. Kamu diplomasisi, her şeyden 

önce esasında Türkiye’nin kendi gerçekliğini dünyaya anlatma çabasıdır. 

Fakat bununla beraber, oldukça geriden başladığımız ve Türkiye’ye yönelik 

olarak sürdürülen sistematik karalama kampanyasının çok ciddi bir girişim 

ortaya koyduğu bir zeminde bunu yapıyoruz. Ve bugün baktığımızda, hem 

Türkiye’ye karşı kara propagandalara cevap vermek, hem de geçmişte üre-

tilen kara propagandalarla ortaya çıkmış o birikimi ortadan kaldırmak için 

çalışıyoruz.  

Kamu diplomasisi dediğimizde her şeyden önce üç temel alandan bah-

sedilmektedir. Birincisi, günlük iletişim akışıdır. Ne oldu, ne oluyor, kim kim-

dir ve ne nedir. Bunları doğru bir şekilde günlük olarak aktarmaktır. Dışarıya 

Türkiye’nin içinde olan biteni, Türkiye’nin bölgesindeki yapmak istediğini ve 

Türkiye’nin görsel vizyonunu gün be gün her gün değişen yeni olaylara karşı 

vereceği-verdiği tepkiyi formüle ederek anlatmaktır.

İkincisi stratejik erişim yönetimidir. Bu da kamu diplomasinin en önemli 

ayağıdır. Kısa, orta ve uzun vadeli kampanyalarda Türkiye’nin imajını olumlu 

hale getirmek ve Türkiye’nin gerçeğini olduğu gibi anlatmaktır. Amaç, 

Türkiye’ye karşı kara propagandaya bu tür stratejik gelişim kam-

panyalarıyla karşı koymaktır.
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Üçüncüsü ise, kamu diplomasisin önemli bir ayağı, stratejik aktörlerle uzun 

vadeli işbirliğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bu anlamda ciddi bir ka-

pasite olduğunu da bilmekteyiz. Hem devlet içerisinde hem de sivil toplumuzda, 

TİKA’dan Yurt Dışı Türklere, Maarif Vakfına kadar birçok ünlü kurumlarımızla burs 

programları, değişim programları, eğitimler, seminerler ve kritik aktörlere yatırım-

lar yaparak uzun vadeli bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütmek esastır. 

Bu anlamda baktığımızda, bizim her üç alanda da faaliyet göstermeye 

başladığımızda başarı gelir. 

İkincisi olarak medya alanının regülasyonu demiştim. Bu da oldukça kri-

tik bir fonksiyondur çünkü her şeyden önce basın yayın profesyonellerinin 

mesleklerini daha da keyifli hale getirmeleri için devletin ve kamu otoritesinin 

sunduğu katkı oldukça stratejiktir. Bu katkı yeni dönemde İletişim Başkanlığı 

tarafından sunulmaktadır.  

Medya grupları yine oldukça kritik bir fonksiyona sahiptir. Fakat bu süreç 

içerisinde olması gereken, bana göre son derece stratejik bir fonksiyon da, 

medyanın geçmişte olduğu gibi siyaset üzerindeki vesayetini ve bir vesayet 

aygıtına dönüşümünü engellemektir. Medyanın kendi fonksiyonuna yani de-

mokratik siyaseti tahkim edici, halkı bilgilendirici, Türkiye’nin tanıtımına ve 

kamu çıkarına hizmet edecek şekilde faaliyetleri sürdürmesinin kolaylaştırıl-

ması önemli olandır. Onun dışında bir iktidar savaşının aygıtına dönüşmeme-

si gerekmektedir. Bu da, bunu gönül rahatlığıyla büyük bir açık yüreklilikle 

her ortamda ifade ediyorum, İletişim Başkanlığının önemli bir fonksiyonudur. 

Üçüncü fonksiyon ise halkla ilişkiler fonksiyonudur. Halkın doğrudan, va-

tandaşın doğrudan devlete ulaşabilmesi ve aynı şekilde devletin vatandaşa 

daha doğru kanallarla ulaşabilmesi ve özellikle vatandaşın devlete bildirdiği 

sorunları nitelikli bir şekilde analiz ederek esasında anlık kamuoyu araştır-

malarından çok daha nitelikli bir veri bankasının oluşturulması noktasında 

önemli bir fonksiyonudur.

Ve son olarak, devletin söylem birliğidir. Devletin söylem birliğinin tesisi 

son derece kritik bir husustur. Nihayetinde devleti temsil eden, kamu otori-

tesini temsil eden aktörlerin elbette birbirleriyle çelişmeyen ifadelerde bulun-

ması kritik bir husustur. 
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Fakat, devletin söylem birliğinin tesisi, sadece dışarıda daha şık bir duruş 

tesis etmek açısından değil, aynı zamanda dış müdahalelere devleti kapat-

mak açısından da son derece önemli bir husustur. 2002 öncesine gitmeye 

gerek yok, şuradan çok kısa süre öncesine dönüp baktığımızda bile, devlet 

içindeki söylem birliğinin tesis edilmemesi dolayısıyla devletin ve Türkiye si-

yasetinin dışarıdan müdahalelere nasıl açık olabildiğini gördük. Bu yönüyle, 

bütün kamu kurumlarının devleti dışarıdan müdahaleye kapalı hale getirme-

si için önemli fonksiyonlar icra etmesi gerektiğini düşünüyor ve bu noktada 

devletin söylem birliğinin tesisini oldukça önemli buluyoruz. 

Bu süreçte elbette karşımıza birçok krizin çıktığı ve hemen her gün Türki-

ye’yi karşısına alan ifadelerle yüz-yüze kaldığımızı görüyoruz. Bunlar hepimi-

zin içinde yaşadığı süreçlerdir. Elbette, bu krizlere karşı bu krizlerin iletişim 

boyutunun yönetimine ilişkin olarak da faaliyet göstermemiz söz konusudur. 

Bu noktada da kapasite geliştirmek üzere ciddi gayretlerimiz söz konusudur. 

Fakat temeldeki arzumuz, krizleri arkadan takip ederek yönetmek değil sü-

reci yönetmektir. Yine yeni sistemle birlikte Türkiye’de birçok kurumun artık 

kriz değil süreç yönettiğini görüyoruz ve bu noktada da işin iletişim boyutu 

itibariyle de krizi değil süreç yönetiminin çok hayati bir unsur olduğunu vur-

gulamamız gerekir. 

Hiç kuşkusuz bütün bunlarla birlikte siyasal iletişim süreçlerine de katkı 

vermeye çalıştığımızı da ifade etmeliyim. Siyasal iletişim, sadece kampanya 

yönetimi anlamına gelmemektedir. Seçim süreçlerinde hiç kuşkusuz kam-

panya yönetimi siyasi partilerin en hayati unsurlarından biridir ki AK Parti bu 

anlamda çok ciddi bir kapasiteye sahiptir. AK Parti, Türkiye siyasi tarihinde 

de kampanya yönetimi babında da çok ciddi –bir siyasal iletişimci olarak 

söylüyorum- bir örnek ortaya koymuştur. Fakat, siyasal iletişim aslında kam-

panya yönetiminden daha uzun soluklu ve hiç bitmeyen bir süreçtir. Strateji-

lerin mutlaka bu sürece göre üretilmesi gerekmektedir. Siyasal iletişim alanı 

sadece siyasi partilerin değil hiç kuşkusuz devletin de müdahil olması gere-

ken bir alandır. Bu yönüyle de devamlılık arz eden bir husustur. Siyasal 

iletişim AK Parti’nin de yine bütün mensupları açısından en temel 

bazda da olsa mutlaka sorunsallaştırılması, mesele edilmesi ge-

reken bir husustur. 
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Siyasal iletişim dendiğinde çok havalı birtakım taktiklerin ve stratejilerin 

gündeme getirildiğini de görmekteyiz. Fakat asıl olan, bana soracak olur-

sanız, siyasal iletişim sürecinde dürüstlüktür. Birincisi, sizin kendinizi oldu-

ğunuz gibi anlatmanızdır. İkincisi, rakiplerinizin ya da muarızlarınızın, çünkü 

Türkiye’de ne yazık ki siyaset alanında rakipten çok muarız buluyorsunuz, 

muarızlarınızın sizi olduğunuzdan farklı şekilde yansıtma girişimlerine karşı 

koymanızdır. Bu noktadan baktığımızda şunu çok net ifade edebiliriz ki ha-

kikat, en büyük propagandadır. Yalan ise en kötü propagandadır. Burada 

esas olan siyasal iletişim sürecinde dürüst olmaktır, kendinizi olduğunuz gibi 

yansıtmak, tutarlı olmak ve bütün bunlarla birlikte mutlaka ama mutlaka mu-

hatabınızı insan yerine koymaktır. Muhatabınızı önemsemektir. Muhatabınızı 

dinlemektir. Siyasal iletişim süreci bu yönüyle karşılıklı etkileşimin olduğu bir 

süreçtir. Yukarıdan aşağıya tek bir mesajın yazıldığı ve verildiği bir süreç de-

ğildir. Aşağıdan beslenen, muhatabından beslenen, onunla konuşan ve ko-

nuşabilen bir süreçtir. AK Parti bunu başarmıştır ve bunu başardığı müddetçe 

de siyasal iletişim anlamında kabiliyetli bir aktör olmaya devam edecektir. 

Bu anlamda, elbette siyasal iletişim bağlamında birtakım alt stratejilerden 

de bahsedilebilir. Belki burada referansta bulunarak konuşmanın zamanı de-

ğil çünkü sorulara da vakit kalsın. 

Siyasal iletişim sürecinde mutlaka konuşanın muhatabına uzmanlığını, 

kapasitesini ve gücünü göstermesi önem arz etmektedir. Tevazu önemlidir. 

Fakat, aynı zamanda konuştuğunuz alana hakimiyetinizin hissettirilmesi de 

önemlidir. Bunun bir kibirle değil, sahici bir şekilde yansıtılması muhatabınız-

da sizin söyleminizin etkili olmasına katkıda bulunacaktır. 

İkincisi olarak, siyasal iletişim sürecinin yine aslında iletişimde esas olan 

hitap ile ikna bağlamındaki ikna sonucunu elde etmek için yapılan tüm ile-

tişim süreçlerinde somut ve gerçekleştirilebilir bir teklifte bulunmak oldukça 

kritik bir unsurdur. Bir şeyler veren olmalısınız. Aksi takdirde, bir şey istediği-

niz bir iletişim sürecinden ikna sonucu çıkmaz. Eğer muhatabınızı ikna etmek 

istiyorsanız ona bir şey vermelisiniz. Bu bir vaat olabilir veya başka bir şey 

de olabilir. Somut olarak siyasal iletişim sürecinin en önemli unsurları teklif 

ve vaattir. 
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Diğer taraftan, muhatabınıza siyasal iletişim sürecinde marjinal olmadı-

ğınızı, ana akım olduğunuzu, toplumun büyük bir kesiminin sizinle beraber 

olduğunu ve sizin söyleminizin toplumun büyük bir kesiminde karşılık buldu-

ğunu göstermek/hissettirmek de oldukça kritiktir. 

Bir de, siyasal ilişki sürecinde karşınızdakini eleştirmemek, karşınızdakini 

dinlemek, onun sözüne kıymet vermek ve/fakat kendi mesajınızdan da geri 

adım atmadan sözünüzü tamamlamak oldukça kritik bir unsurdur. Yine, yap-

madığınızı konuşmadan, kendi temsil ettiğinizi konuşarak bir siyasal iletişim 

süreci yürütmek oldukça kritiktir. 

Ve son olarak, karşınızdakini korkutmadan konuşmak fakat kaybedecek-

lerini hatırlatacağınız bir cümle kuracaksanız da bunu yumuşak bir üslupla 

yapmak ve hep beraber bu kayıp sürecin bir parçası olacağını hissettirmek 

oldukça önemli hususlardır. 

Bu alanda, esasında baktığınızda Türkiye’de demokratik siyasetin alanı 

genişlediği, açıldığı müddetçe iletişim süreçlerinin de kendi doğal mecrasını 

bulacağını, geçmiş alışkanlıkları bırakarak yani siyaset üzerine vesayet oluş-

turma alışkanlıklarını bir kenara bırakarak hareket etmesi durumunda, hep 

birlikte Türkiye’nin kazanacağı bir tablonun ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. 

Bu noktada da, biz de bu yeni kurulan yapıyla birlikte buna hizmet etmek 

için elimizden geleni yapacağız.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SİYASET PLANLAMA GENEL MÜDÜRÜ 
BÜYÜKELÇİ SAYIN BURAK AKÇAPAR

Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler; ben aslın-
da sizin için konuşma hazırlayamadım. Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim 
Kıran’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’na refakaten İstanbul’da görevlendirilmesi 
nedeniyle bu sunumu yapma talimatını bir saat önce aldım. Sayın Bakanımız 
Mevlüt Çavuşoğlu ve Sayın Bakan Yardımcılarımızın selamlarını iletmek iste-
rim. Öte yandan, her halükarda Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş 
Beyefendiden sonra konuşmak da hazırlanma vakti olsa da her yiğidin harcı 
olmazdı. Benim normalde söylemek isteyeceğim birçok şeyi benim söyleyebi-
leceğimin çok daha ötesinde bir maharetle, beceriyle ve ayrıntıyla Sayın Genel 
Başkanvekili anlattılar. Ben de düşündüm, acaba ne söyleyebilirim diye. Şöyle 
düşündüm: Aslında belki Numan Beyin açtığı yerden gidebilirim. Yani dış poli-
tikada zorunluluk/sorumluluk olgusu ve tabi milli menfaat ve stratejik hedeflere 
hizmet gerekliliği. Dış politika bir devletin, devlet yönetiminin temel enstrüman-
larından bir tanesi. Ekonomi yönetimi gibi, savunma gibi dış politika da temel 
bir devlet yönetimi aracı. Ve aslında bir devleti devlet yapan unsurlardan bir 
tanesi uluslararası ortamda aktör olması ve diğer devletler nezdinde o şekilde 
itibar görmesidir. Devlet, sadece bir toprağa sahip olmasıyla, onun üzerinde 
kontrol sağlamasıyla değil, dış dünyada o toprağın egemeni olarak benimsen-
mesiyle var oluyor, muhatap alınmasıyla aktörleşiyor, diğer devletlere kıyasla 
izafi olarak güç ve itibar kazarak serpiliyor ve etkisini artırıyor.

 Türkiye, baktığınız zaman son derece zor bir dünyada, kafası karışmış 
bir dünya kamuoyunda, sistemi bozulmuş bir bölgesel ve küresel ortamda, 
parçalanmış ve daha da parçalanma eğilimi gösteren bir coğrafyada, ayrıca 
birkaç stratejik havzanın birleştiği bir kesişim noktasında bir istikrar adası. 1 
trilyona yaklaşan bir ekonomisi, 81 milyonun üstünde nüfusu var. NATO’nun 
ikinci en büyük, Avrupa’nın Rusya’dan sonra en büyük kara gücüne sahip. 
Küresel meselelere ilişkin fikirleri olan ve küresel yönetişimi geliştirmek ve so-
runları çözmek için faal olan bir ülke. Dünyanın 5’inci diplomatik ağına 
sahibiz. Yani her coğrafyada ayak izimiz var. Bu dahi, dünyada dış 
politikada aslında nereden nereye geldiğimizin son derece açık, 
somut göstergelerinden bir tanesi.
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Bugün Türkiye, dünyanın herhangi bir kıtasında sesini hissettirebilecek, 
duyurabilecek, kendi menfaatlerini kollayabilecek, ama aynı zamanda Numan 
Beyin de bahsettikleri gibi “mağdurların”, “mazlumların” ve “mağdunların”, yani 
geride kalanların da sesi olabilecek, küresel yönetişimin iyileşmesini, insanlık 
onuruna yakışır bir hale gelmesini bir gündem olarak izleyebilecek düşünce ve 
imkânlara sahip olan bir ülke. Çevresinin barışı ve kalkınması ile kendi kalkın-
ması arasındaki bağlantıyı bilen bir devlet tecrübesini sindirmiş bir güç.

Dış politikanın aslında geniş bir enstrüman yelpazesi var. Örneğin, Türki-
ye’nin belirli ülkelerle artan sayıda Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyleri mevcut. 
En üst düzeyde liderlerin, yani siyaset yapıcılarının bir araya geldiği ve ikili iliş-
kileri doğrudan görüştükleri, yönlendirdikleri konseyler bunlar. Türkiye’nin 24 
ülkeyle yüksek düzeyli istişare veya stratejik konseyleri mevcut. Ayrıca, üçlü ve 
dörtlü süreçler yürütüyoruz. Bunun yanında, serbest ticaret anlaşmaları imza-
lıyoruz, vizeleri kaldırmak için süreçlerimiz var. Yani mal ve insanlar için daha 
kolay uluslararası erişim sağlayacak mekanizmalar. Bunların her biri politika 
enstrümanı ve Türkiye enstrümanlarına sürekli olarak yenisini katabiliyor. Bu 
çerçevede, Türkiye’nin 241 dış misyonu, AFAD, TİKA gibi kuruluşları, dünyaya 
açılan bir toplumu, sivil toplum ve yardım kuruluşları ver. Dünyaya açık ve et-
kileşim halindeki bir toplumsal ortamın içerisinde dış politikayı uygulamak da 
aslında kendi içinde bir sınama teşkil ediyor. 

Bu açıdan baktığımızda şu hususun altını çizmek mümkündür diye düşü-
nüyorum: Türkiye’nin sorumluluğu var, Türkiye’nin sorumluluğu sadece ken-
di insanına karşı değil, Türkiye’nin sorumluluğu aynı zamanda çevresine ve 
dünyaya karşı da var. Bunu nereden biliyoruz? İzlediğimiz politikaların yarattığı 
yankıda görüyoruz.

Aslında sadece kendi menfaati olarak tanımlanabilecek şeylerin dünyada 
daha az olduğunu, ülkelerin çevresiyle birlikte, dünyayla birlikte bağlı olduk-
larını, çevrenin, dünyanın huzur, istikrar ve refahının aynı zamanda bölgenin 
en güçlü ülkesi olarak bizim menfaatlerimizin izlenmesi için de yararlı olaca-
ğını bilen bir dış politika kültürü geliştirmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaş-
kanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız buna “girişimci ve insani” dış politika 
diyorlar, yani Cumhurbaşkanımızın veciz ifadesiyle milletimizin girişimci ru-
hunu ve insani değerlerini yansıtan bir dış politika. Ak Parti’nin seçim beyan-
namesinde de ifadesini bulmuş bir dış politika konsepti bu. 
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Dünyayla kaynaşmış olan, dünyayı olumlu yönde değiştirmeyi insanlık adı-
na bir hedef olarak paylaşan, bunun için koalisyonlar oluşturmayı, doğrudan 
insanlara hizmet götürmeyi amaçlayan bir dış politika. Zihnimizde neysek dış 
politikamızda da oyuz aslında, o olmak istiyoruz. 

Şimdi bu açıdan baktığınızda, bizim sadece Dışişleri Bakanlığının mevcut 
imkânlarıyla böylesine çok paydaşlı bir dış politikayı izleme imkânımız yok. Dış 
politika, Türk Devletinin ve milletinin topluca ve el ele yürütmesi gereken, iler-
letilmesi gereken bir siyasa alanı. Bu çerçevede Dış İlişkiler Başkanlığınızın da 
son derece faal olduğunu, esasen Ankara’dan görebiliyorum. Ve bu faaliyetle-
rin aslında Türk dış politikası için son derece değerli olduğunu düşünüyorum.

Sorumluluk ve zorunluluk çerçevesinde dönersek, nasıl bir çevrede girişim-
ci ve insani dış politika konsepti uygulamaya çalışıyoruz ve nasıl birlikte çalışa-
biliriz ve dış politikamızın faydalarını illerimize kadar nasıl taşıyabiliriz noktasın-
da birkaç ilave görüş paylaşmak isterim.

Birincisi; dış politika ortamımıza baktığımızda şöyle bir durumu gözden kaçır-
mamız lazım: Türkiye çok geniş bir coğrafyaların kesişme alanı içerisinde yer alıyor. 
Ve bu coğrafyaların ortak bir özelliği var, o ortak özellik şu: Son derece kırılgan 
coğrafyalar. Etrafımızda son derece yüksek gelir düzeyine sahip olan, ekonomile-
rinin yanında siyasetleri de çok iyi oturmuş olan bir ülkeler ortamıyla çevrelenmiş 
değiliz. Baktığınız zaman, dünyada aslında parçalanmanın eşiğinden dönen ya-
pılar var. Amerika’nın işgaliyle başlayan bir parçalanma sürecinin umarım durdu-
ğu, geri çevrilmesi için çabaların başladığı bir Irak var. Hala parçalanmaması için 
mücadele verdiğimiz bir Suriye var. Kendi halkına zulmeden bir rejimin yarattığı 
bir durumda yabancı diğerlerinin müdahil olduğu bir ortam var. Ortadoğu’nun ge-
nelinde çatışmalar, kırılganlıklar, savaşlar var. Baktığınız zaman, Kafkaslar’da da 
durum kolay değil; donmuş savaşlar var. Orta Asya bağımsızlığını koruyabildi ve 
perçinledi; ancak ekonomik olarak büyük bir dönüşüm ve atılım sürecine gireme-
di; Orta Asya’nın yardıma ihtiyacı var ve yalnız bırakmamamız lazım. 

Avrupa bu tablo içerisinde bir istisna olarak karşımıza çıkıyor denebilir. Bu 
noktada acele etmeyelim. Gelir düzeyi ve siyasi istikrarı açısından öyle tanım-
lanabilir. Ancak, Avrupa Birliği sistemini eriten bazıları açık bazıları içten içe 
yürüyen süreçler olduğunu görüyoruz. Dahası bunlardan bizim, en 
azından orada yaşayan milyonlarca vatandaşımız dolayısıyla etkile-
neceğimizi artık biliyoruz. İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, 
aslında sistem düşmanlığı Avrupa’nın kendi içini kemiriyor. 
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Avrupa’nın çok büyük bazı ekonomileri, mesela İtalya 10 yıldan fazla bir 
süredir büyüyemiyor, ekonomik olarak da, ekonomik model olarak da,  gelir 
dağılımı, gelir adaleti açısından da ciddi sorunlar yaşıyor. İngiltere ise Birlik’ten 
ayrılmayı ama Avrupa’dan kopmamayı tartışıyor. Yani dünyanın aslında vaha 
olduğuna inanılan bölgesi bile, bizim bölgemizde yer alan Avrupa Birliği Böl-
gesi bile kendi içinde çok ciddi sınamalar yaşıyor. 

Şimdi böyle bir ortam içerisinde Türkiye’nin ne yapması lazım? Şöyle bir 
husus var, o da şu: Oturduğumuz yerde durup, elimize Rize çayımızı alıp, dün-
yadaki gelişmeleri, bölgemizdeki gelişmeleri film gibi dışarıdan izleme lüksü-
müz yok. Türkiye’nin milli menfaatlerini koruyabilmek için inisiyatif alabilmesi, 
durmaması, aksine seyyal halde, manevra halinde olabilmesi lazım. İzleyen 
değil müdahil olan bir ülke, bir dış politikamız olması gerekiyor. Aksi taktirde, 
bir şeyi çok açık şekilde görüyoruz, biz kendimizi çekmeye çalışsak bile, ki ona 
çalışmıyoruz, çalışsak bile, aslında bu sorunlar bizi takip edecektir. Kaçtığınız 
sorunlar gelir ve sizi bulur, vurur. Yani bir Irak’ın parçalanması, Suriye’nin par-
çalanması, Ortadoğu’daki savaşlar, büyük ölçekli insan hareketleri, ekonomik 
kırılganlıklar, donmuş savaşlar, çatışmalar, bütün bunlar bizi doğrudan etkile-
yen ve etkileyecek olan, müdahil olmamızı gerektiren unsurlar. 

Şimdi dolayısıyla girişimci dış politika dedik. Biraz evvel bahsettiğim gibi 
Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan milletimizin kendi özelliğinde, kendi kül-
türünde olduğunu vurguladığı bir milli, yerli ama evrenseli yakalamış bir dış 
politika. Girişimciden sadece ekonomik girişimcileri anlamıyoruz tabi, inisiyatif 
almayı anlıyoruz, kar-zarar hesabını, seyyal olmayı, yaratıcı olmayı anlıyoruz. Ve 
girişimci Türkiye inisiyatif alıyor. 

Bu inisiyatifler ne işe yarıyor? Mesela iki yıl önce Halep’te, o güzelim yıkı-
lan şehirde, 45 bin kişinin kurtarılmasını sağlayan, arkasından ülkede yegane 
Suriye’yi ilgilendiren ve işleyen yegane mekanizma olan Astana toplantılarının 
başlamasını sağlayan, en son Idlib’teki anlaşmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde başaran bir Türkiye var. Astana’nın, Soçi’nin dışında, tabi Cenevre’de 
Birleşmiş Milletler çerçevesi altında siyasi bir çözüm için uğraşılıyor. Ama bir ger-
çek değişmiyor: Esas olarak arazide, insanlar nezdinde etki gösteren şu anda 
bir tek mekanizma var, o mekanizma da Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı meka-
nizma. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisinin öncülüğünü yaptığı, geliştir-
diği bir mekanizma. Bu mekanizma aynı zamanda çok yakın bir zamanda belki 
yakın çağın en büyük trajedilerinden bir tanesinin yaşanmasını engelledi. İdlib’te 
Türkiye-Rusya anlaşmasından önceki durumu bir hatırlatmak isterim.
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Hakikaten korkmuştuk, orada çok sayıda insan var, gerçekten çok büyük 
bir kıyıma ve yıkıma doğru gidiliyordu, Eset rejimi son derece kararlı bir şekilde 
bu şehri yıkmaya doğru gidiyordu. Ve Türkiye burada girişimci oldu, müdahil 
oldu ve doğrudan liderler düzeyinde yürütülen diplomasiyle çok büyük bir in-
sani yıkımı, insani trajediyi umarım engellemiş oldu. Bu ana kadar engelledik, 
bundan sonra da umarım engelleyeceğiz. 

Şimdi girişimci olmadan bunlar olur muydu? Bir bakalım acaba ne olurdu? 
Uluslararası ortam buna müsait mi? Bize tuzaklar kuracaklar diye mütemadi-
yen ürkek davranan, kendisinden emin olmayan bir Türkiye, kendisinden emin 
olmayan bir dış politika yaşasaydık en azından şu olacaktı: Birincisi, vicda-
nımız yaralanacaktı oradaki insani kıyımdan dolayı. İkincisi de, daha da çok 
sayıda insan ülkemize hücum edecekti. 

Türkiye şu anda dünyanın en fazla insani yardımını yapan ülkesi. Dünyada 
en fazla mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyaya örnek olan bir insani dış 
politikanın nasıl geliştirilebileceğini gösteren aslında bir sembol haline dönüştü 
Türkiye; bu da insani boyutumuz. Türkiye sadece sınırlarının ötesindeki komşu 
bölgelerdeki insanlığa değil tüm insanlığa erişen bir dış politika konseptini de 
girişimcilikle birlikte geliştirmiş durumda. Girişimci ve insani dış politika işte 
böyle bir dış politika. 

Bu dış politikanın daha az vurgulanan bir özelliğini ben aslında burada vur-
gulamak isterim. O da şu: Bu dünyaya açılmış olan, dünyayla kaynaşmış olan 
bir ülkenin dış politikası ve dolayısıyla sadece dar kulvarlarda izlenebilecek bir 
dış politika değil. 

Örneğin biz bölgemizde Suriye’yi parçalanmadan tek bir devlet olarak ko-
rumaya çalışırken, buradaki terör örgütlerinin kalıcı bir şekilde konuşlanması-
na engel olurken, bunun için askeri güç de kullanmışken, belki parçalanacak 
olan bir ülkenin parçalanmaması için yegane somut adım atmış bir ülkeyken, 
aynı zamanda dış politikamız sadece budur, çevremizde bir barış kuşağı te-
sis etmek, en azından daha fazla parçalanmayı engellemektir diyebilir miyiz? 
Dersek ne olur? Şu olur: bütün bu risk ve tehditlerin gerçekleştiği daha büyük 
ortamı gözden kaçırmış oluruz. Halka içinde halka içinde halka içinde gelişen, 
canlı bir dış ortam var ve bu ortamın en üstünde de küresel bir düzen var. O 
küresel düzen içerisinde İkinci Dünya Savaşı’nı kazanmış olan, orada savaş-
mış, savaştan daha da güçlü olarak çıkmış olan bir Amerika var, o Ame-
rika’nın öncülüğünde gelişmiş olan bir uluslararası sistem var. Şimdi 
Amerikalılar o sistemden kendileri zarar gördüklerini söylüyorlar.
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Aslında baktığınız zaman bir bakıma da doğru Sayın Bakanım. Eğer dün-
yada hiçbir şey değişmezse, her şey aynı şekilde devam ederse, Amerika 
dünyanın birinci gücü olmaktan ikinci gücü olmaya doğru gerileyecek. Eko-
nomik olarak böyle bir “trend” var ve Çin bugün dünyanın ikinci ekonomisi, 
ama farklı bir şekilde gelişiyor. Çin aynı zamanda bir askeri güç, aynı za-
manda bir bilimsel güç. Amerika 1900’lilerin başında dünyanın birinci eko-
nomik gücü olmuştu. Ancak dünya gücü olarak kendisini kabul ettirmesi, 
rakiplerinin savaşarak zayıflaması, kendisinin iki dünya savaşına geç girip 
güçlenerek çıkmasıyla mümkün oldu. Bu dünya savaşlarına başında değil 
ortasında girdi, kendisi başlatmadı, ancak kazanan taraf oldu. İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonra artık bambaşka bir güç haline geldi ve Soğuk Savaşı da ka-
zanınca “tarih bitti” diye düşündü. Çin daha farklı, daha kararlı bir şekilde iler-
liyor. Çin’in gelişmesi bizi rahatsız edecek bir şey değil, ama Amerika’yı çok 
rahatsız ediyor ve mevcut sistemde bazı şeylerin değişmesi için dünyada 
artık mekanizmalar, süreçler bence, yani kendi değerlendirmemi sunuyorum, 
harekete geçmiş durumda. Yerel ortamlar küresel mücadelelerin sahnesi ol-
muş durumda ve bu durum daha da devam edecek. Çünkü bunun alternatifi 
nükleer silahlara sahip olan bazı koca koca ülkelerin birbiriyle doğrudan sa-
vaşması. Bu olmasın diye güç mücadelelerini başka alanlarda, yerel ortam-
larda daha da fazla sürdürecekler. Nerelerde savaşılacak, buna imkan veren 
kırılgan coğrafyalarda. Kırılganlıkların aşılamaması, özellikle çevremizde bu 
kırılganlıkların aşılamaması demek, çevremizin önümüzdeki uzun dönemde 
de başkalarının mücadelelerine sahne olmaya, vekâlet savaşlarının sahnesi 
olmaya, kan kaybetmeye devam edeceği demek.

Dolayısıyla bizim küresel düzen seviyesinde de bir şeyler yapabilmemiz 
lazım. Örneğin çatışmaların önlenmesi konusunda faal olmamız lazım. Faal 
miyiz? Son derece faaliz. Birleşmiş Milletler nezdinde Arabuluculuk Dostlar 
Grubunu Türkiye kurdu, Finlandiya’yla birlikte kurdu. Finlandiya arabuluculuk 
konusunda tecrübesi olan bir ülke, onunla bunu kurduk. Şu anda 57 üyesi 
var bu grubun. Pakistan da yakında katılınca 58 olacak. Birleşmiş Milletler’de 
bakanlar düzeyinde de toplanıyor, başka düzeylerde de toplanıyor ve çatışma-
ların barışçıl şekilde çözümü için fikirler üretiliyor. Çözülüyor mu? Çözülmüyor, 
ama bazıları önleniyor ve önlenen çatışmaları saymak son derece zor. Çöz-
düklerinizi söyleyebilirsiniz de önlediklerinizi saymak son derece zordur, çünkü 
onlar olmamıştır. Ancak böyle bir kültürün çalışması, gelişmesi için Türkiye’nin 
bölgesinde değil, geniş bir bölgede değil, dünyada, Birleşmiş Milletler’de öncü 
olduğunu vurgulamak gerekir. AGİT’te ve en son bu sene İİT’te de benzeri 
grupları kurduk ve bunlar bizim eş-başkanlığımızda faaliyete geçti.
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Zamanında Medeniyetler İttifakını İspanya’yla birlikte geliştirmiştik, o şimdi 
Birleşmiş Milletler projesi haline dönüştü, yani Birleşmiş Milletler bu projenin 
değerini anladı ve kendi bünyesine aldı. 

Türkiye, çatışmalar barışçıl şekilde önlensin istiyor. Çatışmayı bir dış politi-
ka veya bir devlet yönetimi aracı olarak görmüyor. Bu açıdan bakıldığında da 
Türkiye, dünyada mazlumların ve hakkaniyetin yanında yer alan bir ülkenin ve 
liderinin arkasında durmanın ötesinde, aynı zamanda küresel sistemin giderek 
daha fazla tartışıldığı ve zorlandığı bir ortamın içerisinde, yerel stratejik ortamın 
daha da bozulmaması için aktif çaba içerisinde. 

Örneğin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılması 
konusunda Türkiye’nin somut bir görüşü var. Baktığınız zaman Birleşmiş Mil-
letler Şartı’na göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin çok büyük bir görevi 
var: Dünyada barışı korumak. Fevkalade önemli bir görev. Barışı koruyabiliyor 
mu? Hayır, koruyamıyor. Giderek daha da ilgisiz, daha da alakasız, daha et-
kisiz biz yapıya, bir işleve doğru geriliyor. Burada beş tane nükleer güç sahibi 
ülke son sözü söylüyor, ama mesela hem dünyanın ikinci büyük nüfusunu ba-
rındıran, nükleer silahları da olan Hindistan burada yok: Almanya yok, Japonya 
yok, onlar savaşları kaybettiler çünkü. İçeride olan bazı ülkelerden dünyada 
daha aktif olan bazı ülkeler yok, mesela Türkiye yok. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin reforme edilmesi lazım ki buna “Dünya Beş’ten Büyüktür” 
diyerek çalışıyoruz. ‘’Oydaşma İçin Birlik’’ adında bir grubumuz var, reformu 
zorluyoruz. Mevcut küresel düzeyde çalışmadan bölgesel düzeyde de etkili ol-
mak, başarılı olmak fevkalade zor. Çünkü bölgesel düzeye dönüşüm için aynı 
zamanda küresel düzeydeki siyaseti oluşturmak gerekiyor. 

Türk dış politikasının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen ilkeleri 
ve öncelikleri aslında hepimizin malumu, birkaç tanesini ben sıralamak istiyorum. 

Türkiye tek bir gündem maddesiyle hareket edebilecek ölçekte bir ülke 
değil, ama bir önceliklendirme de gerekiyor. Bunların en başında terörle mü-
cadelemize destek vermek gerekiyor. Bu FETÖ’yle mücadeledir, bu DEAŞ’la 
mücadeledir, bu tabi ki PKK, işte YPG,  her gün yeni bir kısaltma uyduruyorlar, 
bunlarla mücadeledir. Türkiye’nin bu mücadelesi, bu topyekün bir mücade-
ledir. Türkiye’nin aksatamayacağı, yavaşlayamayacağı bir mücadeledir. 
Bunların neredeyse hepsi küresel bir şekilde yapılanmış olan ya da 
destek alan terör örgütleridir. Terör maalesef böyle bir sorundur. 
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Bana zarar vermeyen bin yıl yaşasın mantığı vardır en iyimseriyle, ama te-
rör örgütlerini size karşı araç olarak kullanma da yaygındır ve Türkiye bundan 
zarar görmektedir. Dolayısıyla birinci önceliğimiz, dış politika önceliği olarak da 
terörle milli mücadelemize katkıda bulunmaktır. 

Bunu nasıl yapıyoruz? Küresel ve yerel düzeylerde yapıyoruz. Büyükelçilikleri-
miz bulundukları ülkelerde bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Eğer FETÖ okulları varsa 
bunların kapatılması için uğraşıyorlar veya daha iyisi Maarif Vakfı tarafından devra-
lınması için çalışıyorlar. Kurdukları menfaat yapılarını kırıyorlar. Hain darbe girişimini 
yapanların iadesi için çabalıyorlar. Terör örgütleriyle mücadelede başarı kaydedi-
yoruz, aslında fevkalade iyiye gidiyoruz ve bu kararlı bir şekilde devam edecek. 

Yine Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında Türkiye’nin belirlediği ikinci önce-
lik, bölgesel buhran yönetimi. Bölgemizdeki buhranları yönetebilmemiz gere-
kiyor. Çözebildiğimizi çözeriz, çözemediğimizi yönetiriz. Her halükarda, doğ-
rudan etkilendiğimiz bu krizleri, Suriye olsun, Irak olsun, Libya olsun, Yemen 
olsun, Kafkaslar’da donmuş ihtilaflar olsun, diğerleri olsun, bunların da yönetil-
mesi lazım ki bize bir zarar vermesinler. Türkiye bu konuda da faal.

Üçüncüsü, bazı böyle köklü ilişki düzenlerimiz, Avrupa Birliği’nde katılım 
müzakerelerimiz var, doğrusu çok iyi gitmiyor, çünkü kendi kafaları çok karışık. 
Aslında bize kalsa fevkalade kolaylıkla müzakereleri ilerletiriz, çünkü müzakere 
denen, uyum süreci aslında. Yani siz mevzuatınızı Avrupa Birliği mevzuatıyla 
uyumlaştırıyorsunuz, onlara götürüyorsunuz, müzakere dediğimiz şeyi de, işte 
bak biz bunu yaptık diyorsunuz, onlar diyorlar ki, evet, şu da vardı, bu da vardı. 
Müzakere tam bir müzakere değil, bu müzakere aşağı yukarı böyle bir şey.

Fakat bir zorlukları var, zorlukları şu: Birincisi, Avrupa Birliği içerisinde şu 
anda sıkıntılar var, dolayısıyla yeni bir ülkenin katılımının da zorlukları var. Ya-
bancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı artış eğilimi gösteriyor. Aslında kültürel 
olarak da zorlanıyorlar. Ben bir toplantıda bunu sordum, bana açıkça söyleyin, 
nedir? Birisi çıktı dedi ki, ülkesini söyleyeyim, Alman dedi ki, siz çok farklı kül-
türden geliyorsunuz. Biz hepimiz Hristiyan-Karolingian kültüründen geliyoruz. 
İtalyan hemen şöyle bir gerildi, inanmış bir Hristiyan’ın ama ben tam o dediğin 
kültürden gelmiyorum dedi. Ondan sonra Fransız dedi ki, böyle bir yaklaşım 
benim anayasama aykırı, ben bunu söylemeyeceğim, kusura bakmayın dedi. 
Ben çekildim ve izledim, işte birbirlerine girdiler. Aslında belki kafa karışıklığı 
olarak tanımlamak lazım. Ama yine de bizi dışarıda ve farklı görüyorlardı.
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Bir yeni unsur daha var, onu hiç unutmamamız lazım: Türkiye, Avrupa Bir-
liği’ne girdiği zaman Avrupa Birliği’ni yeniden tanımlayacak güç ve ölçekte bir 
ülke. Dolayısıyla o Birliğin büyük ülkeleri aslında işi başlangıcında kendilerinin 
birbirleriyle savaşmamaları için yaratmış oldukları, buraya getirdikleri bir yapı-
ya, bunu tamamen kökten yeniden tanımlayacak güçte bir ülkenin girişini de 
her halükarda zor kabul edecekler. Ama Avrupa Birliği bizim temel ticaret orta-
ğımız, temel yatırım ortağımız, milyonlarca insanımız Avrupa Birliği ülkelerinde 
yaşıyor ve tam üyelik sürecimiz de kararlı bir şekilde devam edecek. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi reform sürecine yeniden girdik ve bu reform-
lar geldikçe bunun bu sürece de olumlu yansıması için dış politikamızın çalış-
ması lazım, Büyükelçiliklerimizin aktif şekilde çalışması lazım. Nasıl çalışacak? 
Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun hep altını çizdiği gibi dış politikayı artık 
sadece işte kapalı kapılar arkasında düşünemeyiz, sokakta da düşüneceğiz; 
ondan da belki biraz bahsedeceğim. 

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz gibi Amerika’yla da NATO çerçevesinde 
ve ikili düzeyde özel ilişkimiz var. NATO bünyesinde müttefikiz. NATO aslında 
bugün olmasa bir daha yaratılmayacak olan bir model. Baktığınız zaman işte 
bir grup ülke biraraya geliyor, diyor ki, birimize saldırı hepimize saldırı anlamına 
gelir. Aslında bu kağıt üzerinde var, ama tabi Türkiye de, başka ülkeler de buna 
tam olarak güvenemezler. Bizim ulusal güvenlik politikamız öncelikle kendi gü-
cümüzün geliştirilmesini gerektirir. Ancak yine de bir kurum olarak NATO orada 
ve ortak hareket edebildiği takdirde dünyanın uzak ara en güçlü mekanizması. 
Biz de üyesiyiz, ne güzel. Bizle dayanışma göstermesini istiyoruz ve bunun 
için de Türkiye çok yoğun bir şekilde bastırıyor. En son NATO Zirvesinde, Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi temsil ettiği zirvede terör konusunda aslında 
çok ciddi bir kazanım elde ettik. Terör, kazanım elde edilmesi zor bir alan, biraz 
evvel bahsettiğim sebeplerden dolayı. NATO da bu durumun farkında, bizim 
işimize daha fazla yaraması gerektiğinin, hele bazılarının bizim düşmanlarımı-
za destek verir duruma düşmelerinin kabul edilemeyeceğini, aksi taktirde bu 
ittifakın kendi içinde de zorlanacağının farkında. Almanya ile Amerika arasında 
sorunlar var. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin ve NATO ülkelerinin kendi içlerinde 
sorunları var. Dolayısıyla, NATO zorlanan bir ittifak, ama bir ittifak, bugün 
olmasa bir daha yaratamazdık. Bunun canlı bir şekilde kalması için 
çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
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Başka önceliklerimiz ne var? Komşularımızla ilişkilerimiz var tabi. Ege’de 

Kıbrıs’ta köklü politikalarımız var. Öte yandan Türkiye, dünyayla kaynaşmış bir 

ülke demiştim. Bu kaynaşmayı sağlayan şeylerden bir tanesi de küresel açılım 

politikalarımız. Bizim Afrika’ya, Asya’ya, Latin Amerika’ya açılım politikalarımız 

var. Türk Hava Yolları’nın tüm buralara uçması, TİKA’mızın, AFAD’ımızın, Kızı-

lay’ımızın, Yunus Emre Enstitülerimizin, Maarif Vakfımızın, bunların hepsinin ak-

tif olması bize tabi ilave bir güç kazandırıyor buralarda. Güç birleşik bir unsur, 

tek bir şeyden kaynaklanmıyor. Türkiye dış politikasının değişik enstrümanlarını 

buralarda kullanıyor. Ticaretimiz artıyor buralarda, Büyükelçiliklerimizin sayısı 

artıyor, Türkçe öğrenenlerin sayısı artıyor, Türkiye hakkında araştırmalar yapan 

kürsüler oluşuyor, iş adamları dernekleri oluşuyor. Baktığınız zaman Türkiye 

buralara kendisini yansıtıyor ve bunlar da bu açılım politikalarımız sayesinde. 

Dolayısıyla bunların devamı lazım. 

Neden? Çünkü ben size mesela bir örnek vereyim, Kıbrıs konusunda ne 

kadar haklı olduğumuz ortada. Ama Kıbrıs konusunda aleyhimize Birleşmiş 

Milletler’de kararlar çıkmıştı. Neden çıkmıştı? Çünkü biz dünyada yoktuk, yani 

sadece Avrupa’da var olmakla, Washington’da temaslarda bulunmakla dış 

politika olmazdı ve olmadı. En haklı olduğumuz bir davada Türkiye aleyhine 

Genel Kurul’da karar alındı. Şimdi ne oluyor? Biz Filistin dediğimizde insanlar 

Genel Kurula koşuyor ve Türkiye’nin söylediği gibi doğru yönde oy kullanıyor, 

tehditlere rağmen. Amerikan Büyükelçisinin konuşmasını hatırlarsınız, ilişkileri-

mizi gözden geçiririz dedi. Bir-iki küçük ülke korktu, gerisi Türkiye’nin arkasın-

da durdu; nereden nereye. Nasıl oluyor? Girişimci ve insani bir dış politikayla 

bahsettiğim öncelikleri ve güç unsurlarını birlikte harmanlayarak ve güçlü bir 

liderliğin sayesinde oluyor. 

Ben şöyle toparlayayım: Türkiye’nin dış politikasında yerel düzeyde bir kay-

naşmaya da önümüzdeki dönemde ihtiyaç var. Bu seneki Büyükelçiler Konfe-

ransında ortaya çıkan temalardan bir tanesi buydu, Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın ve Sayın Bakanımızın talimatı da buydu. Sayın Bakanımız da bunu ısrarla 

Büyükelçilerimize ayrıca vurguladı. Türkiye’nin ekonomik kalkınma hamlesinin 

dış boyutunda Dışişleri Teşkilatının, Büyükelçiliklerin ve Büyükelçilerin doğru-

dan rol almaları, çabada bulunmaları fevkalade önemli. 
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Dışişleri tüm dış politikayı tek başına yürütemez ama dışişlerinin merke-

zinde olmadığı bir dış politika da zaten yürümez. Kalkınma hamlemizde aktif 

rol almalarını bir talimat olarak büyükelçiliklerimize Sayın Bakanımız iletti. Ben 

kendi Büyükelçiliğimde zaten bunu yapmaya çok özen gösterirdim, biliyorum 

ki tanıdığım tüm arkadaşlarım da aynı şekilde çalıştılar.

Bunu daha iyi nasıl yaparız? Bizim açımızdan da bir öğrenme süreci ve bu 

öğrenmeyi birlikte yapmamız gerekiyor. Türkiye’nin dışa doğru büyümesi, dışa 

doğru ekonomik genişlemesi hepimizi sınıyor, Dışişleri Teşkilatının Büyükelçi-

lerini de sınıyor. Onlar artık doğrudan ülkemizi dünyaya bağlayacak olan ticari 

bağlantılar olsun, yatırım bağlantıları olsun, bilimsel bağlantıları olsun, bunla-

rı geliştirmekte daha aktif olarak çalışmak için talimatlılar, istekliler, kararlılar. 

Bunu birlikte yapacağız Sayın Bakanım, bunu birlikte öğreneceğiz ve sonuçta 

da çok güzel olacak diye düşünüyorum.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI 
PROF. DR. SAYIN AHMET HALUK DURSUN

Sayın Başkanım, değerli Divan üyeleri, bizi dinlemek için buraya gelen çok 
değerli dinleyicilerimiz, değerli mensuplarımız; hepinizi saygıyla selamlıyorum, 
akşam şerifleriniz hayırlı olsun.  

Biraz yoruldunuz zannediyorum, ama çok faydalı bilgiler aldığınıza eminim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına burada bulunmaktayım. Bizim Bakanlığın 
faaliyetlerini, hedeflerini, stratejik eylem planını bu kısa zamanda anlatabilme 
gücünden mahrumum. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde de tüm bunları an-
latabilmem çok zor. 

Çok kısa bir toplam değerlendirme yapmaya çalışacağım. Genellikle bu 
tür toplantılarda yapılan, yapılagelen, doğrusu da o olan “neler yaptık, neler 
yapamadık ve nasıl yapmamız gerekir”i Kültür Bakanlığı olarak ifade etmeye 
çalışacağım. Toplumsal mutabakat, Kültür ve Turizm Bakanlığının birçok nokta-
da gereğini yerine getiremediği şeklinde, bu da sık sık çeşitli mecralarda zaten 
ifade ediliyor. 

Şimdi çok yakın bir zamanda yapabildiğimiz, ama tam olarak bana göre 
gerçekleşmeyen bir artı durumumuz var. Bu durum bazı birimlerin, biraz önce 
de sunum yapan bazı birimlerin, Kültür Bakanlığına bağlanması oldu. Daha 
önceki dönemde, Kültür ve Turizm Bakanlığı genel çerçevesi içerisinde, Kültür 
Bakanlığının yanında, içinde, koordinasyonunda, nasıl derseniz deyin, olması 
gereken birçok birim Kültür Bakanlığına bağlanmış oldu.

Şöyle bir düşünün: Kültür ve Turizm Bakanlığında, yeni dönemde,ancak 
geçtiğimiz ay olarak söylüyorum, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ça-
nakkale Tarihi Alan Başkanlığı ilk defa bir araya gelerek birbirlerini tanıdılar. Bir-
biriyle fikir alış verişinde bulundular. Ve bu şekilde, Türk Dil Kurumu ne yapıyor? 
Yunus Emre ne yapıyor? Türk Tarih Kurumu ne yapıyor? Bu kurumlar bunu ortak 
bir eylem planında yapsa nasıl olur? gibi sorular neticesinde “kamu israfı nasıl 
önlenir?” düşüncesi yeni devreye girmiş oldu. Bana göre eksik. Evet, ama 
itiraz ediyorum , daha yetmez, buna başka bazı kurumların da dâhil 
olması lazım. Ki burada gördüm, sunumu vardı, mutlaka Maarif 
Vakfının da bu çalışmaların içerisinde olması lazım. 
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Hatta bakanlıklar arası koordinasyon kurulu şeklinde, bir kültür üst koordi-
nasyon kurulu şeklinde, Dışişleri Bakanlığının Kültür Dairesi, Güvenlik Araştır-
ma Dairesi, Genel Müdürlükleri bir araya gelip birbirlerinden haberdar olmaları, 
ortak eylem planları yapması lazım. Bu bir kere yapılması gereken bir şey, şu 
anda biraz yapıldı, ama tamamlanması gereken önemli işlerden bir tanesi. 

Ben burada sert ve acı konuşur gibiyim, ama kültür camiasından birisi ola-
rak, o resmiyet ve resmi görüş dışındaki muhalefet ruhumu da içine katmak 
suretiyle, samimi, dışarıya kapalı bir şekilde konuşmaktayım.

Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bir şekilde şu yapılırsa daha iyi olacağı 
kanaatindeyim. Kültür ve turizmin birbirinden ayrılması lazım. Yani bu Bakan-
lığın temel bir sorunu. Bakanlık içinden gelen, birçok birimde yer alan birisi 
olarak söylüyorum, gözümle gören birisi olarak söylüyorum, kültür ve turizmin 
behemehâl, kesinlikle birbirinden ayırılması lazım, hemen şu andan itibaren. 
Yani, Yunus Emre Enstitüsü, Vakıf’ları, Yurt Dışı Türkler’i içine alan bir Kültür Ba-
kanlığının üst yönetiminin, tek bir Bakan adına bütünü idare etmesi teknik ola-
rak da, müktesebat olarak da, muamelat olarak da çok kolay bir iş değildir. Bir 
kere bunun birinci olarak tespitini yapmamız lazım. Bunu bir şekilde aramızda 
konuşup anlaşmış olmamız lazım. Bunun sebebi şudur: Turizm tamamıyla ya-
tırımlar ve kazanımlar üzerine kurgulanan, teşekkül eden bir maddi düşünce ve 
yapıdır. Kültür ise, tam tersine geleceği ve uzun vadeye dayalı sonuç almak üze-
re yapılan ve manevi tarafı fazla olan bir yapıdır. Dolayısıyla bu iki yapıyı, zihniyet 
dünyası farklı olan iki yapıyı birbirinden ayırmak lazım. Turizmci ve kültür adamı 
dersen, mali hizmete odaklanan ve kazanma içgüdüsüyle teşekkül ettirilen bir 
yapı ile kültürü bir arada tutmaya çalışan birisi anlaşılır. Birinci mesele, bana göre 
Kültür ve Turizm Bakanlığının birlikteliğinin tekrar muhakeme edilmesidir. Birlik 
başka, birliktelik başkadır.

Şimdi biraz önce konuşan Kızılay Başkanımız, yanlış hatırlamıyorsam “6 
milyar” dedi bütçelerine değil mi efendim? Kültür Bakanlığı ikinci sırada, yani 
Kızılay’ın bütçesi Kültür Bakanlığının bütçesinin neredeyse 2 misli. Şimdi yola 
çıkarak dolaşarak, yani yapı olarak buna oranlarsanız çok daha farklı bir şey 
ortaya çıkar. Bu kurumların bütünlüğü, memuriyet yapısı başka bir şey. Bunu 
şunun için söylüyorum, bir kuruma verilen önem biraz da, bütçe içindeki pay 
önemi ile doğru orantılıdır. Kültür meselemizde çok geri olduğumuzu biliyoruz. 
Bu durumdan çıkmak için, başka bir deyişle, bu negatif durumdan pozitif bir 
duruma geçmemiz için yapılması gerekenlerden en önemlisi -bunun önemi 
kendi içerisinde- Bakanlar Kurulunda ve hükümet sistemi içerisindeki, kurum-
lar arasındaki öneminin biraz daha ön plana çıkarılması olduğu kanaatindeyim.
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Efendim, şimdi konu dış ilişkiler olduğuna göre bu kadar kısa bir zamanı 
tamamıyla dış ilişkilere ayırmam gerekmesi hasebiyle, esas konuşulması gere-
ken ilk ifade ettiğim noktadır, belki burası tam yeri olmamakla, birlikte mutlaka 
bunun muhakemesi yapılması gerekir -daha çok dış ilişkiler üzerinde-,  müsa-
ade ederseniz görüşlerimi aktarmak istiyorum. 

Kültür Bakanlığının yurt dışında birimleri var, bu birimler tanıtma müşavirliği 
adı altında yapılandırılmıştır. Yani ana başlık, tanıtma misyonunun yurt dışında 
Kültür Bakanlığının müşavirlik ve ataşeleri üzerinden sürdürülmesidir. Bu tanıtma 
işi 40 civarındaki ofislerde sürdürülür. Ve buradaki tanıtımın ana amacı ve fiili 
oranın uygulama şekli, turizm getirmeye yönelik bir tanıtımdır, yani yurt dışından 
Türkiye’ye nasıl bir turist getirilir, onun eylem ve görev tanımı içerisinde çalışan 
bir kurumdan bahsediyoruz. Hatta kendi aramızdaki ve daha önce bu kurum-
dan yetişenler arasındaki lafzıyla (Tanımlamasıyla) bunlar “turizm müşavirleridir”, 
bunlar için “kültür müşavirleri” lafzı kullanılmaz, turizm müşaviri lafzı kullanılır. 
Şimdi ilave olarak Yunus Emre diye ayrı bir kurum da Kültür Bakanlığının ge-
niş çerçevesi içerisinde yer alıyor. Demek ki bundan sonra Yunus Emre’nin yurt 
dışındaki faaliyetlerinin, üst koordinasyon içerisinde kültür tanıtımı olarak ifade 
edilmesi, bu eksikliğimizi, yani şu ana kadar ki olagelen turizm odaklı olmasın-
dan kaynaklanan eksikliğimizi bir şekilde kapatacaktır. Zaten biz de artık  Turizm 
müşavirlik ile Yunus Emre’nin ofislerini, bürolarını aynı binada yapmak üzere Sa-
yın Bakanımızın talimatıyla bir çalışma başlattık. Böylelikle birçok yerde de bu iki 
kurum birbirleriyle buluşmayı, birleşmeyi kendiliğinden sağlamış olacak.

Tanıtma niye çok önemli? Bir dönem, hatırlarsınız, aranızda hatırlayanlar 
çıkar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığıydı adımız, yani Bakanlığın adı bir dönem 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığıydı, Kültür Bakanlığı o zaman ayrıydı. Kültür Bakan-
lığı bir ara, geçmişte, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak teşekkül ettirilmişti. 
Bana göre doğrusu da budur. Kültür ve milli eğitimi bir şekilde buluşturamaz-
sak, hedef birlikteliğine getiremezsek, Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıklarının işini 
daha da zorlaştırmış oluruz, zaten işleri çok zor.

Burada tanıtmayı devam ettirirsek, Turizm Bakanlığı içerisindeki tanıtma 
memurlarının profili, bunların yapılanmaları, Türkiye’ye daha fazla turist getir-
mek üzerine bir gayret ve görev tanımını getirmektedir. 

Şu anda bu gayret yeterli midir ve bunun doğrusu nasıl olmalıdır? 
Bir kere, konjonktürel dediğimiz şartlar, ideolojik ve politik dönemsel 
özellikler, Türkiye’yi bu konuda yeniden yapılanmaya ve politikası-
nı yeniden değerlendirmeye itiyor. Nedir o? 
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Önce rahmetle yad edeceğim bir kişiden bahsederek, onun üzerinden bir 
ifadeyi size nakledeceğim. Vefatından önce, daha henüz tam sağlığı bozulma-
mışken Fuat Sezgin Hocamız, Frankfurt’ta acil bir görüşme için beni çağırdı ve 
Frankfurt’taki enstitüsünde -son günleriydi Frankfurt’ta- onu dinlemeye gittim. 
Gençler için söylüyorum, Pazar sabahı çok erken bir saatte randevu verdi, “16 
saat artık çalışamıyorum, 12’ye filan düşmek zorunda kaldım” dedi. Çalışma 
saati 16 saatten 12’ye düşmüş ve kendisi 94 yaşındaydı. 

Konuştum kendisi ile 60 ihtilalinden sonra oraya gitmek zorunda kalmış bir 
akademisyen, hayatı orada geçmiş ve şöyle bir noktaya gelmiş: “Avrupa’da 
Türkiye’ye yönelik psikolojik harp ve propaganda savaşı hayatta görmediğim 
bir noktaya geldi şu ana kadar” dedi. Bunun sebeplerinin arasında, işte biraz 
önce bahsedildi, mülteci dediğimiz, siyasi mülteci üst başlığıyla oraya giden-
ler, kaçanlar, sığınanlar var. Ve büyük çapta da FETÖ dediğimiz hareketin, bu 
yıpratmaya yönelik algı yönetiminin ve çok profesyonel üst aklın da bu koordi-
nasyonla bir şekilde devreye sokulması var. Bütün basın, bütün medya organ-
ları Türkiye’nin olumsuz imajının tekrar gündeme getirilmesiyle meşgul. Burada 
yapılacak olan mücadele, işte enformatik bir mücadeledir. Enformasyonun bir 
bakanlık düzeyinde ve kuvvetli bir yapılanma içerisine girmesi lazım. Aynı şe-
kildeki bir karşı hücumun tahkiki, değerlendirilmesi, eylem birliklerinin ortaya 
çıkması ve bunlara mukabil ne yapılabilir düşüncesi ile birlikte bu düşüncenin 
hangi kadroyla yapılabileceğinin de anlaşılmasıdır. Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığının burada yeniden bir yapılanma içinde olduğunu ben biliyorum, 
inşallah bu bir çıkış olarak çok olumlu birtakım sonuçlar alacaktır.

Günümüzde bu tanıtımda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak nasıl bir 
yarma harekâtı yapabilir, nasıl bu çemberden çıkabilir, ona da bakmamızda 
fayda var. Benim kanaatim, Bakanlığımızın, şu anda Sayın Bakanın da üzerin-
de çalıştığı ve talimatlandırdığı formülasyon, Türkiye’yi dışarıda kültürel etkinlik-
ler ve kültürel tanıtım zeminine sunmaktır. Bunu kültür köprüsü kurmak, tekrar 
Avrupa’yla ve dışarıyla kültür köprüsü kurmak olarak değerlendiriyoruz.

Peki, bu köprünün ayakları nereye dayanacak, zemini, tabanı ne olacak?  
Bu konuda bazı tecrübelerimiz var, dönem dönem Türkiye’nin yurt dışındaki bu 
tür çalışmalarında, sergilerinde başarılı olduğu üst başlıklar var. Bunlardan bir 
tanesi, saray ve hazineleri ağırlıklı, Topkapı ağırlıklı, ihtişam ve geçmiş ağırlıklı 
sergilerdir, Kanuni, Muhteşem Süleyman gibi durumların üzerinden gitmektir. 
Ama içindeki bulunduğumuz dönem acaba böyle bir hamleyi kaldırabilecek bir 
sosyopsikolojik Avrupa yapısına sahip midir? 
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Bunu değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir noktaya geldik: Dış ilişkilerde, kül-
türel taban üzerine kurulacak olan münasebetlerde, Anadolu medeniyetinin 
çeşitliliği, zenginliği, devamlılığı ve Pax Anatolia üzerinden bir çalışma yapıl-
ması kanaatini paylaştık kendi aramızda. Pax Romana, Pax Americana, Pax 
Ottomana var, Pax Anatolia, yani Anadolu kültür birlikteliğinin, Anadolu kar-
deşliğinin, kültürel zenginlik ve çeşitliliğinin dünden bugüne kadar gelmesi du-
rumu… Bunun içine güncel Suriyelileri de kattığınız zaman bu zenginlik zaten 
Anadolu’da biraz önce belirttiğiniz gibi çok daha üst bir noktaya geliyor.

Türkiye’de şu anda 150 tane Bakanlar Kurulu kararıyla çalışan kazı alanı 
var, bunun 30 tanesi yabancı kazıdır. Yabancılar önemli görmüşler, Türkiye’ye 
gelmişler ve 30 tane Bakanlar Kurulu kazısı yabancılar tarafından şu anda 
devam ettiriliyor. Demek ki, yeraltı zenginliğimiz, bunu hep söylüyorum, hep 
demişler ya yeraltı zenginlikleri, yeraltı zenginliğimiz fena değil aslında. Petrol 
falan yok belki ama yeraltında bir kültürel zenginlik var ve bu kültürel zenginlik 
bizi bir süper güç yapıyor dünyada, fark edemediğimiz bir süper güç yapıyor. 
Kültür mücadelesinde biz çok güçlü olarak sahaya çıkabiliriz, bu kültürel bir 
süper güç olma hususiyetimizle bu kulvarda ilerleyebiliriz, bunun farkında 
olmamız lazım. Bunu işte demin söylediğim gibi yeniden yapılanmalarla tah-
kim etmeliyiz, kuvvetlendirmeliyiz ve bunu bütün kurumlarımıza, gençlerimize 
anlatmalıyız. 

Çok kısa birkaç anekdotla bunu zenginleştirmek istiyorum, bu gücün ne 
kadar farkındayız?

Bir dönem ben Topkapı Sarayı Müdürlüğü yaptım, Topkapı Sarayı Mü-
dürlüğü sırasında protokolden bize bilgi gelir, önemli bir konuk gelecek, 
hazırlık yapın, karşılayın diye… Geldi birisi, rutin bir şekilde televizyon di-
zilerinde o dönem hareme ilgi çok fazlaydı. Müslümanlar da daha çok kut-
sal emanetleri görmek isterler, özel olarak kutsal emanetler ziyaret edilir. 

Fakat bu sefer ki teklif bir Cumhurbaşkanından geliyor, Topkapı Sarayı’na gele-
cek ve sadece bir eser görüp gidecek, toplu bir gezi yok. Nokta atışı yapıyor, bir 
objeye kendisini odaklamış. Çok merak ettik, ne olabilir, bir Cumhurbaşkanını 
uçaktan indirip Topkapı Sarayı’na getirecek ve tekrar devam edecek yoluna? 

İki tane sürpriz var. Bir tanesi, önce Cumhurbaşkanının kim oldu-
ğunu söylemeyeyim, 
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Akşamın bu saatinde size biraz eziyet olsun diye, çünkü bu söyleyeceğimle 
ilişkili. Bir tek kitap görmek için geldi. Topkapı Sarayı’nın yazma eserler kütüp-
hanesi var, maalesef çok az bilinir. Dünyanın en güzel yazma eserler kütüpha-
nesidir, ama diğer objeler yanında çok az bilinir. Yazma eserler kütüphanesin-
de bir kitabı görmek için geldi. Biz de o kitabı aldık, bir cam fanusa koyduk, 
el sürmesin diye, yazmaların el sürülme riski var biliyorsunuz. Dijital bir kopya 
yaptık hediye etmek üzere, gelmişken saray şerbeti ikram ettik, böyle bir şey 
oldu aramızda.

Efendim, gelen ülke Cumhurbaşkanı tarih boyunca en çok kütüphane ya-
kan ülkenin Cumhurbaşkanıydı, Moğolistan Cumhurbaşkanıydı. Moğolistan 
Cumhurbaşkanının gelip görmek istediği kitap da Reşîdüddîn’in yazdığı Câ-
mi’ut-Tevârîh kitabıydı. Sadece muhtevası itibarıyla değil, Moğolların gizli tarihi, 
ama aynı zamanda minyatürlerin ve ortada bir sanat eseri var, gerçekten bir 
müze için hazine değeri taşıyan bir kitap. 

Yani bu kültürel süper güç olmak sadece bizim hususiyetimizde mi mevcut 
diye düşünenler için söylüyorum, böyle bir elimizde güç var, sadece kütüpha-
nenin yazmalar bölümü için. 

Hemen iki tane daha anımı aktarıyım başka bir cepheden.

Yine Prens Charles, bu sefer ismini veriyorum vakit kaybetmemek için, bir 
müzemizde sanat tarihçileriyle bir gün geçirmeyi bize teklif etti. Ve teklif ettiği 
müze İstanbul’da maalesef bizim pek kıymet vermediğimiz, çok az değerlen-
dirdiğimiz bir müzeydi, Kariye Müzesi. Kariye Müzesine sanat tarihçileri geldi-
ler, müzenin içinde bir toplantı yaptılar kültür ve sanat tarihçileriyle. Müzeyi o 
gün orada Prens Charles gelip araştırdı ve çok mutlu bir şekilde gitmiş oldu.

Şimdi Türkiye’de UNESCO’nun tescil ettiği ve dünya mirası olarak ilan ettiği 
18 tane tarihi alan var. Bu 18 tane alan,  geriden bakarsak Göbeklitepe, işte 
2019 Göbeklitepe yılı olacak, bu tarihi alanların içinde Troya var, Çatalhöyük var 
ve bu şekilde daha çok İslam öncesi döneme ait alanlar var. 

Edirne’yi, Bursa’yı, İstanbul’u, Divriğ’i, Safranbolu’yu çıkarırsanız bizim kendi 
kültürümüzden, Nemrut’a kadar, Kapadokya’ya kadar ki eserlerde bir kültür zen-
ginliği var. İşte Pax Anatolia dediğim, onların tescil ettiği, bizim hususiyetimizde 
devam edecek olan bir liste var. Böyle büyük bir zenginlik içerisinde, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının dış tanıtımını bu Anadolu medeniyeti kültürel havzası üzerine 
tekrar kurgulamak ve bunu doğru bir şekilde duyurmak durumundadır.
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Efendim, bu kültürel potansiyeli değerlendirmek için bir kültürel imalat yap-

mak lazım ve bu imalatı da bir kültür endüstrisine çevirmek lazım, yeni tabir 

diye kullanıyorum, “kültür endüstrisi”. Bu kültür endüstrisinin şu anda ülke 

olarak ve Bakanlık olarak bir altyapısı yok. Bu sorunların en önemlilerinden 

bir tanesidir. Türkiye’de lisansüstü eğitimde kültür ve sanat yönetimi bölümleri 

yok. Bir üniversitede var, bu alanda lisansüstü yapmak isteyenler yurt dışına 

gidiyorlar ve yurt dışında yaparak Türkiye’ye tekrar geri gelmeye çalışıyorlar. 

Bunu da bir taraftan belirtmekte fayda var.

Efendim, şu anda itibaren başladılar, ama 2019 bizim için Göbeklitepe olmakla 

birlikte geçmişten kaynaklanan bir sorunu sıkça gündeme getirileceği bir yıl ola-

cak, o da 2019 Pontus yılıdır. 2015’te Ermeni tasarısı üzerinde büyük bir mücadele 

yapıldı, bu dezenformasyona karşı mücadelesiydi. 2019’da, şu anda başlamış ol-

makla birlikte, Yunanistan, Amerika ve Rum diasporası ağırlıklı bir Pontus soykırımı 

söylemi -sözde fikri üzerine- büyük hücumla üzerimize gelmek üzeredir. Ve daha 

önce o cephede yer almayan bazı grupların da sırf iktidara ve Türkiye’nin idari 

yapısına olan husumetleri yüzünden bunlarla birlikte hareket edeceğine dair aldı-

ğımız haberler var. Kültür ve Turizm Bakanlığı içerisinde yer alan kurumlar bu sefer 

çok daha iyi bir koordinasyon halindedir. Tanıtım bürolarından Yunus Emre’ye, Yurt 

Dışı Türkler’den Türk Tarih Kurumuna kadar bu milli meselelere şuanda  -üst çatıyı 

oluşturmak şartıyla- ortak eylem planıyla karşı çıkmak üzere hazırlanıyoruz. Bu, 

Bakanlığın büyük bir avantajı şeklinde sonuçlanacak.

Tam gündemi değil, dış ilişkiler ağırlıklı gidiyoruz, ama Sayın Bakanımızı 

görünce özendim de bölgeyle Güneydoğu ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

Bizim şu anda ve gelecekte mutlaka ve mutlaka halletmemiz gereken en önemli 

meselelerden bir tanesi, Anadolu’daki kültürel birlikteliği geleceğe taşıyacak olan 

gençler üzerine bir kültür politikası üretmek. Anadolu’nun bölgelerindeki durumu 

onların seçim sonuçlarına bakarak anlamak mümkün, son seçimlere bakmak su-

retiyle, gençlerin oradaki pozisyonlarına bakmak suretiyle anlamak mümkün. 

En çok demin Kızılay’ı dinlerken sevindiğim 2 şey oldu. İki şehir ismi söyledi 

Sayın Başkan, Hakkâri ve Şırnak. Yüreğim rahatladı. Bakın bizim meselemiz, be-

nim kanaatim birinci olarak meselemiz, Başçarşı da bizden, ama Van Baş-

kale Başçarşı’dan da önemli, yani Bosna Hersek’teki Başçarşı’dan 

bahsediyorum. Eyvallah, gidelim ve görelim, ama Başçarşı’ya gi-

derken Başkale’yi görmezlikten gelirsek. 
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Kudüs eyvallah, ama Müküs (Van Bahçesaray) daha önemli ve orayla hal-
leşmek,helalleşmek oraya bir şekilde hemhal olmak, oralara yoğun bir şekilde 
gitmek gerekir kanaatindeyim. Bunun en güzel şeyini de İçkale oluşturuyor, biz 
hep dışlarıyla uğraşırken, aman sakın İçkale’yi ihmal etmeyelim diyorum.  İçkale 
de en son UNESCO dünya miras listesine giren Diyarbakır’ın İçkale’sinden bah-
sediyorum, orası kaybedilirse eğer, tarih bize bunun hesabını sorar. 

Ve geleceğe yönelik bütün kültürel atılımlarımızla, dış ilişkiler ve dışarıya 
olan mücadeleler kadar içerdeki kültürel entegrasyonun, kültürel projeksiyonu-
nun ortak hedeflere doğru yükselmesi ve yürüme kabiliyetinin mutlaka olması 
lazım. Ve bütün gençlerin kültürel gezilerini, meraklarını, ilgilerini bu bölgeye 
çekmiş olmamız lazım. Maalesef çok habersiziz. 

Müküs Bahçesaray’ın diğer adıdır Türkiye’de görülmezse olmaz olan yer-
lerden bir tanesidir. Şimdi ne kadarımız bunu gördük bu coğrafyanın çocuğu 
olarak? Ne kadarımız Müküs çayının yanında oturduk? Ne kadarımız çay içtik 
o suların kenarında?

Çukurca geçmişten kaynaklanan genetiği hiç bozulmayan Zap kıyısında 
Çeltik (pirincinin) üretildiği yerdir ve yel değirmenlerinde öğütülür, UNESCO 
koruma altına aldı bizim haberimiz yok. Çukurca nerede, hangi çukurda kaldı? 
Hiç bilgimiz ve haberimiz yok. 

Cizre’nin durumu nasıldır, Şemdinli, Beytüşşebap ne haldedir? Bu soruları 
mutlaka gündemimize almamız lazım. Ben Dicle Üniversitesine zaman zaman 
konuşma yapmaya gidiyorum, bir konuşmamda, hukuk fakültesinde bir kız 
öğrenci, “ben sizin CV’nize baktım, siz hep Osmanlı coğrafyası kitapları yaz-
mışsınız, Fırat ve Dicle hiç yok, Tuna kitabın var, Tuna Güzellemesi kitabın var, 
ama Fırat ve Dicle yok” dedi. Dedim ki, çok doğru söylüyor. Bundan sonraki 
çalışmamızda Fırat’ın ve Dicle’nin kuzuları diye bir kitap yazmamız lazım ve 
kuzuları çakallara kaptırmamak için bizim mutlaka bir kültürel eylem planını 
uygulamaya koymamız lazım. Bu bizim tarihe karşı ve oradaki o çocuklarımıza 
karşı bir büyük vazifemizdir.

Dış ilişkiler içerisinde konunun buraya getirilmesini doğru bulmamış ola-
bilirsiniz, ama artık bu feryadımı, Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok diye 
bir şarkı vardır Türk müziğinde, feryadım olması acı değil, feryada imdat ede-
ceklerin olanların olmaması acıdır. Burada da zaten bölgenin içinden gelen, 
bölgeyi bilen kişiler var. 
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Biz içerdeki bu kültürel birlikteliği, kardeşlik ve uhuvveti sağlamamız lazım. 
Ne güzel bir laftır “uhuvvet”, kardeşlik kökünden gelir. Hamiyet ne kadar gü-
zel bir laftır, hamiyeti kaybettik. Hamiyetin dışında mürüvvet diye bir kelime 
var, mürüvveti kaybettik. Bereket bunun üzerinden döner ve gider, Kızılay bunu 
çok güzel ifade etti ama, yine de yetmez diyorum, esas bizim bereketimizin, 
hamiyetimizin ve mürüvvetimizin mekanları ecdattan bize kalan imaretler ve 
sebillerdir. Eğer o imaretlerde biz çorba kaynatamıyorsak, eğer o sebillerde 
su veya şerbet akıtamıyorsak, orası bir kuru bina olarak kalıyorsa, o zaman bu 
duyguların dile gelmesi biraz zor gibi gözükmektedir.

Ayasofya’nın imareti nedir diye sorsam şu anda, Ayasofya’da o külliyede mü-
temmim cüzi olan bir imaret var, çok da ağır beddualı bir vakfiyesi vardır, çok 
şiddetli bir vakfiyesi vardır, “her kim ki bu vakfiyeyi değiştirirse” diye başlar… 

Kilim müzesinin şu anda üzerinde imaret yazıyor. Ayasofya’nın, mükemmel 
mimarimizin yüzük taşı gibi olan bir sebili var köşesinde, nedir şu anda? Adı 
Sebil Kafe.Burada Ya vakfiyenin muhtevasından bahsediyoruz ama  orayı ticari 
bir kafe olarak kullanıyoruz.

Yani bizim önce kendimize tekrar bu gözle bakmamız, bunları değerlen-
dirmemiz lazım, sonra da diğer anlatımlarımız ve dışarıya karşı açılımlarımız-
la bunları daha güçlü bir şekilde kendimizden emin olmak üzere, vicdanımızı 
rahatlatmış bir şekilde tekrar gündeme getirmek için kayda geçsin diye ifade 
ediyorum.
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TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYON BAŞKANI 
SAYIN VOLKAN BOZKIR

Öncelikle çok değerli Dış İlişkiler Başkanı, Sayın Bakanımız, gerçekten Ge-
nel Başkan Yardımcısı olarak dış ilişkiler konularına çok hızlı bir şekilde girişti. 
Bunun için, bütün çalışma arkadaşlarıyla Sayın Bakanımıza, Genel Başkan Yar-
dımcımıza teşekkür ediyorum. 

Türkiye çapında tüm illerimizden gelen ana kademe, kadın kolları, genç-
lik kolları, dış ilişkiler sorumlularını da burada görmekten, görüşlerimizi onlarla 
paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Böyle bir toplantının tertiplenmiş ol-
ması çok zamanlıdır, inşallah herkes için yararlı sonuçlarla da tamamlanacaktır.

Ben izin verirseniz bu konuşmamda önce bir ufuk turu yapmayı arzu ediyo-
rum. Ve burada ufuk turuna başlarken de İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada 
oluşmuş yapı, bu yapının bugüne kadar gelişinde karşılaştığımız tablolar ve sorun-
lar ve bu tablo inceledikten sonra Türkiye o zaman neredeydi, bugün nerede ve 
önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo bizi bekliyor, onu sizlerle paylaşmak isterim.

İkinci Dünya Savaşından sonra dünyada belki de en çok bölünmenin oldu-
ğu, bloklaşmanın olduğu, nükleer silahların icadı ve İkinci Dünya Savaşına son 
vermede kullanılmasıyla da karşılıklı bir dehşet dengesinin oluştuğu bir tablo 
görürüz. Burada tabi bir taraftan Potsdam ve Yalta konferanslarında 4 savaş 
galibi tarafın oturarak haritayı önlerine açıp dünyadaki bütün ülkelerle ilgili ka-
rar aldıkları bir durum var. 

Burada alınan kararlar sonrasında Sovyetler Birliği ve onun grubu dediğimiz 
bir grubun ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii o kararla 45 yıl boyunca birçok ülke 
komünizmin dehşeti altında gerçekten çok zor günler, yıllar geçirdi. Miras huku-
kunun olmadığı, seyahat hürriyetinin, basın hürriyetinin olmadığı, herhangi bir 
yabancı para birimini kullanmaya hakkı olmadığı, evlerine el konulup daha küçük 
evlerde yaşanmaya zorlandığı, çok zor bir Sovyet bloku dönemi ortaya çıktı. Bir 
taraftan da dünyanın doğu tarafına baktığınızda Çin Halk Cumhuriyeti’nin tuttu-
ğu ayrı bir bloku görüyoruz. Önce Çin Halk Cumhuriyeti’nin komünist idareye 
geçmesi ve onun da aynı yöntemlerle komşu ülkelere, bölgedeki ülkelere işgal 
ve tahakkümüyle bir Çin blokunun ortaya çıktığını görüyoruz. Önce Ko-
re’de, Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi ele geçirilmesini, bu olmayınca 
bu sefer Vietnam, Kamboçya, Kuzey Vietnam, Güney Vietnam… 
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Ve gerçekten o bölgede de milyonlarca insanın öldürüldüğü, düşüncele-
rinden dolayı hiçbir şekilde yaşama hakkının verilmediği ve istibdat üzerine, 
öldürme üzerine kurulmuş bir yapıyı görüyoruz. 

Bizim üyesi olduğumuz Batı dünyasına baktığımızda da, burada başka bir 
oluşumun ortaya çıktığını, bu dengeyi kurmak üzere NATO’nun kurulmasını 
görüyoruz. NATO sayesinde birçok ülkenin kendisini güvende hissetmesi ve 
NATO’nun Sovyetler Birliği olsun, Çin Bloku olsun, bu bloklara karşı belki de 
o 45 sene komünizmin baskısı altına girmeyi önleyici bir kurum olarak ortaya 
çıktığını görüyoruz. 

Tabii bu askeri ve siyasi cephesi. Ama çok önemli kuruluşlar da ortaya çıktı, 
bunların bir tanesi Birleşmiş Milletler’dir. Birleşmiş Milletler, sorunlara müda-
hale edecek, barış sağlamaya çalışacak, istikrar sağlamaya çalışacak, bütün 
ülkeleri orada temsil edecek bir yapıda olmalıydı. Ama öyle bir sistem kuruldu 
ki savaşın galiplerine ayrıcalık tanıyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin-
deki daimi üyelere veto hakkı verilmek suretiyle Birleşmiş Milletler’in alacağı 
bütün kararları bir tek ülkenin isterse kontrol edebileceği bir sistem kuruldu. Ve 
Birleşmiş Milletler’in bugünkü gelişimine baktığınızda da, bu kurulan dünyanın 
gerçeklerini yansıtmayan düzen yüzünden Birleşmiş Milletler bugün artık sorun 
çözücü değil neredeyse yılda bir kere işte New York’taki Genel Kurul toplantı-
larında liderlerin geldiği, konuşma yaptığı, gelen diğerleriyle görüşme yaptığı, 
ama baktığınız zaman,  belki de son 10-20 yılda çözmüş olduğu hiçbir sorun 
olmadığı için de başarısızlıkla değerlendirilen bir kurum haline geldi. Bunun 
tabii yapısının değişmesi için, daha sonra tekrar değineceğim, Sayın Cumhur-
başkanımız başta olmak üzere dünyanın gerçeklerine vakıf birçok ülke çaba 
sarf ediyor. Ve burada “Dünya beşten büyüktür”, aslında son derece güzel 
bulunmuş bir ifadedir, burada değinilmek istenen; bütün ülkeler madem bura-
ya üye, söz sahibi olsun, kararlarda tek bir ülkenin vetosu bütün sistemi kilit-
lemesin ve Birleşmiş Milletler kurulduğu zamanki düşünülen yapı içinde sorun 
olduğunda çözebilsin ve işleyen bir mekanizma haline gelebilsin. 

Aynı dönemlerde bir de Bretton Woods Konferansı dediğimiz bir konferans-
la dünyanın ekonomik sistemini kontrol edecek iki yapı ortaya çıktı. Bunların 
bir tanesi IMF’tir, bir tanesi Dünya Bankası’dır. Aslında savaşın galiplerinin Bir-
leşmiş Milletler’i kurarken siyasi yapıyla ilgili düşündüklerinin ekonomik yapıya 
yansıması burada rahatlıkla görülebilir. 
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IMF, dünyada aslında ekonomik gücü olan, ama ekonomik olarak sıkıntı-
ya düşmüş ülkelere birtakım reçetelerle “hadi bu sıkıntıdan çık, ben de sana 
işte bunları yaparsan yardım edeyim, ama sen benim bütün bu dediklerimi 
yaptığın takdirde yardım ederim dediği” bir organizasyondur. “Dediklerimden 
birini yapmazsan da dünyaya ilan ederim. İşte benim dediğimi yapmıyorsun, 
ben yeşil ışığımı söndürdüğüm anda da bu kriz devam eder” anlayışı içinde 
bir kuruluştur. Dünya Bankası da, çok daha az gelişmiş ve birkaç milyon dolar 
yardımla bile hayatını idame ettirebilir hale gelebilecek ülkelere yönelik yine 
aynı tür reçeteler, çok cüzi yardımlarla işleyen bir örgüttür. Ama burada gördü-
ğümüz gibi hem Birleşmiş Milletler’de, hem IMF’te, hem Dünya Bankası’nda 
aslında savaşın galipleri, tabii savaşın galiplerinin önderliğini yapan Amerika 
Birleşik Devletleri’nin çok büyük etkisi ve bir yandan da onun ortaya çıkardığı 
bir tabloyu görüyoruz. Ve bugüne kadar da yansıyan bu tablo, aslında biraz 
sonra geleceğim başka sorunların da doğurduğu yerdir. 

NATO da keza Amerika Birleşik Devletleri’nin çok büyük bir güçle kurulu-
şundan itibaren yer aldığı ve NATO üyelerinin çoğunun bir karar verirken veya-
hut da bir davranış içine girerken Amerika Birleşik Devletleri’nin ne yaptığına 
baktığı bir yapı halinde ortaya çıkmıştır. 

Şimdi burada da tabii bir diğer önemli kuruluş Avrupa Birliği’dir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu diye ortaya çıkar ve Avrupa’da aslında çok önemli bir ba-
rış görevini yerine getiren bir yapıdır. Ve o günlerde kurulurken aslında aynı 
kafa yapısı içinde nasıl Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankasında kurucu ülke-
ler veya savaşın galipleri kendilerine güç verecek bir yöntem kurmuşlarsa Av-
rupa Birliği’nde, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda da aynı sistem vardır. Kurucu 
ülkeler bunu uygularken aslında nitelikli oy dediğimiz bir sistem, coğrafi büyük-
lüklerine, nüfus yapılarına göre değişik oy yapıları koymuşlardır. Nitelikli oyda, 
örneğin bugünkü sistemde Almanya’nın 29 oyu vardır, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
4 oyu vardır, Yunanistan’ın 10 oyu vardır. Ama Almanya, Fransa, İtalya, İspanya 
gibi büyük ülkelerin 29 oyu aslında 91 oyu tamamladığında bütün kararları veto 
edebileceği bir sistem ortaya çıkmıştır. Yani üç ülke, artı bir küçük ülke bu oy 
sistemiyle de aslında Avrupa Birliği içindeki bütün kararları bloke edebilir. Yani 
bir anlamda da o savaşın güçlülerinin koruyuculuğunu üstlenen kuruluştur.  

Burada bu tabloyu vurguladıktan sonra, geçtiğimiz 20 yılda bütün işler bu 
şekilde yürürken dünya sathında, aslında dünyada birkaç deprem 
meydana geldi. Deprem derken, bütün bu yapının sarsıldığı ve ger-
çekten sonrasında da hala bunun izlerini gördüğümüz depremler. 
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Bunlardan bir tanesi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasıdır. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ötesinde komünist sis-
temin ortadan kalkması anlamına gelen bu değişiklik, gerçekten son derece 
önemli sonuçlar doğuracak bir depremdir. Demin belirttiğim gibi 45 sene böyle 
bir sistemde, Sovyetler Birliği’nin içinde yaşamış ülkeler, bir de o Sovyetler siste-
minin içinde her ne kadar bağımsız ülkeler gibi görünseler de, bütün kararların 
Moskova’da alındığı ve hiçbir şekilde inisiyatif kabiliyeti olmayan ülkeler grubu. 

Bunu, aslında dünya iyi yönetebildi ve bu ülkeler bakımından en önemli 
olan iki husus şuydu: Bir tanesi NATO’ya üye yapmak, kendilerinin güvende 
olmalarını sağlamak, bir tanesi Avrupa Birliği’ne üye yapmak. Bir anlamda da 
ekonomik olarak doğrudan yardım yapamayacağı durumlarda Avrupa Birliği 
fonlarıyla, Avrupa Birliği bütçesinden bu ülkeleri zenginleştirerek bu yeni ortaya 
çıkan tabloyu yönetmeyi başardı. 

Tabii bu ülkelerin aslında belki de hiçbirisi Avrupa Birliği’ne üye olabilecek 
düzeyde, ekonomik güçte veyahut da serbest piyasa ekonomisi, demokrasisi, 
özgürlükler, bu gibi kavramlara yabancı olan nüfustan oluşan ülkelerdi. Bü-
yük zorluklar çekilebilecekti. Ama bir yandan da bu ülkelerin Avrupa Birliği’ne 
girmesiyle de Sovyetler Birliği’nin yerine ortaya çıkan Rusya Federasyonu’yla 
Avrupa Birliği arasına da bir anlamda böyle bir yeni kuşak konulmak suretiyle 
yastık görevi görüyordu. Belki doğrudan çatışma yerine böyle bir yapıyla gele-
cekte ortaya çıkacak sıkıntıların bir kısmının telafisi düşünülmüştür. 

İkinci deprem, yaşanan en büyük ekonomik kriz oldu. Gerçekten bel-
ki de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanmış bu en büyük ekonomik kri-
ze baktığınız zaman, Sayın Bakanıma ekonomi konusunda bir şey söyle-
mekten gerçekten çekiniyorum, ama İkinci Dünya Savaşı sonrası o kadar 
büyük tahribatın olduğu, milyonlarca insanın öldüğü İkinci Dünya Savaşı 
sonrası ekonomik rakamlara baktığınızda, bu yaşanan ekonomik krizin de 
hemen hemen aynı rakamlarla ortaya çıktığını görebiliyoruz. Amerika’ya 
baktığımızda bu ekonomik krizin bedeli 6,5 trilyon Dolardır. Bir ayda ba-
zen 500 bin kişinin işini kaybettiği, çok büyük iflasların olduğu, insanların 
bir anda kendilerini mevcut zenginliğinin onda birine, dörtte birine indiğini 
gördüğü çok büyük bir kriz yaşandı. Avrupa’da bunun çok daha etkin yan-
sımalarını gördük. Ülkeler iflas etti. İflas ettik denilmese bile Yunanistan ol-
sun, İspanya, Portekiz, Slovakya olsun, çok ciddi ekonomik darbeler yediler. 
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İtalya bugün hala büyük sıkıntılar içinde ve bu ekonomik kriz aslında etkilerini 
uzunca bir süre sadece devletlerin iflasının önlenmesi değil, ama işsizliğin art-
ması, o ülkelerde tekrar büyük bir cazibe alanı haline gelen fotoğrafların artık 
görünemeyecek olması da bu depremin etkilerini rahatlıkla anlatabilir. 

Üçüncü deprem, Arap Baharıdır. Bu deprem, tabii deprem profesörlerimiz, 
deprem uzmanlarımız izliyorsunuzdur, televizyonlarda bazen konuşmalarına da 
şahit oluyoruz, depremin nerede olacağını söylerler. Derler ki şurada olacak, bu-
rada olacak, şu nedenle burada da olabilir. Ama ne zaman olacağı konusunda 
hiçbir zaman bir görüş birliği yoktur. Birisi der ki 6 ay içinde olabilir, birisi 30 yıl 
içinde olabilir, birisi 500 yıldan önce olabilir der, ama ne zaman olacağını söyle-
yemezler. Aslında Arap Baharı da bu deprem profesörlerinin tahmini gibi bizleri 
de yanılttı. Hepimiz biliyorduk ki 40 senedir diktatörlükle yönetilmiş bu ülkelerde 
bir gün gelecek bu diktatörler devrilecek, yerlerine halkın tercih ettiği insanlar 
geçecek, insanlar daha iyi olacaklar, özgürlükler artacak. Ama doğrusu ben dahi 
çoğu insanımız hepsinin aynı anda ortaya çıkacağını da bilemedik, hesaplaya-
madık. Ve öyle bir şey oldu ki bir anda Libya, Suriye, Mısır, Tunus çok önemli bir 
hareketlilik içine girdi. Bu hareketlilik öylesine güçlü bir vuruş yaptı ki bu liderler 
siyaset sahnesinden çekildiler. Ve tabii o zamana kadar muhalefet yaşamamış 
bu ülkelerde de devrilen liderlerin yerine geçecek hareketin öncülerini bulmakta 
da büyük zorluklar yaşanmaya başlandı. Ve hala da bugün bu Arap Baharı dep-
reminin etkilerinin içinde bulunuyoruz, belki uzun yıllar sürebilecek de zararlar 
ortaya çıkmış durumda. Libya’ya baktığınızda gelecek için çok az ümit vaat eden 
bir tablo var. Suriye’deki durumu, en çok Türkiye’yi etkileyen durumu, hep birlikte 
yaşıyoruz. Irak, belki de hala kendisine gelemedi. Mısır’da da Arap Baharı rüzga-
rının tam tersine bir idareyle bu yatıştırılmış gibi gözükse bile her an tekrar ortaya 
çıkabilecek bir tabloyla karşı karşıyayız. 

Tabii deprem temayülündeki yeni gelişme, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
yeni yönetimin çok değişik fikirlerle ortaya çıkması oldu. Gerçekten Amerika 
Birleşik Devletleri bu söylediğim tablo içinde dünyadaki bütün bu sistemin 
bir anlamda kuruluşunun önderliğini yapan bir ülke ve bütün bu kurulan sis-
temde de herkesin Amerika Birleşik Devletleri’ne baktığı bir yapı varken bir-
denbire yeni Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin; ben sadece Amerika’yı 
düşünürüm, Amerikan halkının güçlü olması önemlidir, Amerika’nın 
güçlü olması önemlidir yaklaşımıyla çok ciddi kararlar alması, so-
nuçları açısından da bütün dünyayı rahatsız eden boyutlara 
varması, belki de yaşamakta olduğumuz diğer bir depremdir. 
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Bunun tabii çok önemli değişim ihtiyacını ortaya çıkaracağı da açıktır. Öyle bir 
şey ki Amerika Birleşik Devletleri’nin bu etkisi nedeniyle hemen hemen bütün 
dünya bütçelerinde, dünya ülkelerinde kullanılmasa bile Dolar bir referans pa-
rası olarak değerlendirildi; bizim ülkemiz dahil. Ama bu son yaşananlardan 
sonra hiçbir ülke artık gelecekte kendisini Dolara bu kadar bağımlı olarak gör-
mek istemeyecek. Kendisini güvende hissetmeyecek. Onun için belki de yarın 
değil, belki 5 sene sonra değil, ama belki orta vadede mutlaka Doların yerine 
referans olma görevini yürütecek yeni bir sistemin kurulması kaçınılmazdır. Na-
sıl böyle bir sistem kurulup yaklaşık on yıllardır böyle bir sistem devam edi-
yorsa, ülkeler bir fırsatını yakaladıklarında ve bir ortak görüş ortaya çıktığında 
mutlaka bu değişimi gerçekleştireceklerdir. 

Tabii Türkiye’nin burada milli parayla ticaret ve tüm bu sistemde vizyonunu 
değiştirme yolunda attığı adımlar da çok önemlidir. Aslında Türkiye’nin attığı di-
ğer adımlar gibi bu da son derece dikkat çekmektedir ve dünya kamuoylarında 
ve demin anlattığım psikoloji içindeki ülkeleri de etkilemektedir. Türkiye ticareti 
milli parayla yapalım diyen belki de ilk ülkedir. Ama bakıyoruz birçok ülke bu yol-
da adımlar atıyor. En çok Avrupa Birliği’nin Komisyon Başkanı Juncker’in Ameri-
ka Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ticaretinde benim eğer 300 milyar dolarlık 
ihracatım varsa bunu niye Dolarla yapıyorum, bunun yerine Euroyla yapalım lafı 
milli paranın ta kendisidir. Avrupa Birliği bakımından Euro da milli paradır. 

Dolayısıyla şimdi depremleri ve İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan 
etkileri açıkladıktan sonra, Türkiye neredeydi, nereye geldi, çok kısa onu da 
paylaşmak istiyorum. 

Bu kurulan yapı içinde Türkiye aslında güçlü olmayan, 4 kalem mal ihraç 
eden, pamuk, tütün, fındık, incir ve kişi başına milli geliri 1000 dolar civarında 
olan, yurt dışında, Avrupa’da çalışan kardeşlerimizin ailelerine yolladıkları pa-
raların bütçede önemli yer tuttığu, koalisyonlarla idare edilen ve çok az sayıda 
konuyla iştigal eden bir ülke olarak dizayn edildi. Burada tabii şöyle bir örnek 
vermek istiyorum: Türkiye’nin ihracatı 2,5 milyar dolarken, petrol ithalatı yaklaşık 
4-5 milyar dolardı, aradaki farkı da Avrupa’daki işçi kardeşlerimizin Türkiye’ye 
yolladığı, ailelerine yolladığı paralarla kapatıyorduk, yani bu kadar bir ekonomi. 

Şimdi buralarda aslında Türkiye çok önemli hamleleri tam yapacakken hep 
bir şekilde önüne bir askeri darbe yahut başka bir sıkıntıyla engel çıkartıldı. 
Ama belki de Türkiye’nin kendi çemberini ilk kırdığı dönem rahmetli Özal’ın 
ekonomik politikalarıyla başlar. 
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Şu yapıldı: Bütün her şeyin yasak olduğu bir Türkiye’de ekonomik olarak 
her şeyin serbest olduğu, ama çok az sayıda maddenin ithal veya ihracatının 
kısıtlamaya tabi olduğu bir sistem ortaya çıkarıldı. Hür teşebbüs ve serbest 
piyasa, her şeyin ithalinin serbest olduğu, ihracatının büyük desteklerle dün-
yaya açıldığı çok önemli bir tablo ortaya çıktı. Bunun önemi şu: Bir defa hür 
kelimesinden bahsettiğiniz zaman, serbest kelimesinden bahsettiğiniz zaman 
ekonomideki bu hür teşebbüs, hür girişimci, serbest piyasa gibi tabirler aslın-
da demokrasiye de, bütün yapısıyla ülkeye de yayılmaya başladı ve burada ta-
bii o zamanki dönemde aslında Özal dönemi bu gerçekleştirilemedi. Bunların 
gerçekleştirildiği dönem AK Parti dönemidir ve Türkiye’de çok önemli reformlar 
yapılarak demokrasi geliştirilmiştir, insan hakları geliştirilmiştir ve Türkiye’nin 
bütün temel kanunları değiştirilerek Türkiye’nin aslında son derece güçlü bir 
demokrasiye ve çok güçlü bir ekonomik yapıya ulaşması bu sayede mümkün 
olmuştur.

Medeni Kanun değiştirilmiştir, Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Dernekler 
Kanunu, bütün demokrasiyi engelleyen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
olsun, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu vs. hepsi madde-madde değiştirilme 
denemesinde bakılmıştır ki bu olmuyor, yeni kanun olarak pırıl pırıl bu geniş 
haklar tanıyan kanunların hepsi AK Parti döneminde ortaya çıkmıştır. Anayasa-
nın üçte ikisi bu dönemde değiştirilmiştir. Ve bu sayede de baktığınız zaman 
Türkiye’de demokrasinin çok güçlü bir şekilde ortaya çıktığını gözlemliyoruz. 

Bakınız, 80’li yıllarda Türkiye’de belki 20 sivil toplum kuruluş vardı, o zaman 
NGO derdik, yani Hükümet dışı kuruluşlar. Bugün 108 bin sivil toplum kuruluşu 
var. Bu ne demektir? Demokrasinin temel direği aslında sivil toplumdur. Sivil 
toplum çalışma yapar, her konuda fikir üretir, her konuda gerektiğinde tenkit 
eder, belli bir güç ifade eder ve hükümetler de sivil toplumu dinlerler ve bütün 
kararlarını alırken de bir yandan da demokrasinin temel direği olarak onlara 
değer verirler. Buraya varılması kolay olmadı. Bazı toplantılarda, bir ağabeyiniz 
olarak, eskiden böyle bir toplantı yapsak burada böyle bir hükümet komiseri 
veyahut da kartal başlı birisi orada otururdu, benim konuşmamı yüz ifadeleriyle 
etkilerdi, sizlerin soru sormanızı etkilerdi. Sonra gelecek hafta tekrar toplanalım 
dediğimizde de yarınız toplantıda olmazdınız ya başınız ağrırdı ya işte nezle 
olurdunuz yahut da işte gelmezdiniz, öyle yürürdü bu işler. Ama şimdi 
bakın Türkiye’nin her tarafında böyle toplantılar yapılıyor, her şey ko-
nuşuluyor ve kimsenin başına da hiçbir şey gelmiyor. 
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36 milyon insan Türkiye’de internet kullanıyor, günde 11 milyon tweet atı-
lıyor, 300 civarında televizyon kanalı var, 1500’ün üzerinde radyo kanalı var, 
bangır bangır her yerde herkes istediğini söyleyebiliyor ve bunlar tabii demok-
rasinin temel direği olarak ortaya çıkıyor. 

Şimdi buradan dış politikaya gelmek istiyorum. Böyle bir güçle ortaya çıkıp 
bu güce sahip olduğumuzda da hem sorumluluğumuz artar, hem de diğer ül-
keler sizin gerçekten güçlü olup olmadığınızı denemek isterler. Bakınız AK Parti 
döneminde aslında çok büyük aşama kaydedildi. 

Bizim 13 komşumuz var, dünyada en çok komşusu olan dördüncü ülke 
Türkiye’dir ve komşularımız da çok renklidirler. İyi ki varlar, ama çok renklidirler. 
Tarihin her döneminde çok büyük sorunlar yaşadığımız komşularımız da var. 
Ama bugün baktığımızda bunların hepsiyle tarihimizdeki belki en iyi ilişki düze-
yine ulaşmış durumdayız. Tek tek bakın, Yunanistan; bugün en iyi ilişki düze-
yine sahibiz diyebiliriz. Bulgaristan, 89 yılında Bulgaristan’dan göçe zorlanan 
soydaşlarımızı hatırlayın ve bugün liderlerimizin sarmaş dolaş olduğu, en zor 
anlarımızda yanımızda olan Bulgaristan’ı görüyoruz.

Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, 
İran, Irak, Suriye, bütün bunlara baktığımızda elimizde olmayan nedenlerle 
yaşadığımız Suriye sıkıntısını bir kenara bırakırsanız, hepsiyle aslında iyi ilişki 
kurmaya gayret sarf eden bir Türkiye’yi görürsünüz. 

Burada tabii özellikle birkaç ülkeye değinmek istiyorum. Bir tanesi Rusya’dır. 
Rusya ile biz 300 sene savaştık, herhalde tarihte Rusya’yla en çok savaşan 
ülke Türkiye’dir. Ama bugün Rusya’yla en iyi ilişkiye sahip olan ülke de Türkiye. 
Bunun tabii neden olduğunu, nasıl olduğunu hiç unutmamamız lazım. Ülkeler 
vardır, ama bazıları akıllıdır, bazıları o kadar akıllı değildir. Ama Rusya akıllı bir 
ülkedir, Türkiye de akıllı bir ülkedir. Ve tarihin getirdiği bu tecrübe, bu güç ger-
çekten çok da önemli. Bakın Rusya’yla ekonomik ağırlıklı başlayan bir ilişkiyi 
bugün siyasi temelli çok güçlü bir ilişkiye dönüştürebildik. Bütün dünyada 80’li 
yıllarda doğalgaz tek bir ülkeden almayın, özellikle de Rusya’dan almayın gibi 
baskılar vardı. Türkiye, Rusya’yla o zaman başladı, Rusya dediğim Sovyetler 
Birliği’ydi o zaman. Ve biz doğalgazı, petrolü Rusya’dan alırken, karşılığında 
dedik, biz size para ödemeyelim, müteahhitlerimiz gelsin orada iş yapsın, sizin 
binalarınızı yeniden oluştursunlar, bunun karşılığında ihracat yapalım, karşılı-
ğında da doğalgaz ve petrol alalım. 
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Bu ilişki, aslında o zaman çok masumane başlayan bu ilişki son derece il-
ginç sonuçlar verdi ve bugün 32 milyar dolar ticaret hacmine sahip olduğumuz 
ilişkiden bahsediyoruz. 32 milyar dolar çok da önemli değil, ama boru hattı, 
nükleer enerji işleri ve liderler arasında oluşmuş bu son derece iyi etkileşim-
den kaynaklanan ilişki bakınız nereden nereye getirdi. Hiçbir iki ülke arasında-
ki ilişki, bir askeri uçağın düşürülmesinden sonra, Ankara’daki Büyükelçisinin 
suikasta kurban gitmesinden sonra belki bu noktaya tekrar getirilemeyebilirdi, 
çok sıkıntılı günler yaşadığımız oldu. Ama akıllı ülke dediğim bu ilişki, iki akıllı 
ülke bunu aşmasını bildi ve bugün bakın nereden nereye gelen bir ilişkiden 
bahsediyoruz. 

Tabiatıyla burada İran’dan da bahsetmemiz lazım. İran, bizim komşumuz, 
1639 Kasr-ı Şirin Anlaşmasıyla çizilmiş hududumuz hala Türkiye ile İran arasın-
daki hududu çizen çizgi o günden kalmadır. İran’ın nüfusunun yarısına yakını 
Türk kökenlidir ve İran’la iyi ilişki kurmak da kolay bir konu değildir. Ama mese-
le, yine burada da iki akıllı ülke, tarihi geçmişi olan, derin kültürü olan iki ülke bu 
ilişki kurmayı başarmıştır ve bugün bunun semeresini görüyoruz. 

Şimdi Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulanıyor, biz buna hiçbir zaman 
uymadık, uymayız dedik. Çünkü komşumuza yaptırım uygulamak doğru ol-
maz. Yaptırımlar da hiçbir ülkede beklenen sonucu vermiyor. Bakın Libya’da 
vermedi, Irak’ta vermedi, Rusya’da vermedi, İran’da vermedi, hiçbir ülkede 
vermedi. Çünkü yaptırım dediğiniz, neticede halkı sıkıntıya sokar. Yardımcı ol-
mak istediğiniz halkı, ona baskı yapan rejimle daha kaynaştırır ve neticede 
aslında beklenenin tam tersine sonuç ortaya çıkar. Biz Türkiye olarak Rusya 
yaptırımlarına katılmadık, İran yaptırımlarına da katılmadık. Ve bugün eğer bir 
İran anlaşmasından bahsediliyorsa, Suriye’de çok önemli üçlü anlaşmalardan 
bahsedilebiliyorsa, bu zor günlerde akıllı devletlerin güçlü işbirliğinin sonucu-
dur. Hiçbir ülke bu anlaşmayı yapamaz, üç ülkeyi biraraya getiremez. Ama ba-
kın sıkıntılı anlarda ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Şimdi biz İdlib’de, biraz 
sonra daha detaylı konuşacağız, Tahran’da İdlib’le ilgili çok başarılı bir sonucu 
ortaya çıkarttıktan sonra ki orada Tahran Anlaşmasından bir hafta geriye doğru 
gidin, bütün dünya panikle 1 milyon insan daha gelecek, 300 bin insan daha 
ölecek, ne olacak bu İdlib’de acaba? Ama anlaşma yapıldı, bugün İdlib’den 
bahseden var mı? Yok. Göçten bahseden var mı? Yok. Ama nasıl 
oldu bu? Bunu ancak Türkiye, İran, Rusya yapabilirdi. Hiçbir ülke de 
bu iki ülkeyle yapamazdı. Bunun sonuçları ne oldu? İşte Fransa’sı 
buraya girmek istiyordu. 
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Tamam dedik, gelin sizinle yapalım bu işi, dörtlüye dönüştü.  Yarın Amerika 
mutlaka buraya geri dönüşünün doğru yolunun Türkiye’yle iyi ilişkiden geçti-
ğini anlayacak ve belki o da dahil olacak. Ölmüş bir Cenevre sürecini Suriye 
bakımından, burada atılan adımlarla tekrar canlandırdık. Suriye’de bir çözüm 
olacaksa Birleşmiş Milletler gözetiminde Cenevre sürecinde, bunlar, Astana ve 
Soçi’de alınan kararların başarılı olması sayesinde olabilecektir. 

Dolayısıyla bu iki ilişkiden çok kısa Avrupa Birliği’ne geçmek istiyorum. Tür-
kiye bakımından Avrupa Birliği stratejik bir hedeftir. Ve 1957’de kurulan Av-
rupa Ekonomik Topluluğuna Türkiye 1959 yılında başvurmuştur. Yani gelecek 
sene 60. yıldönümünü kutlayacağız diyemiyorum, ama idrak edeceğimiz çok 
uzun bir ilişkiden bahsediyoruz. Ama bunun Türkiye’nin ne kadar yararına ol-
duğunu, Türkiye’nin ne kadar sabırlı olduğunu, ne kadar toleranslı olduğunu 
da gösteren bir husustur. Burada aslında üyelik hedeftir. Ama buradaki mesele 
Türkiye’nin yararına olacak bir ilişkiyi sürdürmektir ve iki tarafta da yarar, çıkar 
olduğu için de bu ilişki sürmektedir. 

Türkiye Gümrük Birliği’ne bu sayede girmiştir. Hiçbir ülke Gümrük Birliğine 
girmeyi göze alamamıştır, yani üye olmadan önce girmeyi göze alamamıştır. 
Çünkü çok kolay bir iş değil, siz çıkıyorsunuz Avrupa’nın sanayi devlerine karşı 
her gümrüğü sıfırlıyorsunuz ve hiçbir korumanız yok, zararınızı telafi edeceğiniz 
Avrupa Birliği yardımları, paraları da yok. O zaman yapılacak tek şey var; sü-
ratle sanayinin yeniden yapılanması ve bu devletlerle mücadele edebilir hale 
gelmesi. Gümrük Birliği’yle bu başarılmıştır aslında. Bakın demin bahsettiğim 
dört kalem ihraç yapan ülkeler, bugün 15 binin üzerinde kalem ihraç eden 
ve Avrupa Birliği gibi bir dev yapıyla 150 milyar dolar ihracı olan bir konuma 
getirmişizdir. Sanayimiz bugün dünyanın en güçlü sanayilerinden birisi haline 
gelmiştir ve daha da güçlenmektedir. 

Avrupa Birliği’ne üye olur muyuz olmaz mıyız? Aslında önemli olan bu süre-
cin devam etmesidir. Çünkü Avrupa Birliği, NATO’ya, Birleşmiş Milletler’e, başka 
bir teşkilata üyelik gibi değil. Burada günlük yaşamınızda bunu hissediyorsunuz. 
Soluduğunuz havanın kalitesinden içtiğiniz suya kadar, gıda güvenliği, sosyal işçi 
hakları, çalışma güvenliği ve tarım konusu olsun, herhangi bir fasılları ilgilendiren 
konular olsun, gerçekten insanımız Avrupa Birliği’nin iyi bir şey olduğunun kanaa-
tine varmış. Çayını iyi demlemeyen bir çaycı oldu mu, ya nasıl gireceğiz bu Avrupa 
Birliği’ne? İşte bir damperli kamyon damperi kalkmış vaziyette köprüye vurup bir 
insanımız öldüğünde, ya işte Avrupa Birliği olsaydı bu damper kalkmazdı. 
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Fenerbahçe şampiyon olamadığında, ya Avrupa Birliği’nde olsaydık Fener-
bahçe şampiyon olurdu’ya varıncaya kadar son derece detaylı bir Avrupa Bir-
liği incelemesi yapmıştır.

Biz de hiçbir zaman Avrupa Birliği üyeliğinde ne derlerse yapalım da üye 
olalım şeklinde davranmadık; böyle olsaydık belki çoktan da üye olmuş ola-
bilirdik. Son üye olan ülkelere baktığınızda Kıbrıs ve Malta hariç hepsi eski 
komünist dönemden gelen ülkelerdir. Bunlar için ne pahasına olursa olsun 
üyeliğe geçerek kendilerini güvence altına almak birinci saiktir. Ama Türkiye 
bakımından öyle olmadı. Biz dedik ki bunu böyle yapamayız, bunu biz Türki-
ye’de böyle zaten yapıyoruz, bu senin dediğin gibi olmaz, bak senin dediğin 
gibi olmaz bunu böyle yapalım, yıllarca biz aslında bunun mücadelesini verdik. 
O zaman dediler ki; ya siz bu Avrupa kültürüne aykırı davranıyorsunuz, bak bü-
tün ülkeler kuzu gibi her dediğimizi yapıyorlar. Siz üye olursanız daha da beter 
direniş içerisinde olacaksınız, böyle bir sıkıntı olacak. Halbuki Avrupa kültürü 
öyle bir şeydir ki sizin yaptığınızdır Avrupa kültürü, her konuda fikrini söyleyip 
doğruyu ortaya koymak. Ama tabii ilk başlarda Türkiye çok büyük ve çok fakir 
diyorlardı. Şimdi Türkiye çok büyük ve çok zengin diyorlar, böyle bir sıkıntımız 
var. Ama buradaki mesele, bu süreç bize yararlıdır, biz üye olacakmış gibi bu 
süreci devam ettiriyoruz. Ve bütün bu fasıllarla ilgili konularda biz Türkiye’yi 
o seviyeye getireceğiz. Fasıl açmıyorlarsa Türkiye’de açtık, kapatmıyorlarsa 
Türkiye’de kapatıyoruz. Öyle bir noktaya geleceğiz, üye olma noktasına ge-
leceğiz, o zaman karar veririz. Belki de bir referandumda halkımız diyecek ki, 
tamam benim amacım zaten buraya kadar gelmekti, üye olmak istemiyorum. 
Belki de diyeceğiz ki tamam madem buraya kadar geldik üye de olalım. Bun-
ların hiçbirisi önemli değil, biz Türkiye’yi o seviyeye getirdikten sonrası o kadar 
da önemli olmayacaktır. Ama oraya getirirken de bunun faydalarını şimdiye 
kadar gördük, bundan sonra da yine göreceğiz. 
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KIZILAY GENEL BAŞKANI 
SAYIN KEREM KINIK

Sayın Bakan, değerli milletvekillerimiz, Dış İlişkiler Başkanlarımız akşamı şerifleri-
niz hayır olsun. Ben Hilal-i Ahmer’in 33. Umum Reisi, 150.yılını kutlayan bir Osmanlı 
cemiyetinin Genel Başkanı olarak aranızda bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. 

Vakit dar programınız da çok yoğun muhtemelen, yani çok fazla bilgiyi, çok 
fazla konsantrasyonu kaldıracak atmosfer yok, ama ben elimden geldiği ka-
dar biraz bizim perspektifimizden dünya nasıl görülüyor; afet, insani yardım, 
toplum sağlığı perspektifinden baktığımızda dünyada neler var nelerle uğra-
şıyoruz; biz kendimizi nasıl konumlandırıyoruz biraz bunlarla ilgili konuşmak 
istiyorum. Birde sizin ilgi alanınız insani diplomasiyle uğraşıyoruz biz. İnsani 
diplomasi bugün devletimizin klasik devletlerarası diplomasinin yanında çok 
önem vermiş olduğu, Türkiye’nin dünyada da öne çıkan dış politikada da öne 
çıkan yönlerinden birisi haline geldi. Kızılay olarak, Cenevre Konvansiyonu ve 
uluslararası mevzuatlarımızdan aldığımız yetkilerle insani diplomasi alanında 
çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Gerek çatışmaların çözümlenmesi gerek barışın 
tesisi, sivillerin korunması veya potansiyel çatışma alanlarında insani politikalar 
ve yardımlar yoluyla tansiyonun düşürülmesi noktasında çabalıyoruz.

Bu alan, bizim uzun süre ihmal ettiğimiz bir alandı insani diplomasi ala-
nı. Kızılayımızın da çok uzun süreler, aslında kurulduğu 1868’den itibaren, 
gerek sistematik olarak gerekse kurumsal olarak yapmış olduğu bir faaliyet 
alanıydı. Zaten kurulduğumuz yıllar Osmanlı’nın çöküş yıllarıydı. Sonrasında 
Kırım Harbi, Balkan Harbi, Trablusgarp Harbi, 1. Cihan Harbi, İstiklal Har-
bi bunların tamamında bir savaş ortamını yaşayan, varoluş mücadelesi ve-
ren bir millet… Esirlerimizin korunması, esir değişimi, yaralı askerlerimizin bu 
anlamda haklarının muhafaza edilmesi gibi pek çok alanda çalışıldı. Tarihçi 
arkadaşlarımız bilirler, Yusuf Akçura bir Halil-i Ahmer müfettişiydi. Rusya’da-
ki esirlerin kurtarılması operasyonunun içindeydi. Hilal-i Ahmer’in yapmış ol-
duğu insani diplomasi faaliyetleriyle bunlar gerçekleştirildi. Bu anlamda esir 
değişimleri vesaire gibi alanlarda yakın dönemlerde yürüttüğümüz operas-
yonlar var. Suriye’de 8. yılına giren savaşın süresince çatışma alanla-
rında sıkışmış olan mesela Halep’te sıkışmış olan 30 bin insanın 
tahliyesi, Doğu Guta’nın tahliyesi, Hama, Humus bölgesindeki 
sivillerin tahliyesinde Kızılay en sıcak bölgelerde, ön hatta yer aldı. 
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Suriye Arap Kızılay ile birlikte çatışan taraflar arasında sahadaki müzakereleri 
de biz yürütüyorduk. Dışişleri kendi devletlerarası sistemi yürütüyordu. Biz de 
insani diplomasi alanında faaliyetlerimizi yürütüyorduk. Biraz daha bu alana 
ağırlık vereceğiz.

Emir Abdülkadir’i size bir hatırlatmak istedim. Cenevre konvansiyonunun 
aslında hangi kaynaklardan geldiğini hatırlatmak için küçük bir giriş yapaca-
ğım, çünkü çok fazla vakit yok. Emir Abdülkadir, Cezayirli. Fransa’nın Cezayir’i 
işgali sırasında Cezayir direnişini örgütleyen ve modern Cezayir’in kuruluşunu 
sağlayan gönül insanımız, eylem insanımız, çok müstesna bir insan. Hayatı-
nı okumanızı tavsiye ederim Emir Abdülkadir’in. Ve bu dönemde sahaya sür-
düğü Kuvayı Milliye unsurlarına önce İslam savaş hukukunu anlatıyordu. Yani 
sivillere dokunulmaması gerektiğini, hayvanlara, ağaçlara dokunulmaması 
gerektiğini, silahı bırakmış aman dileyen askerlerin korunmaya alınması gerek-
tiğini, yaralanmış ve artık savaşamayacak duruma gelmiş olan askerlerin bir 
anlamda taraf olmaması gerektiğini bunun gibi İslam’ın temel savaş hukukunu 
ortaya koyan eğitimler vererek sahaya sürüyor. Bu süre içerisinde gerçekten 
Fransa’nın Cezayir’de uygulamış olduğu çok büyük katliamlar var, ama buna 
karşı Emir Abdülkadir kendi esir almış olduğu Fransızlara yediğinden yediri-
yor, içtiğinden içiriyor. Hatta bir grup Fransız askerini, üst düzey askeri komu-
tanlarıyla konuşarak serbest bırakmak istediğini söylüyor silahlarını bırakarak: 
“Çünkü sizi Fransa’da yaşadığınız şartlar bizim şartlarımızın çok üstünde. Biz 
sizin oradaki kendi hayat şartlarınızı sağlayamıyoruz. Bizim hukukumuza göre 
bu bizim için züldür. Dolayısıyla, biz size bu şartları sağlayamadığımız için sizi 
serbest bırakmak istiyoruz, ülkenize dönün.” 

Savaş bittikten sonra 17 yıl (1830-1847 yılları arasında) tutuklu kaldıktan 
sonra Bursa’ya gidiyor. 1855 yılına kadar Bursa’da yaşıyor.  1855’de büyük 
bir deprem yaşıyor, Bursa depremi. Ondan sonra Şam’a geçiyor. Fakat bu 
süre zarfında Emirimiz bir insanla orada temas halinde. Bu insan İsviçreli 
bir iş adamı ve gazeteci. İsmi Henry Dunant. Henry Dunant bugün modern 
Kızılhaç Hareketi’nin kurucusu yani Kızılay ve Kızılhaç hareketinin kurucusu. 
Henry Dunant o süreçlerde iş insanı. Ve Emir Abdülkadir’le yakın arkadaşlığı 
var. Ve Emir Abdülkadir’in o bölgede yapmış olduğu o insancıl ruh temelli, 
insan hakları temelli çalışmaları çok yakın takip ediyor. Cezayir’deki Kurtu-
luş Savaşı’na destek veriyor. Kölelik karşıtı Afrika’daki harekete yakın destek 
veriyor. Henry Dunant’ın bir iş çerçevesinde Fransa’ya seyahati var. Napol-
yon’dan bir randevu istiyor. 
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Napolyon o sırada Solferino bölgesinde. Avusturya-Macaristan İmparatorlu-
ğu’yla Fransa Sardunya İmparatorluğu arasındaki kanlı bir savaş İtalya’nın ku-
zeyinde Solferino kentinde gerçekleşiyor. Dunan şiddetli savaş ortamına şahit 
olduktan sonra Solferino Hatıraları’nı kaleme alıyor. Kızılay yayınlarından da 
çıkmış bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. 

Cezaevinde o kafasındaki ahlaki duruşla burada şunu anlatıyor, diyor ki, 
“kızgınlıktan, kandan kudurmuş bir savaş hayvanına dönüşmüştü insanlar. 
Atlarını diyor yaralı arkadaşlarının üzerine sürerek savaşıyorlardı. Dipçikleriyle 
kafalarını parçalıyorlardı, süngüleriyle karınlarını deşiyorlardı, elinde silahı kal-
mamış olan yaralılar hatta bir başka düşman askerini yaralı düşman askerini 
dişleriyle parçalamaya çalışıyordu.” Böyle bir atmosferi tarif ediyor. Ve şu fikri 
söylüyor Henry Dunant: “Bağımsız her toplumun içinden bağımsız bir ulusal 
dernek çıksa, savaş ortamlarında belli kaideler unutulmasa ve bunlar bu gari-
ban yaralı askerlere yardım etse, sivilleri korusa. Bu fikri yaşatamaz mıyız?” Bu 
fikri arkadaşlarıyla paylaşıyor. Arkadaşlarıyla beraber de Cenevre Konvansiyo-
nu’nun toplanmasını başarıyor. 

Cenevre Konvansiyonu toplandıktan sonra uluslararası insancıl hukukun 
prensiplerini topluyor ve bu fikre muhatap oluyor. Sonra Uluslararası Kızılhaç 
Komitesini kuruyor. Osmanlı’da hemen akabinde bir 6-7 ay kadar sonra bu 
anlaşmaya imzasını koyuyor. Sonrasında bizim hikayemiz başlıyor. Kızılay’ın 
hikayesi başlıyor. Bu hikâyede karşımızda birtakım insanlar var. Bu insanlardan 
en önemlilerden bir tanesi kurucu fikir babası Macar Miralay Abdullah Bey. Bu 
şahıs bugün benim de öğretim görevlisi olduğum Mekteb-i Tıbbiyeyi Şahane, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin hocalarından. Bir diğeri Marko Paşa, ilk kurucu 
Başkanımız, bir diğeri Kırımlı Aziz, bir diğeri Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfi Paşa.

Macar Abdullah Paşa aslen bir Macar bilim adamı. Bildiğiniz gibi Macarlar 
(Hungary) Hundur, Türk’tür. Yani bizim genetik anlamda akrabalarımızdır. Her 
yıl da Turan Kurultayı orada toplanır.  Macar Kızılhaç Başkanımız vardı. “Kerem 
Paşa hoş geldin” falan der, böyle ünsiyetleri devam etmektedir. 

Karl Eduard Hammerschmidt Macar Abdullah Paşa’nın ismidir. Macar isyanının 
kanlı bir şekilde bastırılmasının ardından aralarında Macar Abdullah Paşa ve baba-
sı Macar Osman Paşa’nın da bulunduğu 30 önemli şahıs bizim toprak- l a -
rımıza sığınır. Daha sonra Osmanlı’dan bu kişilerin iadesi istendi, fakat 
Osmanlı, “bizden aman istemiş can emniyeti olmayan insanları biz 
teslim etmeyiz” diye vermez. 
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Ve Karl Eduard Hammerschmidt İslam’ı seçer Abdullah Paşa olur, miralay olur. 
Daha sonra Türkiye’deki ilk jeoloji, jeomorfoloji ve zooloji ilimlerinin temelini 
atar. Ülkedeki ilk bizim fosil düzenimizi kurar. 

Macar Abdullah Paşa, bu Kızılhaç fikrini ve Cenevre Konvansiyonu’nu yakın 
takip ediyor ve yazışıyor. Bu yazışmalar neticesinde bu fikir Osmanlı’ya inti-
kal ediyor. Çünkü Osmanlı bir savaşın eşiğinde. Yani savaş geliyor. Bizim de 
böyle bir hazırlık yapmamız gerektiğine ikna etmek için Serdar-ı Ekrem Ömer 
Lütfi Paşa’yı seçiyor Genelkurmay Başkanımız. Genelkurmay Başkanımız da 
aslında Michel Lattas o da bir Hırvat, Macar asıllı bir Hırvat’tır. O da benzer se-
beplerden dolayı, farklı sebeplerden Osmanlı’ya sığınıyor. Osmanlı onun askeri 
dehasının farkına varıyor. Genelkurmay Başkanı yapıyor. Kırım Savaşı’nı kaza-
nan komutandır. Padişah’ın katılmadığı savaşı kazandığı için Serdar-ı Ekrem 
unvanını almıştır. Serdar-ı Ekrem’i ikna ediyor Ömer Paşa. Ömer Paşa’da Ab-
dülaziz’i ikna ediyor ve Hilal-i Ahmer maceramız 11 Haziran 1868’de başlıyor. 
Ve ondan sonra yoğun bir aslında savaş ve müdafaa dönemi. 

7 cephede süren 1. Cihan Harbi’nde 9 ordumuz var, 14 kolordumuz var. 3 
milyon 300 bin Mehmetçikle bu 7 cephede savaşa gidiyoruz. Her cephesin-
de Hilal-i Ahmer’in çok hızlı 6’şar aylık, 5’er aylık eğitimlerle yetiştirmiş olduğu 
hemşireler, hasta bakıcılar, gönüllü sıhhiyeciler Mehmetçiğin hemen arkasında 
onun hizmetini görmek için teyakkuz haline geçiyorlar. Bu anlamda çok önemli 
başarı örnekleri gösteriliyor. Medine müdafaasında Medine muhasara altında 
iken Hilal-i Ahmer uçakları Fahrettin Paşa’ya havadan ilk insani yardım indir-
melerini yapıyor. Belki uzay ve havacılık teknolojilerine sonradan girdik, ama 
biliyorsunuz dünyada ilk savaş uçağı Trablusgarp cephesinde Osmanlı’ya kar-
şı kullanıldı. Dünyadaki ilk savaş uçağını da biz düşürdük. Havadan insani yar-
dım faaliyetlerini ilk biz o anlamda başlattık. Allah rahmet eylesin Hilal-i Ahmer 
pilotlarından Fazıl Bey. Son uçuşunda düştü uçak ve şehit oldu. Bu anlamda 
Hilal-i Ahmer tüm cephelerde çok yaygın bir biçimde çalıştı. 

Sonraki süreçlerde de Kızılay, İstiklal Harbi, Cumhuriyetin kuruluş dönemleri, 
seferberlik dönemleri, kalkınma dönemleri yoksulluğun giderilmesi dönemlerinde 
de çok önemli faaliyetler icra etti. Hanımlar merkezimizle, işte Halide Edip’in, Fat-
ma Aliye Hanım’ın -bugün 50 Türk Lirası üzerinde fotoğrafı bulunan Fatma Aliye 
Hanım romancı Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı- kurmuş olduğu merkezlerde gönüllü-
ler yetiştirildi. Hamiyetperver insanlar tarafından gönüllü, toplumcu çalışmalar ger-
çekleştirildi. Bugün 150’nci yılımızda dünya değişmedi, acılar değişmedi.
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Benzer süreçler yaşanıyor. Dünyada aktif olarak 40 savaş var bugün, 40 
silahlı çatışma var. Bu 40 silahlı çatışma nedeniyle 68.9 milyon insan silah zo-
ruyla evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. Aşağı yukarı her yıl 30 bin insan 
mülteci oluyor. Bu sayı silah zoruyla evini terk etmek zorunda kalan insanların 
sayısıdır. Buna iklimsel sebeplerle, ekonomik, siyasal sebeplerle göç eden 250 
milyon insan dahil değildir. 250 milyon insan da evleri barklarını bu sebepler-
den dolayı terk etmiştir. 

Bugün dünyada göç sorununu, sürgün sorununu en büyük sorundur. Dün-
yanın demografisini, dünyanın siyasi merkezlerini sarsabilecek noktaya gel-
miştir. Bakın bu göç nedeniyle dünyada en fazla göçmen mülteci barındıran 
ülkeyiz. 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Ayn-el Arap, IŞİD 
tarafından işgal edildiğinde 3 gün içinde 180 bin kişi aldık. 3 gün içinde 180 
bin insan aldık. Bu sayı bir en kısa süre içerisinde en fazla sayıda insan içeren 
bir nüfus hareketiydi. Ama Allah’a hamdolsun, bu 180 bin insanın başına bir 
çadır koyabildik, kursağına bir sıcak çorba verebildik. Birileri kendi ülkelerine 
girerken çelme taktılar onlara ama biz gönül kapılarımızı açtık. 

Bu topraklarda 300 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi. Bugün 700 bin Suri-
yeli yavrumuz okullarda öğrenci olarak okuyor. Biz Kızılay olarak her ay düzenli 
1.7 milyon mülteciye, sadece Suriyeliye değil 68 farklı vatandaşlıktan 1.7 mil-
yon insana, her ay düzenli insani destek sağlıyoruz. 15 toplum merkezimizde 
olası gerilimlerin düşürülmesi açısından yaygın bir şekilde psikososyal yardım, 
vatandaşlık bilinci, mesleki eğitimler, Türk dili gibi birtakım eğitimler veriyoruz. 
Dünyanın en yaygın psikososyal koruma programını çocuklara uyguluyoruz. 
Uygulamış olduğumuz seans sayısı 3 milyonu geçti. 

Bakın Türkiye’deki göçmenler arasındaki suç oranı yüzde 1,5’ların altında. Bi-
zim kendi toplumumuzda yüzde 3’lerde olan suç oranı mülteciler arasında daha 
az. Bu suçların da büyük bir kısmı kendi arasındaki sorunlar. Yani ev sahibi ülkeyi 
rahatsız etmek istemiyorlar. Avrupalı dostlarımız bize şunu söylüyorlar: “Biz sizler 
gibi yapamayız bizler gelişmiş ülkeler olarak plan program yapmak, kapasite 
oluşturmak, işte şunu yapmak, bunu yapmak zorundayız. Biz sizin gibi olama-
yız.” diyorlar. 9 bin, 10 bin tane mülteci almak için referandum yapıyorlar. 

4 milyon bugün 300 bin çocuk sadece burada doğdu. Bizde bekleseydik eğer 
almasaydık, kapılarımızı kapatsaydık belki bugün 500 bin, 1 milyon in-
san ölecekti. Bir tane insanı kurtarmış olmak için bile değer görüyorum. 
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Biz şuna da inanıyoruz bereket diye bir şeyin varlığına inanıyoruz. Yani siz bir 

yerden bir kapı açıyorsunuz millet olarak varınızdan veriyorsunuz, Cenab-ı 

Hakk petrol fiyatlarını düşürüyor, cari açığı bilmem ne yapıyor, yani bakıyorsu-

nuz 15 Temmuz’ları atlatıyorsunuz bir şeyler oluyor. Yani şu bir gerçek: Ahlaki 

duruş sergilenmesi gerektiği dönemde bu millet o ahlaki duruşu sergilemiştir. 

Bugün bu konuda en fazla aslında muhalefeti yapan siyasi taraflar bile son 

noktada aslında bir ihtiyaç sahibine gidip yardım edebilecek. Yani dünyada bu 

anlamda bir insancıl ada bulabilmek bu çerçevede gerçekten zor. 

Savaşların ahlakı kalmadı. Vekalet savaşlarıyla artık maliyeti çok daha dü-

şük savaşlar yapılıyor. Bir ülke kendisine müzahir bir terör örgütü kuruyor veya 

onu destekliyor ya da Amerika’nın yaptığı gibi savunma şirketlerine Irak sava-

şını ihale ediyor. İhaleyi alan geliyor savaşıyor. Yani dünyada böyle namert bir 

savaş hiçbir dönemde olmadı. Yani en kötü düşmanlıklarda bile mertçe sivil-

lerin olmadığı açık bir alana çıkılır, iki taraf kozlarını paylaşırdı. Ama şu anda, 

bakın 2011’de başlamış olan Suriye krizi 8’inci yılına girmiş, ülkenin neredeyse 

bütün altyapısı paramparça olmuş, Birleşmiş Milletler’in bütün mekanizmaları 

bu savaşın daha karmaşıklaşması, daha uzaması, daha fazla sivilin ölmesi için 

çalışıyor. Güvenlik Konseyi bir karar alıyor. Hatırlayın, 4 sene önce Guta’ya ilk 

kimyasal silah atıldığında Obama vardı, “kırmızı çizgimizdir” dendi. “Bundan 

sonra artık bu rejimin ayakta kalma imkânı ve ihtimali kalmamıştır, sarin gazı 

kullanmıştır” dendi. Rejimin Başkanı dedi ki, “bir dakika durun, ben iş birliği 

yapacağım, ülkemdeki kimyasal silahları temizleyeceğim” dedi. Adamın attığı 

kimyasal silah onların siyasi ömrünü uzattı, bütün operasyonlar 6 ay durdu, ne-

fes aldı, onlar yerleştiler ettiler. Yani böyle bir şeytanın ordusunda asker olduğu 

bir yapı, gerçekten ahlakını yitirmiş bir savaş ve buna benzer nice savaşlarla 

karşı karşıyayız.

Çok fazla kullanıldığı için veya içeriği çok doldurulmadığı için, aslında jargon 

gibi geliyor bize ama, küresel iklim değişikliğiyle ilgili mesele, torunlarımızın, 

çocuklarımızın gerçek ve birincil derdi olacak gibi gözüküyor. Yani ekmek için, 

su için savaşacağız, gidişat gerçekten buraya doğru. Kullanmış olduğumuz 

fosil yakıtlarının oluşturduğu bu küresel ısınma, tarım arazilerinin hunharca yok 

edilmesi, yağış rejiminin değişmesi, toprakların kirlenmesi, vahşi şehirleşme-

nin oluşturmuş olduğu bu üretim araçlarının değişmesi, tüketim araçlarının de-

ğişmesi karşımıza çok büyük bir sorunlar çıkartıyor. 
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Bugün ülkemiz sanıldığının aksine su fakiri bir ülkedir, kişi başı 1500 metre-
küp su rezervimiz vardır, Afrika’da 7 bin metreküptür kişi başı su rezervi, ama 
suyu biz israf ediyoruz, akıtıyoruz. Şehir şebekelerimizden çok kaçaklarımız 
var. Bakın, Roma medeniyeti üzerinden kurmuşuz, Roma bunları, Osmanlı 
bunları sarnıçlarda topluyor, suyun zerresi, damlası israf edilmiyor, ama biz 
gerçekten müsrif davranıyoruz.

Bu konu birincil anlamda siyaseten de öncelikli görmemiz gereken bir 
konu. Çünkü bugün dünyada göçün en önemli sebeplerinden bir tanesi iklim 
değişikliğidir. İklim değişikliği politikalarımızı düzgün uygulamamız lazım. Ül-
kemizde çölleşen bölgelerimiz var, yeraltı sularını çok kötü kullandığımız için 
Konya Ovasına bakın büyük obruklar oluşuyor. Yani gerçekten bu konu önce-
liklendirmemiz gereken bir konu.  

Aşırı yoksulluk, halen 1,5 milyar insan günlük 1 doların altında bir gelirle 
yaşıyor. Ülkemizde de buna benzer bir sorun var. Aşırı yoksulluktan musta-
rip olan, evine ekmek götürüp götüremeyeceğini bilmeyen insanlara yönelik 
mekanizmalarımızı artırmamız gerekiyor. Biz Kızılay olarak Türkiye Girişimcilik 
Programını başlattık. Şırnak’ta ve Hakkari’de, 2 bölgede bu program uygulan-
maya başlandı. Kadınlarımızdan ve kızlarımızdan başlayan bir sosyal girişim-
cilik programı. Ama bunun çok yaygınlaştırılması gerekiyor.  2030’a kadar aşırı 
yoksulluğu dünyadan ve ülkemizden kaldırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu 
çerçevede yapılacak çok fazla iş var.

Fazla vaktinizi almadan Kızılay’ın bu alanda neler yaptığını size 5 dakikada 
anlatmak istiyorum. 150. yılımızda kendimizi güçlenen Türkiye’nin güçlenen 
ulusal derneği olarak hazırlamaya çalışıyoruz. 150. yılımızla ilgili bir seri etkinli-
ğimiz olacak, önümüzdeki Haziran’a kadar sürecek, inşallah Cumhurbaşkanı-
mızın himayeleriyle yapacağımız büyük bir kutlamayla başlayacak. 

Bu süre zarfında bir Kızılay reformu diyebileceğimiz aslında büyük bir dö-
nüşüm gerçekleştirdik. Burada vizyonumuzu netleştirdik ve görev tanımımızı 
netleştirdik, değer tabanlı bir yönetim modeline geçtik. Bu stratejik yönetim 
değişimini bütün çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla beraber yürütmeye çalışı-
yoruz. Bütün iş süreçlerimizi, yaklaşık 630 iş sürecimizi detaylarıyla analiz et-
tik. Bütün bunların otomasyona kavuşturulması için, bu çok büyük, Türkiye’nin 
belki en büyük dijital dönüşüm programı olan e-Kızılay platformunu 
1 Ocak’ta canlıya alıyoruz. O anlamda ciddi bir büyüme sağladı.
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Kızılay kamudan kaynak almayan, kendi kaynağını kendisi oluşturması gereken, 
bağışlarla ayakta duran ve uluslararası fonlar aracılığıyla faaliyet göstermesi gereken 
bir yapı. Ve 2015’lerde geldiğimiz dönemde 900 milyon TL olan bütçemiz şu an 6 
milyar yıllık bir bütçeye ve önümüzdeki yıl gene yüzde 20’lik bir öngörüyoruz. Dünya-
nın 191 ulusal derneğinin içindeki en büyük ve etkin 7’nci ulusal derneğiyiz çalışan 
sayımızla, bütçe büyüklüğümüzle, yapmış olduğumuz faaliyetlerimizle. 

Ciddi bir teşkilat reformu yaptık. Siyasi partilerimizin arasında ve siyasi par-
tilerin kendi teşkilatları arasındaki o tatlı hizmet yarışına benzer bir pratik müca-
dele Kızılay’ın içerisinde de var. Çünkü biz de seçimle geliyoruz, bu anlamda 
delegelerin desteğini alarak gelmek durumundayız. Son 2016 seçimimizde 2 
aday yarışmıştık bu anlamda, başa baş bir yarışma olmuştu, yüzde 2 oy farkla 
almıştım, 600 delegemiz vardı. Bu güzel bir şey. Dolayısıyla hevesi olan, gücü 
olan, iddiası olan, toplumu ikna eden birinin öne çıkabiliyor olması gerekiyor, 
yapının bu şekilde olması gerekiyor. Ama yapının bir taraftan da kaosa teslim 
edilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla karar mekanizmalarında bizim çok sayıda 
delegemiz vardı. AK Parti’nin delege sayısı kadar delegemiz var. Yani AK Parti 
Türkiye’yi yönetiyor, biz sonuçta derneğiz, ama bu anlamda yapısal bir dö-
nüşüme gittik. Her biriniz kendi illerimizde muhtemelen Kızılay’la ilgili şeyler 
konuşuluyordur, Kızılay’da neler oluyor, neler bitiyor … 

Şunu yapmaya çalıştık: Nüfusu 100 binin altında olan yerlerde bir başka 
mekanizma, koordinatörlük mekanizması, temsilcilik mekanizması, 100 binin 
üzerinde olan yerlerde de bir şube mekanizmasına gittik. Daha önce böyle bir 
yapılanma yoktu, aynı ilde, aynı ilçede, aynı mahallede, aynı sokakta birden 
fazla şube vardı. Biz bunun fonksiyonel anlamda bir haritalamasını yaptık ve 
şu an hamdolsun yeni dönemimizde dönüşmeyen şube çok az sayıda kaldı.

Dönüşümlerde şunu yapıyoruz: Mutlaka gençlik, kadın, farklı meslek grup-
ları, bölgenin dokusu, toplumun nezdinde itibarı olan insanlar, iş insanları, ka-
naat önderleri, bunları harekete katmaya çalışıyoruz ki burası gönüllülük mec-
rası, yani burada hayır yapıyoruz sadece. 

20 bin civarında çalışanımız var, o anlamda ciddi bir istihdam da sağlıyo-
ruz. Aşağı yukarı 500 bin civarında, her an Türkiye’de Allah göstermesin bir 
deprem, afet, bir şey olacakmış gibi 500 bin insana beslenme ve barınma 
kapasitesi tutuyoruz, bunu saatler içinde mobilize edebilme kapasitemiz var. 
Dolayısıyla bu anlamda bir afet müdahale kapasitesi oluşturuyoruz. 
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Ama afet operasyonlarımızda daha çok öncelediğimiz, afet risklerini afet ol-
madan önce azaltmak. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber baş-
lattığımız büyük bir güvenli yaşam seferberliği programımız var, pilot olarak An-
kara’da uyguluyoruz. 20 farklı mobilde 18 bin talebimizi anaokulundan lise sona 
kadar eğiteceğiz. Temel afet, ilk yardım, sağlıklı yaşam, terör, kötü alışkanlıklar, 
toplumsal dayanışma, birtakım değerlerimizin öğretilmesi, medya okur-yazarlığı, 
yangın söndürme, birçok farklı alanlarda önce farkındalığı oluşturacağız, bilgi ka-
zandıracağız, beceri kazandıracağız. Daha sonra katılımcılık, hafif arama-kurtar-
ma vesaire gibi alanlarda da katılımcılığı kazandıracağız. Çünkü toplum temelli 
bir afet yönetim modeline geçmezsek, Allah göstermesin, Marmara depremi için 
en kötü senaryoda muhtemel müstakil bina kaybı 36 bin görülüyor İstanbul’da 
36 bin binanın yıkıldığı bir deprem… Allah göstermesin bu kadar arama-kurtar-
ma ekibi dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani burada yapılan şey, toplumun ken-
di başına baş edebileceği bir mukavemeti sağlamaktır. Herhangi bir toplumsal 
afetle karşılaşıldığı durumda devlet desteği gelmeden kendi başına ayakta kala-
bilecek bir kapasiteyi topluma kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Hayırseverlerimizin desteği her geçen gün artıyor. Kan ve kök hücre hizmet-
leri için şu anda 81 ilde teşkilatlanmış durumdayız. Ülkemizin kan ihtiyacının 
yüzde yüzünü karşılayacak bir kapasiteye ulaşmak üzereyiz. Yılda 3 milyon litre 
kan topluyoruz. Bu yıl inşallah bankamızın temellerini atıyoruz. Sosyal yardım-
larımızı büyütüyoruz, çeşitlendiriyoruz. 

Yurt dışındaki sabit delegasyon sayımız 11. faaliyet yürüttüğümüz ülke sa-
yısı 45 civarında. 2018’in sonuna kadar yurt dışında 7 milyon insana ulaşmayı 
hedefliyoruz, büyük bir operasyon bu bizim için. Kurban gibi, Ramazan gibi, bi-
raz önce bahsetmiş olduğumum Kızılay Kart ve mültecilere vermiş olduğumuz 
sosyal uyum destekleri, çok boyutlu mültecilere yapmış olduğumuz destekler 
ve bunların faydalanıcıları bu operasyonumuzun birer parçası.

Gençlik teşkilatımız çok aktif. Yeniden modellediğimiz illerde, şubelerde, 
üniversitelerde yakın çalışan gerçekten tematik bir alanda iyi bir teşkilatımız var.

Gelir getirici faaliyetlerimiz var. Bazı faaliyet alanlarında Kızılay pazar lideridir. 
Mineralli su pazarında liderdir, yeni yatırımlarımız geliyor, sabit yatırımlarımız var.

Kızılay olarak dediğim gibi milli cemiyetimiz olarak, ulusal derne-
ğimiz olarak var, yükselen Türkiye’ye o anlamda destek vermek 
için gayretlerimizi, desteklerimizi arttırmaya çalışıyoruz.
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K I Z I L AY
1 5 0 .  Y A Ş I N I  K U T L U Y O R

15 .Yıl

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler yapılacak

Prestij yayınlar çıkarılacak

Belgesel ve filmler hazırlanacak

1 yıl boyunca etkinlikler sürecek

Çanakkale Hilal-i Ahmer Müzesi açılacak

Anma etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmesi arzulanmaktadır.

Güçlü Türkiye, Güçlü Kızılay
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1 . 5  M İ LYA R  L İ R A L I K
Y E N İ  K A Y N A K  Y A R A T M A
F I R S AT I  P R O G R A M A  A L I N D I

₺

Kızılay Lojistik ve Kızılay Kargo

Fazla Gıda Projesi

Afet Yerleşim Sistemleri

İkinci El

Kızılay Su

Sosyal Bankacılık ve Mikro Kredi

Portföy Yönetimi

Geriatri ve Hospis Hizmeti

Dipnot: Kan tedariki, afet ve sosyal hizmet konusunda 
faaliyet gösteren Kızılay, mineralli su, yerleşim 
sistemleri teşhis tedavi konularında gelir elde 
eden bir kurumdur. Bunun yanı sıra kaynak 
yaratma projeleriyle de 2020 hedefinde gelir 
getirici projeleri hedeflemektedir. Hizmet ve gelir 
getirici konuların aynı çatı altında yönetilmesi 
sebebiyle karar alma ve kaynak planlama 
zorlukları yaşanabilmektedir. 
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K I Z I L A Y  R E F O R M U

Tüm süreçler yeniden tasarlandı

Stratejik faaliyet alanlarına odaklanıldı

Bölge ve teşkilat yapısı modellendi

Yeni ve yatay organizasyon yapısı hayata geçirildi

Finansal sürdürülebilirlik için yenilikçi kaynaklar geliştirildi

Düzenli bağışçı modeline odaklanarak

Uluslararası etkinlik artırıldı

2020 YILI İÇİN
STRATEJİK PROJELER

19
FARKLI

PROGRAMDA

121
STRATEJİK

PROJE

27
HIZLI

KAZANIM
PROJESİ

630
İŞ SÜRECİ



96

G
üç

lü
 T

ür
ki

ye
, G

üç
lü

 K
ız

ıla
y

2 0 2 0  Y I L I N I N
H İ Z M E T  P R O J E L E R İ

Kızılay Külliyesi (Ankara)

Plazma Fraksiyonasyonu Projesi (İstanbul)

Geriatri Merkezleri (Tüm Türkiye)

Hospis (Tüm Türkiye)

Afet ve İnsani Barınma Sistemleri Fabrikası (Malatya)

Kızılay Akademi (Ankara)
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E - K I Z I L AY

E-imza / kağıtsız muhaberat

ERP / Kurumsal Otomasyon Sistemi

Bağışçı, gönüllü, paydaş izlenebilirliği

Analitik raporlama / Big Data / Block Chain
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F E D E R A S Y O N U N
A V R U PA ’ D A N  S O R U M L U
B A Ş K A N L I Ğ I  K I Z I L A Y ’ I N

Dünya insani yardım sektörün en büyük örgütü Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu (IFRC) Genel 
Kurulu Kasım 2017 tarihinde, 48 yıl aradan sonra Kızılay’ın ev sahipliğinde,  Antalya’da yapıldı

190 ülkenin 189’u katıldı. Yaklaşık 2.000 iyilik elçisi buluştu

Ülkelerin 116’sı Kızılay’a oy verdi

En yakın rakibi Almanya’nın oyu 62

Kızılay’a, tarihinde ilk defa, Federasyon’un Avrupa Bölgesinden sorumlu Başkanlık görevi verildi

Avrupa Bölgesi’nde 53 ülke bulunuyor
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T E ŞK İ L AT  R E F O R M U

Dipnot 1: Ağustos 2018 tarihi itibariyle şube sayısı 169, temsilcilik sayısı 125’tir.

Dipnot 1: Nüfus, stratejik önem, ekonomik düzey, ihtiyaç sahibi sayısı, göçmen ve 
mülteci sayısı, bağış potansiyeli ve benzeri birçok gösterge dikkate 
alınarak şube ve temsilcilik çalışmaları başlatılmıştır.

2015

679 / Şube

2016

689 / Şube

2017

347 / Şube

2018’ Hedeflenen

264 / Şube

6 6
30 

738

ŞUBE SAYISI

TEMSİLCİLİ SAYISI
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İ S T İ H D A M D A  B Ü Y Ü M E

2015

5.669 / Personel

2016

6.018 / Personel

2017

6.533 / Personel

2018’ Hedeflenen

6.933 / Personel

PERSONEL SAYISI
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M A L İ  BÜYÜME

2015

918.740.770 ₺

2016

1.278.256.031 ₺

2017

3.363.290.950 ₺

2018’ Hedeflenen

5.479.163.214 ₺

GELİR

861.907.717 ₺
1.151.121.096 ₺

3.020.782.904 ₺
5.479.163.214 ₺

GİDER



99

G
üç

lü
 T

ür
ki

ye
, G

üç
lü

 K
ız

ıla
y

A F E T  Y A P I L A N M A S I
Ü L K E  G E N E L İ N İ  K A P S I Y O R

1 Afet Operasyon Yönetim Merkezi (Ankara)

8 Bölge Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi
(Erzurum, Düzce, Elazığ, Muş, İzmir, Kırklareli, İstanbul, Adana)

23 Yerel Afet Yönetim Merkezi
(İzmit, Yalova, Bursa, Kastamonu, Tokat, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Denizli, Muğla, Antalya, Hatay, 
Diyarbakır, Erzincan, Sivas, Tokat, Yozgat, Trabzon, Rize, Ağrı, Van, Karabük)
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A F E T E  H A Z I R  T Ü R K İ Y E ,
A F E T E  H A Z I R  K I Z I L A Y

2015

306.000

2016

318.000

2017

319.000

2018’ Hedeflenen

500.000
BESLENME
KAPASİTESİ

412.155 236.500 214.945
500.000

BARINMA
KAPASİTESİ

121 149 150 150
AFET ARACI

253 256 253 253
AFET UZMANI



100

G
üç

lü
 T
ür

ki
ye

, G
üç

lü
 K
ız
ıla

y

H E D E F :  Ü L K E M İ Z İ N
K A N  İ H T İ YA C I N I N
TA M A M I N I  K A R Ş I L A M A K

2015

1.937.932

2016

2.141.765

2017

2.391.575

2018’
Hedeflenen

2015 2016 2017 2018’
Hedeflenen

Toplam

2.501.000
GÖNÜLLÜ

KAN BAĞIŞI

Dipnot: 2020 yılında ülkemizin ihtiyacı olan kanın %99,9’unun karşılanması hedeflenmektedir.

3.269.475
3.674.477 3.528.990

3.763.902
KARŞILANAN KAN
VE KAN ÜRÜNLERİ

82.405 / Kişi
86.014 / Kişi 86.432 / Kişi

80.000 / Kişi

339.918 / Kişi

KÖK HÜCRE
BAĞIŞÇI SAYISI

28 / Nakil 194 / Nakil

318 / Nakil 253 / Nakil

793 / Nakil

KÖK HÜCRE
NAKİL SAYISI
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H A Y I R S E V E R L E R İ N  D E S T E Ğ İ
H E R  G E Ç E N  G Ü N  A R T I Y O R

2015

343.794 / Kişi

2016

1.040.608 / Kişi

2017

1.647.515 / Kişi

2018’ Hedeflenen

2.500.000 / Kişi

BAĞIŞÇI SAYISI

498.243.940 ₺
834.484.552 ₺ 749.584.950 ₺

1.285.076.568 ₺ 

NAKDİ+AYNİ BAĞIŞ

11.098.939 ₺
21.188.468 ₺ 18.991.789 ₺

30.000.000 ₺ 
GAYRİMENKUL

BAĞIŞI
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Y U R T İ Ç İ
S O S Y A L  Y A R D I M D A
B Ü Y Ü M E

2015

706.144 / Kişi

2016

2.127.924 / Kişi

2017

2.433.862 / Kişi

2018’ Hedeflenen

5.000.000 / Kişi

11.685.568 ₺ 18.824.607 ₺
25.688.214 ₺

100.000.000 ₺

YARDIM
ULAŞTIRILAN

KİŞİ SAYIS

TOPLAM DEĞERİ
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Y E R L İ  K A N  Ü R Ü N L E R İ
Ü R E T İ M İ  İ Ç İ N
S TA R T  V E R İ L D İ

Kızılay, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle çalışmalar 2017 yılında başlatıldı.

Yılda 550.000 litre plazma işlenmesi öngörülüyor.

500.000.000 TL karşılığı döviz ülkemizde kalacak.

Teknoloji transferi ve knowhow ile dünya standardında üretim yapılacak.
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K U R B A N I N  B E R E K E T İ N İ
D Ü N Y A  M A Z L U M L A R I N A
PAY  E D İ Y O R U Z

2015

18.921

2016

27.650

2017

40.950

2018’ Hedeflenen

85.000

85.735

762.500 / Kişi
1.275.000 / Kişi

2.500.000 / Kişi
5.800.000 / Kişi

YURTİÇİ HİSSE 

YURTİÇİ
ULAŞILAN KİŞİ

22.862 50.580 82.520

386.236 / Kişi
1.284.408 / Kişi 1.147.316 / Kişi

1.372.000 / Kişi

YURTDIŞI HİSSE 

YURTDIŞI
ULAŞILAN KİŞİ

19 / Ülke
29 / Ülke 33 / Ülke

40 / Ülke

ÜLKE SAYISI
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K I Z I L A Y  B A Y R A Ğ I
Y U R T D I Ş I N D A  D A  
G U R U R L A  D A L G A L A N I Y O R

2015

3.450.000 / Kişi

2016

5.650.000 / Kişi

2017

6.850.000 / Kişi

2018’ Hedeflenen

7.000.000 / Kişi

45 / Ülke

95.196.242 ₺ 82.628.099 ₺ 81.660.473 ₺

177.900.000 ₺

YARDIM
ULAŞTIRILAN

KİŞİ SAYIS

YARDIMLARIN
MALİ DEĞERİ

20 / Ülke 30 / Ülke
35 / Ülke

5 5 7
11

YARDIM YAPILAN
ÜLKE SAYISI 

DELEGASYON
SAYISI
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S U R İ Y E ’ D E K İ  M A Ğ D U R L A R A
K E S İ N T İ S İ Z  Y A R D I M

Dipnot: Sınır ötesine, Suriye’deki mazlumlara, 2018 yılı sonu itibariyle mali değeri 
toplam 1.667.126.596 TL karşılığı yardım yapılmış olacak.

2015

635.189 / Kişi

2016

646.623 / Kişi

2017

596.794 / Kişi

2018’ Hedeflenen

650.000 / Kişi

418.190.519 ₺
622.300.380 ₺

418.687.567 ₺
207.948.129 ₺

ULAŞILAN KİŞİ
SAYISI

YARDIMIN
TOPLAM DEĞERİ
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K I Z I L A Y K A R T  İ L E
M Ü LT E C İ L E R E  N A K İ T  YA R D I M I

Dipnot: Kızılaykart aracılığıyla ülkemizdeki mültecilere 2018 yılı sonu itibariyle 
toplam 4.017.047.248 TL nakdi yardım yapılmış olacak.

2015

272.076 / Kişi

2016

315.827 / Kişi

2017

1.720.591 / Kişi

2018’ Hedeflenen

2.050.000 / Kişi

98.759.665 ₺ 182.719.783 ₺
1.265.105.930 ₺

2.470.461.870 ₺

KİŞİ SAYISI

YARDIMIN
TOPLAM DEĞERİ
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M Ü LT E C İ  Ç O C U K L A R  İ Ç İ N
Ç O C U K  D O S T U  A L A N L A R

2015

45.839

2016

45.375

2017

274.791

2018’
Hedeflenen

Toplam

90.977
456.982

3.518.303 ₺ 5.579.709 ₺
9.982.151 ₺

6.091.103 ₺

25.171.267  ₺

ULAŞILAN
ÇOCUK SAYISI

KAYNAK
KULLANIMI
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T O P L U M  M E R K E Z L E R İ N D E
Ç O K  Y Ö N L Ü  E Ğ İ T İ M  İ M K A N I

2015

13.053 / Kişi

2016

36.618 / Kişi

2017

83.581 / Kişi

2018’
Hedeflenen

Toplam

283.435 / Kişi

416.687 / Kişi

2.738.127 ₺ 8.525.939 ₺
16.390.360 ₺

28.443.337 ₺

56.097.764 ₺

KİŞİ SAYISI

KAYNAK
KULLANIMI

Dipnot: Toplum Merkezleri Şanlıurfa, Ankara, İzmir, Hatay, İstanbul (Sultanbeyli, 
Bağcılar), Adana, Kahramanmaraş, Konya, Kilis, Mersin, Mardin, Bursa, 
Gaziantep ve Kayseri illerinde bulunmaktadır.
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G E N Ç  K I Z I L A Y

2016

89 / Şube

2017

105 / Şube

2018’ Hedeflenen

125 / Şube

198.000 / Kişi
243.874 / Kişi

350.000 / Kişi

ÜNİVERSİTE
KIZILAY KULÜBÜ VE

GENÇ KIZILAY
ŞUBE SAYISI

EĞİTİM VERİLEN
KİŞİ SAYISI

FAALİYETLERE
KATILAN

KİŞİ SAYISI 3.250.000 / Kişi
7.943.585 / Kişi

10.500.000 / Kişi
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A F E T E  H A Z I R  1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  İ N S A N

2015

35 / Program

2016

37 / Program

2017

54 / Program

2018’ Hedeflenen

60 / Program

202 / Eğitim 276 / Eğitim
424 / Eğitim

650 / Eğitim

EĞİTİM PROGRAMI

Dipnot: 2018 yılında 10.000.000 kişiye Güvenli Yaşam Seferberliği Projesi kapsamında 
MEB işbirliği içerisinde ulaşılması için protokol imzalanmıştır.

VERİLEN EĞİTİM

ULAŞILAN KİŞİ 379.932 / Kişi
404.362 / Kişi

687.146 / Kişi

1.000.000 / Kişi
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P A Z A R  L İ D E R İ  K I Z I L AY  M İ N E R A L L İ  S U

2015

142.734.858 ₺

2016

187.478.500 ₺

2017

211.049.819 ₺

2018’ Hedeflenen

268.916.542 ₺

%15,40 %17,34 %18,56
%15,40

CİRO

PAZAR PAYI

ÜRÜN ÇEŞİDİ 16 / Çeşit
22 / Çeşit 25 / Çeşit

29 / Çeşit
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3  H A S TA N E  2  T I P  M E R K E Z İ

2015

717.508 / Hasta

2016

674.885 / Hasta

2017

621.683 / Hasta

2018’ Hedeflenen

650.000 / Hasta

831 / Personel 837 / Personel
840 / Personel

860 / Personel

HİZMET SUNULAN
HASTA SAYISI

TOPLAM
PERSONEL SAYISI

HİZMET
TOPLAM TUTARI

77.528.680 ₺
84.380.508 ₺ 90.038.121 ₺ 99.767.132 ₺

3
HASTANE

2
TIP MERKEZİ



İl Dış İlişkiler Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı
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AFAD BAŞKANI 
DR. SAYIN MEHMET GÜLLÜOĞLU

Kıymetli hazirun, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar diliyorum toplantının bere-
ketli olmasını temenni ediyorum.  

Kısaca kendimi takdim edip sunuma başlamak isterim. Tıp doktoruyum, 1 
yılı aşkındır AFAD Başkanı olarak görev yapıyorum, öncesinde Kızılay Genel 
Müdürlüğü vazifesini 4 yıl kadar yürüttüm. Bugün size nelerden bahsedece-
ğim, bugün konumuz dış ilişkiler, ama biz sadece dış ilişkiler değil, Türkiye’nin 
AFAD eliyle yapmış olduğu uluslararası insani yardım faaliyetlerinin yanında 
yurtiçinde de yaptığımız birçok faaliyet var. Bir taraftan da biz yakaladığımız 
her bir kişiye afetleri anlatmak istiyoruz o yüzden Türkiye’nin afetler konusunda 
bilinçlenmesini ayrıca çok önemsiyor ve önceliyoruz. Afetler konusunda yaptı-
ğımız çalışmalara dair yaptığımız hazırlık aşamalarından, müdahale ve insani 
yardımlardan bahsedeceğim. 

Türkiye’nin yeni deprem tehlike haritası, 20 akademisyenin beraber ça-
lışarak 3 yıllık çalışmalar neticesinde hazırladığı bir harita. Bu harita bizlere, 
deprem fay hatlarını ve etkilerini gösteriyor. Bu yerin altıyla alakalı bir harita, 
ancak Türkiye’nin yüz ölçümünün yarısından fazlasının deprem tehlikesiyle 
karşı karşıya olduğunu, Türkiye’nin nüfusunun yarıdan daha da fazlasını Mar-
mara Bölgesi olmak üzere deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bize 
hatırlatıyor. Nitekim bu haritanın hazırlanmasında birçok teknik kullanılıyor. 
Tarihi depremlerin kayıtlarından, yerin altına dair yapılan araştırmalar netice-
sinde bu harita ortaya çıktı. Ülkemizde yaşanan 7’nin üzerindeki büyük dep-
remler, baktığımızda kırmızı renklerin yoğun olduğu yerlerde gerçekleşmek-
te. Nitekim 99 Marmara depremi, Van depremi gibi depremlerde bize bunu 
anlatıyor. Deprem Türkiye’de en fazla can ve mal kaybına sebep olan afet 
ama Türkiye başka afetlerle de karşı karşıya. Heyelanlar, Sel, su baskınları da 
yaşıyoruz. Az sayıda ilde de olsa çığlar, orman yangınları gibi birçok afet ve 
acil durum ile sık sık karşılaşabiliyoruz. Evet, afet dediğimiz şey sanki bir nevi 
küçük kıyamet dediğimiz büyük olayları çağrıştırıyor ama orada toplu-
mun etkilendiği her bir olay birer afettir diyebiliriz. Şimdi esasında 
bu harita bu slayt bu tablo bizim yaptığımız bu faaliyetleri özet-
leyen bir tablo. Bunun üzerinde birkaç dakika durmak istiyorum.  
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Geleneksel anlayışta afet yönetimi dediğimiz şey önce müdahaleden 
başlardı. Afet olur ona bir ekip müdahale eder, sonra afetin enkazı kaldırılır 
şeklinde bir anlayış hakimdi ancak dünya son 30-40 yıl içerisinde bu konu-
da yön değiştirdi. Artık afetler olmadan önce yapılması gerekenler daha 
çok konuşuluyor, biz de AFAD kurulduğu günden bugüne özellikle afet risk 
azaltma çalışmalarını artırmaya çalışıyoruz. Şöyle ki: Afetler olduktan sonra 
artık can kayıpları, mal kayıpları olmuş oluyor ondan sonra nasıl toparlanı-
lır bu konuşuluyor. Hâlbuki öncesinde yapılacak faaliyetler can ve mal kay-
bını azaltacak. Bunun literatürdeki adı afetlerde risk azaltma olarak geçiyor. 
Ben bunu şöyle tarif ediyorum biraz daha zihinde kalması için: Bu afet yö-
netiminin küçük bir kısmı müdahale, yani onun küçük bir kısmı arama kur-
tarma, onun küçük bir kısmı ekipmanlar, o Süpermen gibi gözüken adamlar. 
Daha sonrası biraz daha büyüğü iyileştirme, afet konutları, çadırlar vb. ama 
esas bizim devlet olarak paramızı, insan kaynağı olarak kafamızı yormamız 
gereken, afetlerden öncesi o riski azaltma faaliyetleri. Neler var bunun için-
de? Afet tehlike haritaları, risk haritaları, eğitimler var, bu fırsatı da o yüzden 
değerlendirmek istiyoruz. Biz bir afet ülkesiyiz, oturduğumuz evimizin, çalış-
tığımız iş yerinin buna hazır olması lazım. Örneğin bunun için kentsel dönü-
şüm var, Doğal Afet Sigorta Kurumunun (DASK) zorunlu deprem sigortası var. 
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Kentsel dönüşümün altını çizmek lazım çünkü aslında Türkiye’de risk azaltmak 

için özellikle deprem açısından en önemli konu olarak eski binayı, kötü binayı 

yeni binayla bizim değiştirmemiz lazım ki kötü binanın özel önemini birde şu 

örnekle anlatmak istiyorum, Konya’daki Zümrüt Apartmanı vakasını hatırlıyor 

musunuz? Bakın Konya’da deprem olmadı kötü bina sebebiyle hatta içindeki 

kolonun kesilmesi sebebiyle ama emin olun Türkiye’deki sadece o bina değil-

di alttan kolon kesilen, o yüzden kötü binalardan kurtulmamız gerekiyor. Yine 

kamu binalarının güvenliği, okulların, hastanelerin, yurtların güvenliğiyle ilgili 

başka mesuliyetlerimiz de var.  

AFAD 2009 yılında kurulan bir kuruluş. Daha önceki üç ayrı genel müdür-

lüğümüz Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Acil 

Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünün birleştirilmesiyle oluştu. Başbakanlığa 

bağlı olarak faaliyet gösteriyorduk Temmuz 2018’de yeni sistemle beraber İçiş-

leri Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 

Afetin fazlarına göre kurumsal yapılanmamız var. Planlama ve Risk Azaltma 

Dairesi, Müdahale Dairesi ve İyileştirme Dairesi afet fazları göz önünde bu-

lundurularak yapılandırılmış dairelerdir. Kamuda biraz daha yeni bir yaklaşıma 

gittik yakın bir zamanda her birinizin birey olarak, teşkilatlar olarak katılmasını 

temenni ettiğimiz gönüllülük faaliyetlerimizi başlatıyoruz, bir kamu gönüllüğü 

faaliyetini başlatıyoruz. Bu kapsamda Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairemizi 

kurduk. Yine AFAD’a bir vazife olarak verilen, ama bugüne kadar teşkilatta 

karşılık bulmayan Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairemizde son 

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle beraber kurulan dairelerimiz oldu. 

AFAD’ın 81 ilde teşkilatlanması var onun haricinde 11 ilde de şimdi yeni il-

lerinde eklenmesiyle toplamda 15 ilde de arama kurtarma birliklerimiz mevcut. 

Bu ne demek? Oradaki mevcut personelin haricinde yaklaşık 100’er kişilik eks-

tra bir arama kurtarma birliği demek. Afetler sırasında itfaiyeler, AFAD’ın arama 

kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları arama kurtarmada müdahale edecek 

olan ekiplerdir. Ancak bunun altını çizerek hep söylüyorum, biz hazır olacağız fakat 

sadece bizim hazır olmamız yetmez her bir bireyin, her bir binanın hazır olması 

lazım. Buna dair yaptığımız planlar var, planlamalar var, strateji belgeleri var 

dolayısıyla şunu söyleyebilirim: Özellikle bu planlarda biz şu seviyede-

yiz artık: Bir afet olduğunda hangi kurum ne iş yapacak kaosu olma-

yacak inşallah. 
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Bu planlar çerçevesinde tatbikatlar yapıyoruz, küçük vakalarda denemeleri-
ni yapıyoruz ki büyük vakalarda da bizzat onu uygulayabilelim istiyoruz.  

Risk azaltma konusu kurum içerisinde de paydaşlarımızla da en çok konuş-
tuğumuz konu çünkü can kaybını engelleyecek olan esas nokta burası. 

Afetlere Hazır Türkiye kampanyamız var. Bugüne kadar yoğun bir şekilde 
yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz. Niteliğini arttırmaya çalışacağız, yani 
ölçmeye, insanların hakikaten afetler konusunda farkındalıklarını gözlemleme-
ye çalışacağız. Bir de farkındalık eğitimlerinden daha ziyade artık davranış de-
ğişikliği yani afetler konusunda daha duyarlı bir toplum istiyoruz. Bunu şöyle 
izah etmek isterim özellikle: Türkiye’de sigara içmenin sağlığa zararlı olduğunu 
herhalde bilmeyen yoktur, ancak hala sigara içen büyük bir kitle var. O yüzden 
farkındalık eğitimden bir sonraki aşamaya geçip artık afet bilincini inşa etmek 
gerekiyor.  

Türkiye’de 1000 civarında istasyonumuzla biz depremi her an gözlüyoruz, 
7/24 takip ediyoruz. 

 Heyelan tehlike haritasından anlaşılacağı gibi yeşil renk ile belirtilen yerler 
tehlikenin çok daha az olduğunu, kırmızıya doğru gittikçe tehlikenin arttığını 
olduğunu göstermektedir. Genel anlamda da dağlık araziler heyelan riskinin 
daha fazla olduğu yerlerdir. Biz her bir afet için afet tehlike haritasını oluştura-
rak tüm afetlerin tek bir haritada gösterilmesini amaçlıyoruz. Böylece her bir ilin 
afet profilini görme imkânımız olacaktır. Tehlike haritaları oluşturulduktan sonra 
da risklerin analiz edilmesi safhasına geçmiş olacağız. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden bize devredilen faaliyetlerden bir tane-
si de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere müdahaledir. 
KBRN’nin açığa çıkma sebebi, ortaya çıkma sebebi esasında silahlar. 
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Ne yazık ki Suriye’de kullanılan kimyasal silahlardan dolayı bizim ekiplerimiz 
de oradan gelen vakalara müdahale etmek zorunda kaldılar. Mesela Avrupa’da 
2. Dünya Savaşından bugüne kadar kullanılmış herhangi bir kimyasal, biyolojik 
ya da radyolojik bir tehdit yok. Japonya’da ise 90’larda kullanılmış olan kimyasal 
madde olan, şarbon saldırısı var. Türkiye’nin bizzat kendi içinde de böyle bir 
saldırı yok, ama Suriye’deki olaylardan dolayı açıkçası dünya şunu tekrar düşün-
meye başladı bu tehditler uzak değil, çünkü bu silahlar hala var kullanılabiliyor.  

 KBRN konusunda yetişmiş teknik personelimiz ve kapasitemiz doğrultu-
sunda özel çalışmalarımız var. 

Arama ve kurtarmanın dünyada standartları var, biz bu standartlarda faali-
yet göstermeye çalışıyoruz. Gerek Türkiye içindeki faaliyetlerimizi, gerek başka 
bir ülkeye gittiğimizde o standartlarda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.  

 Depolarımız var, 25 noktada büyük depolarımız, şu anda da 30 ilde de 
daha küçük depolarımız faaliyette. 

Esasında çok fark edilmese de 2017 ve 2018’de bizim için orta veya kü-
çük diyebileceğimiz iki deprem oldu, Çanakkale Ayvacık’ta ve Adıyaman Sam-
sat’ta. Bunlar etkileri nispeten küçük olan depremlerdi. Çok etkisi olmasa da, 
konutlar etkilenmese de Muğla Bodrum’da olan depremi hatırlayacaksınız. 
Türkiye’de ortalama her yıl 25-30 bin arasında deprem olur. Ben bunu şöyle 
tarif ediyorum: Deprem esasında bir nehrin akması gibi, yer tabakaları yerleş-
meye çalışıyor ama ne zaman büyük bir hareket meydana gelirse o zaman 
etkileri fazla olan daha büyük depremler meydana gelmiş oluyor.  

Okyanusta bir deprem olduğunda bu afet değildir, çünkü insan, can ve mal 
kaybı oluşmuyor. Bu durumları olay olarak ifade ediyoruz. Fakat söz konusu 
durumlarda insanlar etkilenirse bu sefer afete dönüşüyor. Her bir deprem afet 
değildir, ancak insanoğlu hazır değilse bu afete dönüşüyor. 

Deprem ülkesi olduğumuz için afet konutları Türkiye’nin yıllardır üzerinde 
çalıştığı bir konu. Türkiye’de meydana gelen en büyük Erzincan depreminden, 
Muş depremine, Marmara depremine, Van depremine varıncaya kadar her 
afet sonrasında devlet hemen refleks gösteriyor. Bugüne kadar 308 bin afet 
konutu yapmış devlet, biz de yapmaya devam ediyoruz. Tabi ki 2012 ve 
2013’teki Van’daki afet konutları özellikle çok kısa sürede çok fazla 
afet konutunun yapılmış olduğu dönemlerdir. 
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Uluslararası insani yardımlar kapsamında ise özellikle 2011 bizim için kritik 
tarihtir. Çünkü AFAD normalde teknik bir afet kuruluşu, afete dair düzenleme-
ler yapan, afete dair hazırlıklar yapan ve bu kapsamda ilgili devlet kurumlarını 
uyaran, harekete geçiren bir kuruluş. Ancak 2011’deki Suriye kriziyle beraber 
AFAD göç konusunda çalışmaya ve göçmenlere hizmet etmeye başlıyor. 

Böylece bir tecrübe biriktiriyor, böylece bir insani yardıma giriş başlıyor.  

İnsani yardımların iki temel sebebi vardır; birincisi tabiat kaynaklı afetler. 
İkincisi ise beşeri kaynaklı afetler. Beşeri kaynaklı afetler de daha çok savaşlar, 
çatışmalar, göç gibi insan temelli olaylardır.  

Tabi Suriye krizi tamamen beşeri kaynaklı bir afet ve oluşan göç krizi de 
bunun bir etkisi. Hatay’dan başlayan girişlerle beraber kamp kurma faaliyetleri 
başlıyor, 10 ilde 25-26 kamp kurulumu gerçekleştiriliyor, sonraki süreçte de 
kamp dışındaki insanların ve sunulacak olan hizmetlerin koordinasyonu da, 
yani Sağlık Bakanlığının yapacağı işler, Milli Eğitim Bakanlığının yapması gere-
kenler, diğer bakanlıkların yapması gerekenler de Suriye Koordinasyon Toplan-
tıları neticesinde belirlenerek harekete geçiliyor.  

Mart 2018 tarihi itibarıyla artık bu işin bir acil durum olmaktan çıkması sebe-
biyle tüm iş ve işlemlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi 
gerektiği ilgili Başbakan Yardımcımız ve İçişleri Bakanımız tarafından görüşül-
dü. Görüşmeler neticesinde AFAD, Mart 2018 tarihi itibariyle 

Türkiye’deki Suriyelilerle alakalı bütün iş ve işlemleri Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğüne devrettik, biz AFAD olarak artık Suriye içindeki faaliyetlerimizi 
koordine ediyoruz. Bu anlamda Kilis’in karşı tarafında bir depomuz var, Fırat 
Kalkanı bölgesindeki, Zeytin Dalı bölgesindeki kamplara dair yaptığımız insani 
yardım faaliyetlerini oradan koordine ediyoruz, yine İdlib’e yönelik faaliyetleri-
mizi Hatay’dan koordine ediyoruz. 

Bugüne kadar AFAD olarak 5 yılda 50’den fazla ülkeye, kimine bizzat ekip 
göndererek, kimine Birleşmiş Milletler aracılığıyla, kimine finansal destek vererek 
yardımda bulunduk. Bazı afetlerden sonra arama-kurtarma ekibimizle gittik. Son 
1 yıllık süreç içinde benim de bizzat ekiplerimizle beraber olay yerine intikal ede-
rek müdahale ettiğimiz 2 olay gerçekleşti, bunlardan birincisi, 2017’de Irak Süley-
maniye’de meydana gelen depremdi. Deprem meydana gelir gelmez AFAD Kriz 
Merkezinden olayı izlemeye başladık. Değerlendirmeler neticesinde tüm hazırlıkla-
rımızı tamamlayarak ekibimizle beraber merkez üssü Süleymaniye’ye gittik. 
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Deprem tam olarak İran-Irak sınırındaki meydana gelmişti. İran tarafına da 
defalarca yardım taleplerimizi ilettik, ancak İran tarafı istemedi, kibarca teşek-
kür etti, ama hakikaten esasında ihtiyaç vardı. Irak tarafındaki depremzedelere 
çadır kurduk, arama-kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdik. 

Yine, Somali’de ki Somali tarihinin hakikaten en büyük patlamasıydı, 400’den 
fazla insan vefat etti. Patlama meydana gelince, Somali bizden acil yardım is-
tedi, çünkü hastane imkânları çok çok kısıtlı ki Türkiye’nin hastanesi dahi orada 
olmasına rağmen kapasiteleri dolmuştu, 400’den fazla can kaybı, binlerce yaralı 
vardı. Hazırlıklarımızı tamamlayarak, askeri kargo uçağıyla hemen Somali’ye inti-
kal ettik ve çok kısa sürede 35 yaralıyı alıp Türkiye’ye getirdik.  

Bir yıldan fazladır da Myanmar’dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş’e göç 
etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor, 
orada ekibimiz var. Bambudan evler inşa ediyoruz. Sağlık Bakanlığıyla beraber 
hastanemiz orada faaliyet gösteriyor, ki kamplardaki en iyi hastane diyebilirim, 
yüzlerce ameliyat yapıldı orada. Türk doktorları yerel destek personeliyle beraber 
hizmet veriyorlar. Yıllarca bu insanlara hizmet verme ihtiyacı devam edecek, çünkü 
Myanmar tarafında da, Bangladeş tarafından da çok ciddi ilerlemeler gözükmüyor.  

Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanları ilk olarak 
Eylül 2017’de Cumhurbaşkanımızın Eşi Hanımefendi Emine Hanımın da yer 
aldığı heyet ile beraber ziyaret ettik. İnsani yardımlarımız oldu. Sonraki süreçte  
3-4 defa farklı farklı tarihlerde hem faaliyetleri yerinde görmek, hem hakikaten 
farkındalığı artırmak için Bangladeş’in Cox’s Bazaar İlinde bulunan Arakanlı 

Müslümanların kaldığı mülteci kamplarını ziyaret ettik. 

Yine periyodik olarak yardım ettiğimiz diğer bir ülke ise Filistin. AFAD’ın ku-
rulduğu yılın ertesinden itibaren her yıl yardımlarımızı Filistin’e ulaştırdık. Bu 
sene içinde Filistin için 1.2 milyon dolar Dünya Sağlık Örgütü’ne, çünkü orada 
çalışılan hastaneler var, yardım verdik, aynı zamanda 26 bin ton un Gazzelilere 
dağıtılmak üzere Gazze’ye ulaştırıldı. 

Sudan’a yönelik 10 bin ton buğday yardımı ve akaryakıt yardımımız oldu. 
Akaryakıta özellikle şu yüzden ihtiyaç duydular, bu ihtiyacın bir politik sebe-
bi vardı o yüzden değinmem gerekiyor, çünkü insani krizlerin bir kısmı 
politik sebeplerden kaynaklanıyor. Sudan, bu Katar-Türkiye-Suudi 
Arabistan krizinde Katar’ın ve Türkiye’nin yanında durduğu açıkça 
deklare etti. Suudi Arabistan Sudan’a yakıt satışını azalttı. 
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Bunlar Sudan’lı yetkililerin paylaştığı ifadeler ve çiftçiler yakıta erişemez hale 
geldi. O yüzden bize özellikle söyledikleri, biz öyle fakir bir ülke değiliz, ancak şu 
an yakıt alamıyoruz ve traktörlerimize yakıt bulamayınca mahsul tarlada kalıyor.  

O yüzden özellikle hani bir kere de olsa, iki kere de olsa ne olur bize destek 
verin dedikleri bir yardımdı bu, yoksa yakıt insani yardım kapsamında değer-
lendirilmez, ancak kalkınma yardımı anlamında böyle bir yardımımız oldu. 

Sınır ötesinde de Fırat Kalkanı’nda ve Zeytin Dalı’nda faaliyetlerimiz devam 
ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde, hatırlarsınız 18 Mart’tı, 17 Mart akşamı Metin 
Temel Paşamızla konuşup, biz yakın zamanda Afrin merkezde başlıyoruz, hazır 
olun dedi. 18 Mart sabahı aradı, dedi ki, Afrin merkezinin kontrolü bizde, artık 
insani yardıma başlayabiliriz dedi biz de hızlıca insani yardımlarımızı ulaştırma-
ya ve dağıtmaya başladık. 

İnsani yardımda ihtiyaç sahibi insanın ihtiyacını gidermek birinci vazife, di-
ğer vazife ise Türkiye orada hakikaten acıyı dindirmek üzere var. Türkiye orada 
hastane inşa ediyor, Türkiye orada okul inşa ediyor, Türkiye orada hayat koşul-
larını nasıl iyileştiririm diye bakıyor. Bugüne kadar hamdolsun 250 binden fazla 
insan başta Fırat Kalkanı bölgesi olmak üzere geriye döndü, içerideki yaşam 
koşulları iyileştikçe daha fazla Suriyeli topraklarına geri dönecek, ancak bu tabi 
süreç alan, bu tabi zaman alan, maddi destek isteyen bir süreç, ama bizim 
orada faaliyetlerimiz devam edecek. 

Türkiye Idlib’deki süreci çok iyi anlatmalı, çünkü insani yardım çalışanla-
rı açısından bu mucize gibi bir şey. Milyonlarca insanı etkileme potansiyeline 
sahip olan bir kriz vardı, göç oluşacaktı, yani yeniden çalışmalar başlayacak, 
belki varil bombaları, hava saldırıları, tekrar kimyasal bombalar patlatılacaktı, 
ancak çok şükür ki, Türkiye Rusya’yla yürüttüğü, hakikaten diplomasi başa-
rısıyla bu problemi, bu muhtemel krizi durdurdu. Bir taraftan da en fazla etki-
lenme potansiyeline sahip olan ülke Türkiye’ydi, bu bakımdan cidden bizim 
açımızdan mutluluk verici bir gelişmeydi, bu krizi durdurduk. Bundan sonraki 
süreçte tampon bölgenin tampon oluşturulması ve içeride artık insani faaliyet-
lerin arttırılmasına yönelik biz de ilgili kuruluşlarımızla görüşerek faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. 

Son olarak önemli bir hususu ifade etmeliyim; Yemen krizini yakından takip edi-
yoruz, zor bir kriz. Kompleks bir kriz, çözülmesi için çok fazla insiyatif gerektiren bir 
kriz. Yemen’deki açlık krizine karşı tüm insanlığın harekete geçmesi gerekmektedir. 
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Irak’a yönelik faaliyetlerimiz de oluyor. Irak, zihnimizden bazen ırak olabili-
yor hakikaten, ama bizim için birçok açıdan çok önemli bir ülke olduğunu dü-
şünüyorum. O yüzden ara ara oradaki kamplara yönelik yardım faaliyetlerimiz 
de devam ediyor. Irak’ta bulunan Türkmenler ile ilgili yardımlarımız da devam 
etmektedir. 

Genel olarak özetlemek gerekirse, afetler konusunda risk azaltma faaliyet-
lerine hem devlet politikası anlamında, hem de her bir bireyin yapması gere-
kenler anlamında, biz devam ediyor olacağız. Sizlerden de hem bulunduğunuz 
illerde hem de bireysel olarak hayatlarınızda afetlere karşı daha hazırlıklı olma-
nızı istirham ediyorum. Saygılarımla
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Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Süreci
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Personel, İller ve Birlikler
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Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP)
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Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
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Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
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Türkiye Deprem Gözlem Ağı

Ülkemiz Avrupa’nın 2. Büyük Deprem Gözlem Ağına Sahiptir

299
Hızölçer

757
İvmeölçer

1.056 
Deprem 
Gözlem 
İstasyonu

+

2017 yılında kaydedilen deprem sayısı  38.287
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Afete Hazır Türkiye Projesi

Ulaşılan 
Toplam Kişi 

Sayısı

12 
Milyon
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Risk ve Zarar Azaltma, Hazırlık 
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Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Faaliyetleri
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Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ
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Türkiye Yeni Deprem Tehlike Haritası 

Deprem Tehlike Haritası - 2018
(Mevcut)

Deprem Bölgeleri Haritası - 1996 
(Eski)
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Sivil Savunma Faaliyetleri – İKAS Projesi
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• KBRN kapasite geliştirme faaliyetleri
• KBRN Strateji Belgeleri
• Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı (URAP)
• KBRN alanında ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikatlar düzenlenmesi
• AFADEM - NATO KBRN Bölgesel Eğitim Merkezi
• NATO Sivil Korunma (CEPC-CPG) grubu faaliyetleri
• KBRN konularında halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler

Sivil Savunma Faaliyetleri - KBRN
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Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Faaliyetleri
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Tam Donanımlı 11 Adet «KBRN» Keşif ve Tespit Aracı
11 Adet KBRN Mobil Dekontaminasyon Kamyonu

Müdahale Kapasite Bilgileri
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Müdahale Kapasite Bilgileri

1.281
2018 Yılı ilk 10 Ayında 
Müdahale Edilen 
Olay Sayısı

Arama-Kurtarma Personeli Sayısı
1.853

Müdahale Aracı Sayısı
773

1.465
2017 Yılında 

Müdahale Edilen 
Toplam Olay Sayısı

Kapasitemiz

103 8X8 Amfibik

21/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Müdahale
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26/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Son Dönemde Yaşanan Depremler

Çanakkale Ayvacık (06.02.2017 – M: 5.3)

Manisa Saruhanlı (27.05.2017 – M: 5.1)

Adıyaman Samsat (02.03.2017 – M: 5.5) 
(24.04.2018 – M: 5.1)

Muğla Bodrum (21.07.2017 – M: 6.5)

25/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Lojistik Depolar

Stok Durumu
Çadır

82.853
Mutfak Seti

9.864
Yatak

61.567
Yastık-Çarşaf Seti

24.065
Battaniye
143.172

Afyonkarahisar

Antalya

Aksaray

Ankara
Kırıkkale

Kastamonu
Samsun

Adana
Kahramanmaraş

Adıyaman Diyarbakır

Muş

Van

Erzurum

Elazığ

ErzincanSivas

Düzce

YalovaTekirdağ

Balıkesir
Bursa

Manisa

Denizli

Muğla

48
25 adet lojistik depo
30 adet lojistik destek depo2

24/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

INSARAG Arama Kurtarma Sertifikasyonu

Uluslararası INSARAG 

İstanbul, Ankara

Ulusal INSARAG

İzmir, Erzurum, Sakarya, 
Afyonkarahisar, Bursa, 
Diyarbakır ve Adana 
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29/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet Konutları

Devam eden toplam afet konutu  4.984

Adıyaman Samsat Afet 
Konutları 

403 Konut (Temeli atıldı)

Çanakkale Ayvacık Afet Konutları 
205 Konut (Teslim aşamasında)

40 Konut (Yer teslimi yapıldı)

28/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet Konutları

47.933
1960

212.546 48.493
2002 2018

%31,2

2009

Tamamlanan toplam afet konutu  308.972

27/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

İyileştirme
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32/38

Arakanlı Müslümanlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

1972’den itibaren Myanmar hükümeti ve ordusu 
tarafından sistematik soykırıma maruz kalan 

Arakanlı Müslümanlar 1982’de vatandaşlıktan 
çıkarılmıştır.  

25 Ağustos 2017’den itibaren Arakanlı 
Müslümanlara yönelik etnik temizlik şiddetini 

artırmıştır. 

Toplam yardıma muhtaç mülteci sayısı

1,3 milyon

25 Ağustos 2017’den itibaren yerinden 
edilen kişi sayısı 

708 Bin

31/38

Uluslararası İnsani Yardım Faaliyetleri 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

• Arama ve kurtarma 
• Acil insani yardımlar
• Ayni ve nakdi
• Orman yangınları
• Yaralı/hasta transferi

2018 Küresel İnsani Yardım Raporuna göre Türkiye 8 milyar dolar ile 
2017 yılında en çok insani yardım gerçekleştiren ülke konumundadır.

15 kıtada 
50’den fazla 

ülkede…

30/38Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Uluslararası İnsani Yardımlar
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35/38

Somali

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kuraklık – İç Karışıklık - Mogadişu’da patlama (14 Ekim 2017) 

35 yaralı ve 34 refakatçisi 
AFAD koordinasyonunda 

ülkemize getirilmiştir. 

343,7 Milyon TL

2010 - 2018

34/38

Filistin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

1.200.000 dolar nakit yardımı (DSÖ)
26.000 ton un (UNRWA)

İsrail’in Filistin'e yönelik uyguladığı abluka ve zulüm.

2010 – 2018 

423 Milyon TL 
137,5 bin ton un

2018

33/38

Arakanlı Müslümanlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

• 1 sahra hastanesi (2 ambulans) [AFAD&Sağlık Bakanlığı] 
• 1.592 bambu ev kullanımda [AFAD] 
• 6 su kuyusu [AFAD] 
• 6 sağlık ocağı ve 3 çok amaçlı sağlık merkezi (kurulacak) [AFAD&Türk Kızılayı]
• 1 çocuk parkı [AFAD] 
• 13.000 gıda kolisi [AFAD] 

128 bin poliklinik hizmeti
845 ameliyat

76 doğum
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37/38

Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Faaliyetleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Fırat 
Kalkanı 
Bölgesi

Zeytin 
Dalı 

Bölgesi

İdlib

AFAD Çobanbey Lojistik Merkezi
(Faaliyet  1 Nisan 2017)

Afrin ve İdlib 337 noktada
Fırat Kalkanı Bölgesi  285 noktada

33 düzenli ve 54 dağınık kamp 
233.057 Kişi

Yaklaşık 300 milyon TL

Bugüne kadar 250 binden fazla Suriyeli, Türkiye’den bölgeye geri dönüş 
yapmıştır. 

36/38

Sudan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

2018’de  10.000 ton buğday yardımı 
15.000 ton akaryakıt (11,1 milyon dolar)

2013 – 2018  69 Milyon TL

Aşırı Yağışlar - İç Karışıklıklar 



İl Dış İlişkiler Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

03 - 04 Kasım 2018
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TİKA BAŞKAN YARDIMCISI 
PROF. DR. SAYIN BİROL ÇETİN

Sayın Bakanım, kıymetli yöneticiler ve değerli katılımcılar; konuşmama baş-
lamadan önce hepinize saygılarımı sunuyorum.

Ayrıca Başkanımız Sayın Serdar Çam’ın da selamlarını iletiyorum, kendisi-
nin bir programı olduğu için onun yerine ben bu göreve tayin edildim.

Öncelikle TİKA’nın faaliyet alanlarını anlatarak konuşmama başlamak is-
tiyorum. Tika yılda ortalama iki bin proje gerçekleştiren bir kuruluş çok hızlı 
çalışmak zorundayız, bazı projelerimiz gerçekten büyük projelerdir örnekleri 
sunuda aktaracağız. Kurumumuzun 59 ülkede 61 tane ofisi bulunmaktadır, 
bazı ülkelerde ihtiyaç fazla olduğu için birden fazla ofisimiz faaliyette bulun-
maktadır. Bazı bölgelerde hem bütçe olarak, hem proje sayısı olarak önemli ar-
tışlar olmuştur. Özellikle son yıllarda bütçemizin büyük kısmını Afrika’ya ayırmış 
durumdayız, 23 ofisimiz oldu sanırım, birkaç yeni ofis için çalışmalarımız da 
devam etmektedir. Afrika açılımından sonra Afrika’daki proje sayılarımız hem 
büyüklük olarak, hem sayı itibarıyla çok artmış durumdadır. 

Başlangıçta bize gelen talepler küçük bütçeli taleplerdi, şimdi büyük altya-
pılar, baraj inşaatları, organize sanayi bölgeleri, teknokentler, üniversite inşa-
atları, gibi projeler talep ediliyor. Tabi devletimizin gücüyle orantılı olarak, biz 
bunları yapabiliyoruz. Allah devletimize kuvvet versin, güç versin, bu sayede, 
yılda ortalama 2 bin civarında projeyi hayata geçirebiliyoruz.

Son yıllarda Latin Amerika’da 2 tane ofisimiz vasıtasıyla projeler gerçek-
leştirmeye başladık. Bunlar bölgesel çapta hizmet veren ofislerimizdir.  Ancak 
birkaç ülkeden de ciddi ve ısrarlı bir şekilde ofis açmamız isteniyor, özellikle 
Brezilya’dan. Dolayısıyla orada da belki bir-iki tane daha ofis açmamız söz ko-
nusu olabilir. Uzak Doğu’da aynı şekilde başta Pakistan olmak üzere. 4 ofisle 
hizmet vermeye çalışıyoruz.

Bir marka haline geldik çok şükür, yani TİKA olarak faaliyette bulunduğu-
muz bölgelerde çok fazla tanınır hale geldik.

Bir örnek anlatmak istiyorum. Myanmar’daki olaylardan sonra biliyorsunuz 
bölgeye hiçbir yardım kuruluşunu sokmamışlardı ancak biz sahada   olmanın 
avantajını kullandık ve başlangıçta sadece TİKA’ya izin verildi, TİKA üzerinden 
diğer kurumlarımızın faaliyetlerini başlatmış olduk. Zaten AFAD’la, Kı-
zılay’la beraber çalışıyoruz, yine Maarif Vakfımızla, Yunus Emre Ens-
titümüzle yurt dışında ortak çalışmalar yapıyoruz zaman zaman.
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Arakanlı mültecilerle ilgili geçtiğimiz sene Ağustos ayından beri günlük 25-
30 bin kişiye yemek veriyoruz, her gün sıcak yemek çıkıyor, orada kampımız 
var. Yine aynı şekilde AFAD’ın hastanesi var Sağlık Bakanlığıyla beraber yürüt-
tüğü. 

Aslında TİKA’nın görevi, kalkınma yardımıdır, biz bir kalkınma yardımı kuru-
luşuyuz ancak, bazen insani yardım konularında da aldığımız talimatlar doğrul-
tusunda çalışmalarda bulunuyoruz. 

TİKA neler yapıyor? Yani kalkınma yardımı deyince ne anlamalıyız. Kalkınma 
yardımları daha çok az gelişmiş ülkelerin güya kalkınması için yapılan yardım-
lar şeklinde ortaya çıkıyor, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelmiş bir 
konu, fakat uygulamada böyle olmuyor. Yani gelişmiş ülkeler yardım yaptıkları 
ülkelerden bazı tavizler karşılığında bu yardımları yapıyorlar. Tabi bizim anlayışı-
mız biraz farklı, Türk tipi kalkınma modeli diye bir isim koyduk buna. Kalkınma 
yardımında bulunan diğer ülkeler, daha çok uzun ve orta vadeli kredi kullan-
dırmak suretiyle kalkınma yardımlarına destek veriyorlar, bizim yardımlarımız 
tamamen karşılıksız, hibe şeklindedir. 

Tabi aramızda yöntem açısından da farklılıklar var. Biz gittiğimiz ülkelerde 
proje dikte etmiyoruz, işte sizin şu konuda eksiğiniz var, şöyle size bir proje 
yapalım, biz daha iyi biliriz, gibi üstenci bir yaklaşımla değil, tamamen eşit 
mesafeli. Zaten ofis açtığımız ülkelerde de biz daha çok o ülkenin bizi isteme-
sine, TİKA’yla ortak, Türkiye’yle daha doğrusu çalışma taleplerinin onlardan 
gelmesini bekliyoruz. Yine ofis açtıktan sonra onların taleplerini önceliyoruz, 
yani onlarca istenildiği takdirde, talep geldiği takdirde projeleri kabul ediyoruz. 
Mümkün olduğu kadar birlikte proje yapmayı, işte siz de katkıda bulunun, be-
raber yapalım şeklinde tekliflerimiz oluyor genellikle. 

Ben altı sene kadar sahada çalıştım, Balkanlar’da yüzlerce proje yaptık. 
Önce tabi ön yargılar da oluşuyor, bunlar niçin bize yardım ediyorlar şeklinde, 
bizim gizli ajandamız olup olmadığı merak ediliyor. Ancak projeye başlan-
dığında ve proje bittikten sonra bizim tavrımız bütün o endişeleri ortadan 
kaldırıyor. 

Az önce bahsetmiştim, yılda ortalama iki bin proje yapıyoruz, bu demektir ki 
her projede birçok dost kazanıyoruz. Projeleri yaparken sivil toplum kuruluşlarıyla 
da çalışıyoruz kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışıyoruz, her sene dostlarımızı ço-
ğaltıyoruz aslında. Bu da tabi Türkiye’nin görünür olmasına büyük katkılar sağlıyor. 

Bizim yıllar önce birlikte proje yaptığımız kişiler şu anda ülkelerinin siyase-
tinde önemli yerlere gelmiş kişiler oluyor çoğunlukla,  örnekleri var bunların 
somut anlatabilirim, birçok ülkede yaşadık bunları.
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Sonra TİKA’nın bir görevi de, koordinasyon görevidir. Yani Türkiye’deki 
kurumlarımızla faaliyette bulunduğumuz ülkelerdeki kurumların yöneticilerini, 
uzmanlarını bir araya getirmek. Bu kapsamda yıllardır devam ettirdiğimiz pro-
tokollerimiz ve projelerimiz var, onlar devam ediyor. Mesela hakim ve savcıla-
rın eğitimi noktasında Adalet Akademisiyle yıllardır proje yapıyoruz. Yine aynı 
şekilde Emniyet Genel Müdürlüğümüzle polis eğitimleri, yine Jandarma Genel 
Komutanlığımızla o ülkelerdeki birimleri bir araya getiriyoruz. Sayıştay denetçi-
leriyle ilgili programımız devam ediyor. 

Onun dışında üniversitelerimizin ortak projelerine katkı veriyoruz. Aynı şekil-
de tüm bakanlıklarımızın uzmanlarıyla, İstatistik Kurumumuzla Türk Standartları 
Enstitümüzle ortak olarak yaptığımız çalışmalarımız var. Orman zararlıları örne-
ğin, bununla ilgili Orman Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız projemiz var. Tarım 
Bakanlığıyla yaptığımız projelerimiz var. Sağlık Bakanlığıyla çok yakın çalışıyo-
ruz, yeni teknikleri, tedavi yöntemlerinin öğretilmesi, paylaşılması gibi tecrübe 
paylaşımına aracılık yapıyoruz.

 Ülkemizin birikimlerini dost ve kardeş ülkelere aktarıyoruz tabi onlardan 
gelen talepler doğrultusunda. Bunlar çok ilgi görüyor gerçekten, her sene hem 
sayı noktasında, hem de program çeşitliliği noktasında yeni talepler alıyoruz. 
Aynı şekilde yayıncılık noktasında TRT’yle de çok yakın çalışıyoruz, çalıştığı-
mız ülkelerde birçok radyo, televizyon talepleri oluyor, Afrika’da özellikle, onları 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde yayın desteği noktasında TRT’mizin 
katkılarıyla beraber teknik donanım temini noktasında çok ciddi katkılarımız 
oldu birçok televizyona.

TİKA aslında faaliyetlerinin planlamasını gelen talepler doğrultusunda, yıl-
başından önce yapıyor ve bütçesini aldıktan sonra uygulamaya başlıyor. Sonra 
yıl içinde Cumhurbaşkanımızın veya bir bakanımızın ziyareti sırasında günde-
me gelen talepler olabiliyor, onları da hemen realize ediyoruz önceliğine göre, 
aciliyetine göre, hemen onu da yetiştirmeye çalışıyoruz.

Dediğim gibi, bu aslında fark edilmemizi sağladı. Diğer kuruluşlar da merak 
ediyor, yani Türkler sahada nasıl bu kadar etkin? Hakikaten bugüne kadar sı-
kıntımız olmadı, iyi niyetli çalıştığımız için birçok kapılar açıldı.

Bir de merak ettikleri bir şey, bu kadar kısa zamanda nasıl projeler biti-
riliyor, hep sordukları soru buydu. Yani birçok muhatabımızla görüştüğümde 
bu soruyla karşılaştım, bu kadar kısa sürede nasıl bitiriyorsunuz? Çünkü diğer 
kuruluşlar aşağı yukarı bir seneye yakın projelendirme süreci sonun-
da başlayabiliyorlar, maliyetler çok daha yukarıda oluyor. Çok şükür 
paramız da bereketli, çok cüzi bütçelerle büyük projeler yaptık, 
hayırlı projeler yaptık. 
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Tabi odağımızda insan olunca, Aşık Veysel’in dediği gibi, dava insanlık da-
vası olunca, bereketi daha başka oluyor. Diğerleri gibi,  ben şunu vereyim, onun 
karşılığında şu tavizleri alayım, işte ticaretimiz bu kadar artsın, kendi mallarımızı 
pazarlayalım demiyoruz. Tabi biz de Türkiye’deki sanayicimizi ve Türk ürünlerini 
yaptığımız projelerde, mümkün olduğu kadar desteklemeye çalışıyoruz. 

Bir de, TİKA’nın yapmış olduğu restorasyon projelerinden bahsetmemiz ge-
rekiyor. Ortak tarihi mirasımızın korunması için özellikle Balkanlar başta olmak 
üzere, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da, yok olmasını istemediğimiz tarihimizin 
önemli parçaları var onların restorasyonlarını yapıyoruz. Bu konuda da kurum-
sal olarak büyük tecrübeye sahip olduk. Yurt dışına giden vatandaşlarımız bir-
çok tarihi eserde TİKA’nın tabelasını görüyor artık.

Sürekli gelen mektuplar var Cumhurbaşkanımıza iletiliyor, oradan gelenler 
var. Mesela bir bölgede, mezar taşı kırılmış,  TİKA bunu hemen yapsın. İşte 
şuradaki caminin halıları çok kötüydü gibi aslında güzel bir şey, insanlarımız bu 
noktada gerçekten bir duyarlılığa sahip ancak bu tür tarihi eserler için bir takım 
izinlerin alınması gerekiyor. 

Mesela şimdi sunuda gördüğünüz yer Bosna Hersek’teki Konyic Köprüsü. 
Bu köprü yıkılmış durumdaydı biz köprüyü onardık. Şimdi diyeceksiniz ki, ne-
ticede bir köprü onarımı. Ancak bu köprüyü onardıktan sonra etrafında -son 
resimleri yok galiba- birçok kafe ve restoranlar açıldı, bir turizm merkezi haline 
geldi. Şimdi Mostar’a giden birçok tur şirketi burada da mola veriyor, burayı da 
gezdiriyor, dolayısıyla o şehrin ekonomisine ciddi katkıda bulunduk aslında bir 
köprüyle. 

Onun dışında, Bosna’yı emanet olarak kabul ettiğimiz için binin üzerinde 
proje yapmışız bu güne kadar, büyük projelerimiz var sağlık alanında, restoras-
yon alanında, tarım alanında özellikle geri dönüşleri sağlamak açısından bazı 
bölgelerde tarım projelerinde de oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyorum.

Tabi TİKA’yı şöyle de anlatmak icap edebilir: Biz yirmi altıncı senemizdeyiz, 
Tika Türk Cumhuriyetlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştu, sonra bunu 
Balkan coğrafyasıyla genişlettik, daha sonra Afrika açılımıyla, ilerlettik ve şimdi 
bunu dünya geneline yaydık.

 Bu başarıda özellikle Cumhurbaşkanımızın katkı ve talimatları çok etkili ol-
muştur, bizlere vermiş olduğu vizyon ve istikamet bizi buralara getirmiştir. Biz 
de ancak bu teveccühe layık olmaya çalıştık kurum olarak. Şimdi dünyanın her 
yerinde tanınan bir marka olduk çok şükür. 

Mesela Latin Amerika diğer coğrafyalarla pek benzeşmiyor, yani bu bölge-
de ortak kültürel tarihimiz yok. 
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Fakat insanlar ülkemizin dünyadaki adaletsizliklere karşı çıkışı, mazlumların 
yanında yer alışımız gibi sebeplerden dolayı muazzam bir sempati gösteriyorlar 
bizlere. Ben yüzlerce açılış törenine katıldım, birçok programda uygulayıcı olarak 
yer aldım, mesela geçtiğimiz aylarda Meksika’da deprem bölgesinde bir sağlık 
ocağı temel atma törenine katılmıştım büyük bir kalabalık toplanmıştı, böyle bir 
samimiyet, böyle bir tezahürat hiçbir yerde görmediğimi söyleyebilirim. Aynı şe-
kilde geçtiğimiz yıl Şili’de de böyle bir durumla karşılaştık. Birçok insan benimle 
fotoğraf çektirdi Türkiye’den geldim diye. Emekli bir hemşire, ben Türkiye’yi gör-
meden ölmek istemiyorum, beni ne yapın edin Türkiye’ye götürün dedi. 

Böyle bir karşılık var, yani bizim niyetimiz iyi olduğu için, insanlık adına bir şeyler 
yapmaya çabaladığımız için karşılığı var gerçekten. Bunların bazı ülkeler tarafından 
üstü örtülmeye çalışılıyor. Biz dünyanın en cömert ülkesiyiz, en çok insani yardımı 
yapan ülkesiyiz ve bunları karşılıksız, hesapsız yapıyoruz, yani bir beklentiyle değil. 
İşte ben bunun bereketine inanıyorum. Aynı şekilde Myanmar’da birçok yardım 
kuruluşu varken, sadece TİKA’ya o bölgede yetki verilmesi, bu aslında bizi gurur-
landıran bir şeydir. Balkanlar’a ilk gittiğimizde geç geldiğimiz söyleniyordu, niye 
bizi ihmal ettiniz diyorlardı bunu aştık çok şükür, şimdi daha fazla proje yapmamız 
bekleniyor, biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz. Tabi bu devletimizin gücüyle ala-
kalı, insanımızın, vatandaşlarımızın desteğiyle alakalı bir konudur. 

TİKA kesinlikle projelerini yaparken ayırım yapmıyor, insanların etnik kimlikleri-
ne, dini inanışlarına bakmıyoruz ayırım yapmadan bu işleri yapmaya çalışıyoruz.

Dünyadaki bütün problemlerin temeli hep ekonomik paylaşım üzerine, dün-
ya üzerindeki savaşlar da aslında bunun için yapılıyor, paylaşımla ilgili problem 
var, sorun var, bakıyorsunuz hep silahla çözülmeye çalışılıyor, aslında payla-
şarak bu sorunların tamamı giderilebilir. Biz yaptığımız işlerle bunu öğretmeye 
çalışıyoruz,  yaptığımız projelerle paylaşmanın ne kadar gerekli bir şey oldu-
ğunu, bir bereketi olduğunu, bir çoğaltma olduğunu, paylaşmanın yok olma, 
küçülme olmadığını bunu anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl anlatabiliriz bilmiyorum. 
Yani bereket kavramının diğer dillerde karşılığı nedir? Bunu nasıl anlatabiliriz? 

Gerçekleştirdiğimiz her işte, her projede birçok dost kazanıyoruz, işte yu-
muşak güç deniliyor. Diplomasimize destek vermeye çalışıyoruz yaptığımız 
işlerle. Karşılığını da görüyoruz çok şükür. Kültürel faaliyetlere de katkıda bu-
lunuyoruz, sadece eğitim, sağlık, altyapılarla ilgili değil, üretim potansiyelinin 
arttırılması noktasında çalışmalarımız da var. Filistin’de kurduğumuz mesela 
zeytinyağı tesisleri. Birçok tarım projeleri de yaptık, arıcılık noktasın-
da, işte hayvan yetiştiriciliği, sera, çok fazla projelerimiz var. 

Ülkemiz açısından bazı kapıların açılması noktasında, diplo-
masimize yardım etmeye çalışıyoruz.
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Başlıca Proje Çıktıları

2011
27

2012
71

2013
75

2014
63

2015
39

2016
58

2011
78

2012
175

2013
204

2014
145

2015
140

2016
338

2011
90

2012
101

2013
158

2014
136

2015
73

2016
27

2017
61

2017
260

2017
155

59 ülke
61 ofis

Afganistan
Arnavutluk
Azerbaycan
Bangladeş
Bosna Hersek
Bulgaristan
Cezayir

Cibuti
Çad
Etiyopya
Filipinler
Filistin
Gambiya
Gine

Güney Afrika
Güney Sudan
Gürcistan
Hırvatistan
Irak
İsrail
Kamerun

Karadağ
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Kolombiya
Komor 
Adaları

Kosova
Libya
Lübnan
Macaristan
Madagaskar
Makedonya
Mali
Meksika

Mısır
Moğolistan
Moldova
Mozambik
Myanmar
Namibya
Nijer

Nijerya
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Senegal
Sırbistan

Somali
Sudan
Suriye
Tacikistan
Tanzanya
Tunus

Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Ürdün
Yemen
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En cömert ülke
GSMH oranı ile 
Türkiye Dünya 1. 
olmuştur.

En cömert ülke

En cömert ülke

Türkiye Acil İnsani Yardımları
En cömert ülke
Türkiye, GSMH oranı 
ve miktar  
bakımından Dünya 1. 
olmuştur.

İnsani 
Yardımda
En Cömert
Ülke Olduk
Türkiye 2017 yılında en çok insani 
yardım yapan 1. ülke oldu*.

*Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu’na göre

2017 Proje ve Faaliyetler
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TİKA Neden Farklı?

170 ülkede

25.000’in 
üzerinde 

proje

Çeyrek asırlık
tecrübe ile
her gün 
daha da 
güçleniyoruz

EAGÜ Yönelik Yardımlar

Resmi Kalkınma Yardımları
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Eğitim

SOSYAL ALT YAPI VE
HİZMETLER

Mesleki Eğitim

Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi 

TİKA Neden Farklı?

Eğitim

Yeni Bir Yaklaşım:
Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modeli

Samimiyet ilkesiyle hareket ediyoruz.

Hiçbir gizli ajanda oluşturmadan şeffaf yönetim anlayışı ile çalışıyoruz.

Ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerini esas alıyoruz. 

Muhataplarımıza ve değerlerine saygı gösteriyoruz. Karşılıklı etkileşim ve öğrenmeye dayanan bir iletişim modelini benimsiyoruz.

Görünür olma beklentisi içerisinde olmadan; rasyonel, sürdürülebilir ve halka doğrudan fayda sağlayan proje anlayışını benimsiyoruz.

TİKA, Türk Tipi Kalkınma Yardımı Modeli ile benzeri kalkınma yardımı kuruluşları arasında yeni bir yaklaşım 
ortaya koymaktadır.



İl Dış İlişkiler Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

03 - 04 Kasım 2018

140
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YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANI 
SAYIN ABDULLAH EREN

Sayın Başkanım, 

Kıymetli teşkilat mensupları, 

81 ilimizden buraya teşrif eden, kadın kolları, gençlik kolları, dış ilişkiler baş-
kanlarımız, 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Başkanı olarak öncelik-
le hepinize hoş geldiniz demek istiyorum.

Tabii benim için şu anda burada bulunmak ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 
ben de 2011-2014 yılları arasında İstanbul İl Gençlik Kollarının Dış İlişkiler Baş-
kanlığını yaptım. Dış ilişkiler birimi, doğrusu AK Parti için, taşıdığı ehemmiyet 
bakımından, en önemli organlarından bir tanesi. Zira 16 yıllık Adalet ve Kalkın-
ma Partisi başarısına baktığınız zaman, hem içeride, hem de dışarıda dış po-
litikanın çok taşıyıcı bir önemi olduğunu görüyoruz. Bu dış politika vizyonunun 
teşkilatlarımıza ve halkımıza anlatılması noktasında da Dış İlişkiler Birimine çok 
çok büyük ve önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutlu 
olduğumu ifade etmek istiyorum.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı dendiği zaman, tabii başta 
“pardon, neydi, bir daha tekrarlar mısınız?” deniliyor. Zira kurumumuzun ismi 
hem biraz uzun, hem bir parça anlaması zor bir isim. Ben de 4,5 yıldır Ankara’da-
yım, bundan önce Başkanlıkta bulundum, 4 aydır da bu kurumun başındayım.

Malumunuz, Türkiye’nin yurtdışında yaşayan çok ciddi bir diasporası var. 
Türkiye’nin de bu diasporasına yönelik birtakım programları, projeleri ve po-
litikaları var. Nitekim 16 yıldır, bu iktidar süresi boyunca çok ciddi stratejiler 
üretildi. Fakat bu stratejilerin somut bir şekilde hayata geçirildiği yıl 2010 yılı 
oldu. 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken, onun talimatla-
rıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı hayata geçirilmiş oldu. 

Kurumumuzun esasında 3 ana faaliyet alanı var. İşin doğrusu 1970’li yıllara 
baktığınızda, diaspora kurumlarının yavaş yavaş kurumsal bir yapı kazandığını 
görmekteyiz. Birazdan diaspora kavramının ne anlama geldiğini siz-
lere aktarmaya çalışacağım. Şu anda 110’un üzerinde ülkede kendi 
sınırları dışında yaşayan vatandaşlarıyla ilgilenen başkanlık, ofis, 
müsteşarlık veya bakanlık seviyesinde teşkilatlar bulunmaktadır. 
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Türkiye’de de 2010 yılında, az evvel arz ettiğim gibi, Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Topluluklar Başkanlığı hayata geçirildi. Biraz sonra kurumumuzun diaspora-
mıza ilişkin ne gibi çalışmalar yaptığını ayrıntılarıyla anlatacağım. 

İkinci faaliyet alanımız, kurumumuzun isminde de görüldüğü gibi, akraba 
topluluklarıdır. Bu akraba toplulukların nereye tekabül ettiği, ne ihtiva ettiği, ne 
içerdiğine ilişkin zaman zaman kurum içinde de konuşulmuştur. Fakat ben 
şöyle söylüyorum: Bir de soydaşlarımız var bunun içerisinde, tarihî, kültürel ba-
ğımız olan topluluklar var, tabii diğer taraftan ümmeti Muhammed var akraba 
topluluk deyince, dolayısıyla 2 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz.

Üçüncü faaliyet alanımız uluslararası öğrencilerdir. Nedir uluslararası öğ-
renciler? Allah rahmet eylesin, Turgut Özal 1992 yılında Cumhurbaşkanıyken, 
91’de Sovyetler yıkıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetle-
rinden Türkiye’ye çok ciddi miktarda öğrenci getirildi ve burslandırma yapıldı. 
1992’yle 2012 yılları arasında bu burslandırmayı Millî Eğitim Bakanlığı yaptı, 
daha sonra 2011 yılında devletimiz bizim kurumumuza bu işin hem bütçesini, 
hem de organizasyonunu tevdi etti. O zamandan beridir, ki 7 yıl oluyor, Türkiye 
bursları adı altında bir markayla dünyanın 150’den fazla ülkesinden Türkiye’ye 
uluslararası öğrenci getiriyoruz. Şu an Türkiye’de dünyadaki 160’ın üzerinde 
ülkeden gelen 140 bin uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Söz konusu 140 
bin öğrencinin 17 bini milletimizin vergileriyle burslandırılıyor. İşte, bu bursları 
öğrencilerimize ulaştıran kurum da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı’dır.

Dolayısıyla, kısaca anlattığım üzere, kurumumuzun 3 ana faaliyet alanı bu-
lunmaktadır.

Esasında biz, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına veya vatandaşlıktan 
kendi istekleriyle çıkmış Türklere, mavi kartlılara ve bulundukları ülkenin vatan-
daşlığına taşınan Türk kökenlilere yönelik kurulmuş bir kurumuz.

Kurumumuz 2010 yılında hayata geçirildikten sonra, devletin diğer kurum-
larıyla yurtdışındaki vatandaşlarla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere teşkilat 
kanunumuzda bize bir görev tevdi edildi. Yurtdışı vatandaş veya Türk diaspo-
rası deyince ne anlıyoruz? Tabii, diaspora deyince hepimizin zihninde ilk başta 
çağrışım yapan Yahudi diasporası, ondan sonra, malumunuz, Ermeni diaspo-
rası. Dolayısıyla diaspora kelimesinin bizim toplumumuzda çok olumlu bir çağ-
rışımı olmadığını kabul etmek lazım.
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Fakat, işin doğrusu, diaspora bugünkü anlamıyla literatürde kendi ülkesi 
dışında yaşayan tüm vatandaşları kapsayan bir üst kavram haline gelmiş du-
rumda. Yurtdışındaki Türk varlığına baktığımız zaman, Avrupa’da 60 yıla sâri 
bir Türk varlığından bahsediyoruz. Türklerin Avrupa’yla olan bu macerası İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra harap olmuş bir halde olan Avrupa’nın inşa ve ih-
yasında bir işgücüne ihtiyaç duyulması neticesinde hayat buldu. Bu işgücü 
çerçevesinde 1961 yılındaki, 3-4 gün evvel 57. yılını geçirmiş olduk, 30 Ekim 
1961’de ilk olarak Almanya’yla işgücü anlaşması imzalandı. Daha sonra bunu 
Avusturya, Belçika, Hollanda takip etti ve 60’lı yıllarda Avrupa’nın birçok ülke-
siyle, ki Avustralya ve Kuzey Amerika da buna dâhil, birçok ülkesiyle işgücü 
anlaşmaları imzalandı ve vatandaşlarımız, Türkler, Avrupa’ya göçmen olarak 
Sirkeci’den trenlerle gitmeye başladılar. 

Tabii şu an 57 yıllık bir maziden bahsediyoruz. Avrupa’daki Türklerin 57 yıllık 
macerası hakikaten bir başarı hikâyesi. Zira Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Tür-
kiye’de iktidar olduğu döneme kadar yurtdışındaki Türklere yönelik Türkiye’nin 
düzgün ve böylesine koordineli bir politikası, bir stratejisi yoktu. Oradaki va-
tandaşlarımız uzun yıllar böyle bir koordinasyona ve kuruma ihtiyaç duydular. 
Tabi en temel ihtiyaçlar, dinî ihtiyaçlardı. Oradasınız, bayram geliyor, bayram 
namazı kılmanız lazım. Bayram geliyor, kurban kesmeniz lazım, dinî vecibeleri 
yerine getirmeniz lazım. Biri vefat ediyor, defnetmeniz lazım. En temel ihtiyaçlar 
dinî ihtiyaçlar. Oradaki vatandaşlarımız ilk başta dinî ihtiyaçları kendi kendileri-
ne karşılamaya çalıştılar. 

Tabii vatandaşlarımız ilk başta Avrupa’ya gittiği zaman, ilk kanaatleri ül-
keye geri dönmekti, orada kalma düşüncesi yoktu. Fakat zaman geçtikçe, 
1970’li yıllardan sonra, bilhassa yuva kurmaya başladıktan sonra Avrupa’da-
ki Türk varlığı kalıcı hale gelmeye başladı. 1980’li ve 1990’lı yıllardan sonra, 
1984’te Diyanet’in orada kurumsal hale gelip, Almanya’da teşkilat açmasıy-
la birlikte Türkiye’nin de kurumsal olarak oradaki varlığı temelli hale gelmiş 
oldu. Tabii uzun yıllar Avrupa’daki Türkler, Türkiye’de gurbetçi, sadece mark 
getiren, Euro getiren kişiler olarak görüldü. Tabii 1970’li yıllardan 1990’lı yıl-
lara kadar, hatta 2000’li yılların başına kadar bizim cari açığımızın çok büyük 
bir kısmının kapatılmasında Avrupa’daki Türklerin çok büyük emeği var. Hat-
ta Merkez Bankası’nın dövizlerinin çok büyük bir kısmı daha 2000’li yılların 
başına kadar bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan gelen döviz-
lerle ikame ediliyor. Şu an için tabii ki çok düşük bir miktar olarak 
görülebilir, ama 2000’li yılların başına kadar durum böyleydi. 
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Fakat 2000’li yılların ortalarından itibaren Cumhurbaşkanımızın yurtdışındaki 
Türklere gösterdiği özel hassasiyet çok önemliydi ve bu hassasiyet siyasal bir 
bilinç oluşturdu. 

Ben meseleye şöyle bakıyorum: Türkiye’nin Avrupa’daki vatandaşları, Av-
rupalı Türkler, mavi kartlılar ve bulundukları ülkelerin vatandaşları aslında 8-10 
senedir yeni bir diasporalaşma sürecini yaşıyor. Kendi ayakları üzerinde eko-
nomik ve siyasî olarak temsili önceleyen, STK’lar kuran, STK diplomasisini ge-
liştiren, insan hakları gibi belli konularda kapasite geliştiren bir Türk varlığından 
yeni yeni bahsediyoruz. 

Bizim kurum olarak tabii ki yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik 3 temel 
görevimiz var. 

Bunlardan bir tanesi; diasporamızın kendi kimlik ve köklerini koruması.

İkincisi; Türkiye’ye, anavatanlarına olan aidiyetlerini muhafaza etmesi.

Üçüncüsü de; yaşadıkları ülkelerde her türlü statülerini yükseltilmesi.

Bu anlamda bizim eğitim ve Türkçe, insan hakları, hukuk, aile ve sosyal çalış-
malar, Türkiye’deki hizmetlerin koordinasyonu gibi belirli çalışma alanlarımız var. 

Eğitim ve Türkçe alanına çok kısaca değinmek istiyorum.

Bizler Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak, dünyada 6 milyon Türk’ün, Avru-
pa’da 5 milyon Türk’ün, Almanya’da 3,5 milyon Türk’ün anadillerini unutma-
maları ve Türk kültürünü muhafaza etmeleri için yıllardır birtakım programlar, 
projeler üretiyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Bunlardan en temel olanlarını 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Anadolu Hafta Sonu Okulları projelerimiz var, örneğin. Bu projelerimizde 
yavrularımızı 6-9, 9-12, 12-15 yaş gruplarına ayırarak, haftasonları STK’larımı-
zın dernek merkezlerinde bu yavrularımıza Türkçe öğretilmesine yönelik teş-
vikte bulunuyoruz. Onları hem ar-ge anlamında destekliyoruz hem müfredat 
desteği veriyoruz.

Yine çift dilli eğitim önemli konularımızdan bir tanesidir. Anadili ya annenizin 
dizinin dibinde, evde öğrenebiliyorsunuz ya da anaokulunda. Daha sonra tabii 
ki bu dili ilkokuldayken, ortaokuldayken de öğrenebiliyorsunuz ama o yaşlarda 
0-6 yaş arasında öğrendiğiniz anadil daha sonra öğrendiğiniz gibi olmuyor. 
Dolayısıyla, anaokullarında çift-dilli eğitimi teşvik ediyoruz, STK’larımızı bu yön-
de destekliyoruz.
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Geçen sene sadece Sakarya Üniversitesi’yle programımız vardı, bu sene 
5 üniversiteyle tüm yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimine 
yönelik yüksek lisans programımız var. Şu an 5 üniversiteyle (Hacettepe, Yıl-
dız Teknik, Akdeniz, Sakarya ve Necmettin Erbakan Üniversitesi) yüksek lisans 
programımız var. 

Yurtdışındaki STK’larımızda Anadolu Okuma Evi adı altında 1000 kitaplık bir 
kütüphane açıyoruz. 

Yine yurtdışında yaşayan gençlerimize,  vatandaşlarımıza belli konularda 
çalışma yaptıkları zaman burslar veriyoruz. 

Tabii ben şunu çok önemsiyorum: Burada yurtdışında uzun yıllardır bulunan, 
Türk diasporasının içinde olan, o diasporaya yön vermiş insanlarla onların huzu-
runda da konuşurken bir noktanın altını çizmek istiyorum. Türkiye’nin son 8-10 
yıldır diaspora politikasındaki makas değişikliğini de işin içine katarak şöyle bir 
projeksiyon çiziyorum: Bulundukları ülkelerin dillerine hâkim, iyi Fransızca, iyi 
Almanca konuşan ve Türkçeyi de iyi bilen çok kaliteli bir üçüncü ve dördüncü 
nesil geliyor. Bir ara nesil vardır, onların Türkçeleri biraz yetersizdir, zira anne ve 
babaları Avrupa ülkelerine göçmen olarak gittikleri için, çocukları bulundukları 
toplumlara daha kolay entegre olsunlar diye Türkçeyi olabildiğince geç öğret-
meye çalışmışlardır. Dolayısıyla, o neslin Türkçesinde biraz kırıklık görebilirsiniz 
ama, şu an hakikaten üçüncü ve dördüncü nesil çok kaliteli ve sosyalizasyonları 
son derece kuvvetli. Türkiye’yi, Türk toplumunu, Türkiye’deki siyaseti iyi biliyorlar, 
kendi ülkelerini iyi takip ediyorlar. Ben bu neslin, bu kuşağın Türk diasporasının 
karakterini değiştireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla, biz bu dönem gençleri-
mizin üzerine çok daha fazla eğiliyoruz. Başkan olduğumdan beri 3 - 4 aydır 
350’nin üzerinde genci farklı programlarla Avrupa’dan buraya getirdik. En son bir 
teknoloji festivali, Teknofest gerçekleştirildi, malumunuz. Avrupa’da çok iyi üni-
versitelerde uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, endüstri, mekanik ve mekat-
ronik mühendisliğinde okuyan 25 başarılı öğrencimizi buraya getirdik. Bunların 
içerisinde Rolls-Royce’ta öğrenci mühendis olarak çalışan var. Bu gençlerimize 
TAI’den, HAVELSAN’dan, ASELSAN’dan iş teklifleri geldi. 

Biz sadece bu gençlerimizi Türkiye’ye getirip kültürel programlar çerçeve-
sinde birtakım yerleri gezdirmek niyetinde değiliz, onların aynı zamanda 
tematik olarak da belli alanlarda donanım, birikim sahibi olmalarını 
istiyoruz. Bu tematik konuların başında sanayi ve teknoloji geliyor. 
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Yine bu alanlarda birtakım paydaşlar oluşturalım istiyoruz. Gençlerimize yö-
nelik başka programlarımız da var. Bunları hızlıca geçmek istiyorum: Gençlik 
Kampları ve Evliya Çelebi Anadolu Kültür gezilerimiz var. Yılda yaklaşık ortala-
ma 3500-4000 gencimize Doğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Marmara olmak 
üzere dört rota üzerinde Türkiye’yi gezdiriyoruz. 

Türkiye Stajlarımız var. Yurtdışından getirdiğimiz kaliteli gençlerimizi Türki-
ye’deki kamu kurumlarında staj yaptırıyoruz. Bu sene 80 gencimiz Türkiye’deki 
16 tane kamu kurumunda staj yaptı. Şöyle düşünün: Fransa’da Sorbonne’da 
hukuk okuyan bir Türk genci Adalet Bakanlığı’nda staj yaptı bu sene, ki Adalet 
Bakan Yardımcımız hakikaten çok memnun kaldı bu staj programından ve ken-
disi gençlerle bire bir ilgilendi. 

İnsan Hakları ve Destek programlarımız da var. Tabii, en önemli konu şu 
an Avrupa’da ırkçılık ve İslamofobi. Maalesef son yıllarda Avrupa’da vatandaş-
larımızın etrafında görünmeyen bir kıskaç var kıymetli başkanlar ve bu kıskaç 
Türkiye’yle Avrupa’nın ilişkilerini maalesef gün geçtikçe daraltıyor. Malumunuz, 
son 3-4 sene boyunca birçok olağanüstü süreç geçirdik. Bilhassa son 2 buçuk 
senedir. Normalde 2013’ten beri Türkiye’nin içinden geçtiği süreçlerde dünya-
da birçok iktidar yıkıldı, ülkeler ve düzenler bozuldu. 17-25’ten, Gezi’den, 15 
Temmuz’a kadar. Elhamdülillah biz bunların hepsinde ayakta kaldık ama, tabii 
bir yandan ayakta kalırken bir yandan yumruk yiyorsunuz, mücadele veriyor-
sunuz. Bu mücadelenin en büyük ayaklarından bir tanesi, maalesef size karşı 
planlanmış bu süreçleri koordine eden ülkelerle oluyor. Avrupa’yla gerginleşen 
işlerimizin aslında temelinde de bu vardı. Son iki buçuk senedir ilişkiler belki de 
Avrupa’da Türkiye tarihinde en kötü seviyeye gerilemişti. Ama son bir aydır kar-
şılıklı ilişkiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri, geçen hafta Alman Bakanın 
ülkemize ziyaretiyle inşallah bundan sonra bu kötü süreci geride bıraktık diye 
düşünüyorum. Bu girişi şunun için yaptım: Avrupa’da İslamofobi, Zenofobi, ay-
rımcılık, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı maalesef en üst seviyelerde seyredi-
yor. Avrupa ülkelerinin hemen hemen birçoğunda koalisyon üçlü partileri radikal 
partiler. En son Almanya’da Alternatif Parti, ki ırkçı bir partidir, Bavyera ve Hes-
sen eyaletlerindeki seçimlerde başarı elde etti ve Almanya’daki tüm eyaletlerde 
koltuk almış oldu. Maalesef Avrupa’nın genelinde şu an böyle bir trend var ve bu 
trend kötü bir trend. Burada bizim STK’larımızın ırkçılıkla, ayrımcılıkla mücadele 
konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Maalesef Avrupa’da şu ana kadar yeterli 
seviyeye gelmiş bir STK kapasitemizden bahsetmek mümkün değil. Buna yö-
nelik, biz gençlerimiz için insan hakları ve eğitim programları düzenledik. 
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Yine Almanya’dan gelen kadın kolları üyelerini ağırladık, orada da konuş-
tuk. Bilhassa Avrupa’da ailelerinden alınan küçük yaştaki çocuklarımız var. 
STK’larımızla bu konuyla alakalı toplantıları yapıyoruz ve önümüzdeki süreçte 
de yapmaya devam edeceğiz, inşallah.

Tabii yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve mavi kartlarının Türkiye’de 
nüfusla, sigortayla, Adalet Bakanlığı’yla ve diğer ilgili bakanlıklarla birtakım sü-
reçleri var. Bunları da koordinasyon etmek açısından bir mekanizmamız var. 
Bu mekanizmayı işletmek için ayda bir toplanıyoruz ve yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın ilgili bakanlıklardaki sorunlarına ilişkin hem değerlendirme 
yapıyoruz hem de – onlar parlamentoda siyaseten, biz de bürokrasi olarak 
kamu kurumları nezdinde – bu işin takibini sürdürüyoruz. 

Son olarak şu bilgiyi de vermek istiyorum: Malumunuz dünyada 100’ün 
üzerindeki ülke kendi vatandaşlarına yurtdışında oy kullanma hakkı veriyor. 
Türkiye’de bunlardan bir tanesi. 2011 yılında biz, yurt dışında vatandaşlarımıza 
oy kullanma hakkı getirdik ve en son 24 Haziran’da yüzde 50’nin üzerinde oy 
kullanma oranıyla diasporalar arasında bir dünya rekoru kırıldı. Vatandaşları-
mız çok yüksek bir yüzdeyle sandıklara gittiler, bu da Türkiye için bir başarı tabii 
ki. Esasında kurumumuz Yurtdışı Türkler ve adından da belli olacağı üzere bir 
diaspora kurumu, yani Türklere münhasır kurulmuş bir kurum. Biz de önümüz-
deki dönem de bu meseleyi çok daha merkeze alacağız. Az evvel arz ettiğim 
gibi, burada bir eşikteyiz, yeni bir kuşak geliyor, yeni bir nesil geliyor. Maalesef 
Avrupa’da artan bir ırkçılık var, aşırı sağ siyaset güçleniyor. Bunun karşısında 
oralardaki Türk varlığının asimile olmadan haysiyetli bir şekilde entegrasyo-
nu çok önemli bir husus. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, uyum 
noktasında kendi kimliğimizi de muhafaza ederek, o ülkelerdeki Türk varlığını 
temsil etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Az önce de söy-
lediğim gibi, şu an Avrupa’da yaşanan süreç hem Türkiye hem de Avrupa için 
zor bir süreç. Biz kurum olarak önümüzdeki dönemde projelerimizi, program-
larımızı inşallah daha fazla arttırma gayretindeyiz.

Soydaş ve akraba topluluklar dedik. Sayın Başkanlarım, tabii akraba toplu-
luklar deyince malumunuz, Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorluk bakiyesi. Şu 
anki sınırlarımızın çok çok ötesinde, 100 sene evvel toprakları vardı bu ülkenin, 
vatandaşları vardı, insanları vardı, halkları vardı. Ve Osmanlı İmparator-
luğu dağılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra birçok ülkede 
hem Türkler kaldı hem de akraba topluluklarımız. 
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Yani uzun yıllar, 600-700 yıl, aynı tarihi, aynı toprakları paylaştığımız birçok 
kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında kaldı. Türkiye Cumhuriyeti 
uzun yıllar boyunca bu ülkelere, bu insanlara, bu vatandaşlarımıza veya bu 
kardeş topluluklarımıza bir şekilde gözünü kapadı, sırtını döndü ve ilgilene-
medi. Hatta elini uzatabileceği yerde uzatamadı. Tabi bunun sebepleri vardı. 
Türkiye’nin ekonomik gücü, siyasî gücü, kendi istikrarı vesaire, böyle sıkıntıla-
rımız vardı. 

Fakat son yıllarda Türkiye hem Balkanlardaki soydaşlarımıza, hem Avru-
pa’daki kardeşlerimize, hem de Türk Cumhuriyetlerindeki Türklere ve Kafkas-
lardaki kardeş topluluklara yönelik çok sıkı politikalar üretiyor. Burada az evvel 
Sayın Başkan TİKA’nın sunumunu yaptı, ki hakikaten kalkınma yardımları ko-
nusunda dünyadaki örnek kurumlardan bir tanesi TİKA ve kalkınma anlaşma-
ları çerçevesinde bu ülkelerde kalkınma yardımı yapıyor. 

Bizim de soydaş ve akraba topluluklarımızın kahir ekseriyeti bu ülkelerde. 
Adeta tarif etmek gerekirse, güneşe yüzünü dönmüş ayçiçeği gibi yüzlerini 
Türkiye’ye dönen ülkeler bunlar. Türkiye’den yardım bekleyen, sadece maddi 
yardım değil, Türkiye’nin hamiliğini bekleyen, sadece bu da değil, Türkiye’nin 
kendilerine bir gülümsemesini bekleyen ülkeler bunlar. Dolayısıyla biz de bu 
ülkelere ilişkin projelerimizde onları merkeze almaya çalışıyoruz.

Soydaş ve akraba topluluklara ilişkin ortak tarihî ve kültürel değerlerimizin 
korunmasına gayret ediyoruz, akademik ve bilimsel işbirliklerini artırmak isti-
yoruz. Tabii sivil toplumun güçlendirilmesi bizim için çok çok büyük bir öncelik 
buralarda. Bunun dışında, kültürel işbirliği programımız da var. 

Türkiye mezunu programımız var.  Türkiye’de hâlihazırda Başkanlığımızın 
sağladığı Türkiye Bursları ile eğitimlerini sürdüren 17 bin uluslararası öğren-
ci bulunuyor. Kendi imkânlarıyla okuyan öğrencileri de hesaba kattığımızda 
bu sayı 140 bini buluyor. Bu öğrenciler, ülkemizdeki üniversitelerden başarıyla 
mezun olmaları akabinde Türkiye Mezunu sıfatını kazanıyorlar. Şu anda dün-
ya genelinde yaklaşık 150 bin Türkiye mezunu bulunuyor. Kırgızistan Meclis 
Başkanı Türkiye mezunudur, Azerbaycan’da iki tane bakan var Türkiye me-
zunu, ben şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Moğolistan’da bir akademi var, 
Başkanı Türkiye mezunu. Afganistan’da en son seçimlerde 12 tane Türkiye 
mezunu milletvekili meclise girdi. Birçoğu Türkiye Mezunu olmaktan gurur 
duyuyorlar ve sosyal paylaşım mecralarında sıkça bundan bahsediyorlar. 
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Tabii ülkeden ülkeye Türkiye mezunları sayısı değişiklik gösteriyor. 1992 yılında 
başlatılan Büyük Öğrenci Projesinden beri Türkiye mezunları sağlıklı bir şekil-
de takip edilemese dahi, organik bir biçimde Türkiye mezunları birbirleriyle ve 
Türkiye ile olan ilişkilerini oluşturmuş durumda. Biz şu an birçok ülkede Türkiye 
mezunları dernekleri kuruyoruz, 19 ülkede yeni derneğimiz var. TİKA da sağ ol-
sun, bizlere yardımcı oluyor. Mesela şimdi 3 Aralık’ta inşallah Arnavutluk’ta Tür-
kiye mezunları derneğimizi açacağız. Kurumlararası işbirliğinin çok güzel bir 
örneğini oluşturuyoruz. TİKA altyapı vb. konularda bize yardım ediyor, bizler de 
Büyükelçiliklerimizle beraber mezun derneklerimizin yönetimlerini, başkanlarını 
belirliyoruz, bunlara da belli destekler veriyoruz 1-2 sene boyunca. Soydaş ve 
akraba topluluklarımıza ilişkin dinî kurumlarla iş birliği gerçekleştiriyoruz. 

Sivil toplum ve iletişim alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.  Balkanlar’da 
birçok STK’yı destekliyoruz, detaylarına girmek istemiyorum. Şimdi önümüz-
deki ay Balkan Gençlik Okulu diye bir akademiyi açacağız. Balkanlar’ın 8 ülke-
sinden yaklaşık bin öğrenciye okuma grupları, ihtisas grupları, çalışma atölye-
leri adı altında bir çalışmamız var, bu sene başlayacak. 

Mezun derneklerimizin de katılımıyla geçen sene Kasım ayında Türkiye’de 
çok büyük bir mezun buluşması yapıldı. Sayın Meclis Başkanımız, o zaman 
Başbakandı, o iştirak etmişti, onun katılımlarıyla olmuştu. Şu an 22 tane Tür-
kiye mezunları dernekleri var, bu sene sonuna kadar 30’a çıkarıp 2019 yılının 
sonunda da 50’ye çıkarız inşallah. 

Tabi mezunlarımız ülkemiz için çok büyük bir güç. En son Kırgızistan’a Sa-
yın Cumhurbaşkanımızla gittiğimizde, orada geç olsa da gecenin bir yarısı me-
zunlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Hakikaten ayrı bir güç, ayrı bir 
motivasyon kaynağı. Dünyanın her tarafında Türkiye’nin mezunları var. 

Tabii ki bu Türkiye mezunları potansiyelini, önümüzdeki süreçte Türkiye’de 
bu potansiyelden faydalanabilecek diğer kurumlarla olabildiğince paylaşaca-
ğız. Afganistan’da bir sürü altyapı-üstyapı işi yapan şirketimiz var. Neden bu 
Türkiye mezunları havuzunu bunlara açmayalım? Burada inşaat mühendisleri 
var, farklı yetenekte olan insanlar, bunlardan faydalanacaklar.

Yine bir sürü STK’mız; Kızılay, Yeryüzü Doktorları Afrika’nın birçok ülkesinde 
yardım faaliyetleri yapıyorlar, yerel personel ihtiyaçları oluyor, biz mezun 
havuzumuzu paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz. Burada 
da bir sistematik kuracağız önümüzdeki dönemde. 
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Malumunuz Türkiye’de resmi rakamlara göre 3,5 milyon, belki 4 milyona 

yakın Suriyeli var. 2011 yılında Suriye’deki savaştan sonra Türkiye dünyaya 

örnek olacak bir şekilde siyaset izledi. Türkiye’deki Suriyelilerin çok büyük bir 

kısmı eğitim çağında ve genç yaşta. Şu an, 2014 yılında çıkan bir Bakanlar 

Kurulu kararıyla Türkiye’de yükseköğrenimde okuyan tüm Suriyeli öğrenci-

lerin üniversite harçlığını bizim kurumumuz veriyor. Bendeki son rakam 17 

bindi, 17 bin Suriyeli öğrenci, bizim kendi burslandırdığımız öğrencilerin dı-

şında; bunlar Makedonya’dan geliyor, Mogadişu’dan geliyor, Moritanya’dan 

geliyor; bunlardan farklı olarak, sadece Türkiye’de okuyan Suriyelilerin üni-

versite harçlığını biz veriyoruz. 

Onun dışında, Birleşmiş Milletler ve AB fonlarıyla Suriyeli burslandırması 

yapıyoruz, şu anda 25 bine yakın Suriyeli öğrencinin eğitimine direkt ya da 

indirekt kurum olarak katkı veriyoruz.

Tabii, tarihî ve kültürel miras çalışmalarımız da var. Kırım Tatarlarına ilişkin 

envanter çalışması ve sözlü tarih çalışması yapıldı. Ahıska Türklerine ilişkin 

bir arşiv çalışması yapıldı. Bunlar daha önceki yıllara ait çalışmalar. 1944 yılı, 

malumunuz hem Ahıska sürgünü hem Kırım Tatar sürgününün gerçekleştiği 

yıl. 2019 yılı bunun 75. yıldönümü. İnşallah bu yıl boyunca hem Ahıska Türk-

lerinin, hem de Kırım Tatarlarının yaşamış olduğu bu sürgüne ilişkin de sene 

boyunca birtakım faaliyetlerde bulunacağız.

Filipinler bir özerklik referandumunun tam eşiğinde. Moro’da, Ocak ya 

da Şubat ayında olması lazım, özerk bir devlet kurulacak ve bizim o noktada 

insan kaynağı açısından Türkiye olarak ciddi şekilde destek olmamız lazım. 

Az evvel arz ettiğim gibi bu ülkeler Türkiye’ye yüzünü dönüyorlar, yeni yeni 

paylaşım istiyorlar. Bizim, kurum olarak çok uzak bir coğrafya olsa da, bu 

ülke için de programımız var. Bir önceki sene yapılmıştı, bu sene yine başlat-

tık, o ülkeden sağlıkçılar getiriyoruz, sağlıkçı yetiştiriyoruz. Burada arkadaşlar 

örnekleri koymuşlar. 

Ben şahsi olarak da daha önce Başkanlık’tayken kurumlar arasındaki ko-

ordinasyona ilişkin, bir koordinasyonsuzluk değil, bir koordinasyon mutlaka 

vardı ama, bu daha iyi nasıl yapılabilir diye düşünürdüm. 
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Şimdi tabii, ben de Türkiye için önemli işler yapan bir kurumun Başkanı 

olunca ben de şahsi olarak maksimum derecede yapmaya çalışıyorum ilgili 

kurumlarımızla, Yunus Emre Enstitüsü paydaşımız, Maarif Vakfı paydaşımız, 

Dışişleri Bakanlığımız paydaşımız, Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşımız, TİKA 

da öyle. Bu kurumlarla optimum derecede işbirliğine önem veriyoruz. 

Tabii uluslararası öğrenciler meselesi yumuşak gücün çok çok büyük bir 

etkinliği. Şu an 17 bin uluslararası öğrenciyi burslandırıyoruz, dünyanın 150 

ülkesinden. Bu sene 136 bin başvuru aldık kurum olarak, bu 136 bin başvu-

ruyu kurumumuzun ilgili dairesindeki uzman arkadaşlarımız 9 bine indirdiler 

ve 9 bin başvuruyla yüz yüze, tek tek mülakat yapıldı. Bu mülakatlarda ku-

rumumuzdan 2 uzman, bir de akademisyen olmak üzere toplamda 3’er kişi 

yer alıyor. 

Öğrenci hareketliliğine baktığınız zaman,  19. yüzyılda İslam coğrafya-

larından Osmanlı İmparatorluğu’na eğitim almak üzere gelen öğrencilerin 

olduğunu görüyoruz. Sonraki dönemlerde, 1960’lı yıllarda ikili anlaşmalar 

çerçevesinde gelen uluslararası öğrenciler var. 90’lı yıllarda, arz ettiğim gibi, 

rahmetli Özal’ın Büyük Öğrenci Projesi var. 2012 yılında da kurumumuza tev-

di edilen bu görev neticesinde Türkiye Bursları çerçevesinde ülkemize gelen 

uluslararası öğrenciler var.

Tabii şu an, burada 108 bin yazıyor ama, bu rakam yeni değil, 140 bin 

uluslararası öğrenci var Türkiye’de. Arz ettiğim gibi, bunun 17 binini devleti-

miz burslandırıyor; lisans 700 lira, yüksek lisans 900 lira, doktora 1400 lira, 

üniversite harçları, sağlık sigortaları ve yurtları olmak üzere bu öğrencilerin 

burslarını temin ediyoruz.

Tabii burada öğrenciyi eğitmek kadar öğrenciyle ilgilenmek de önemli. 4-5 

sene boyunca öğrenci burada, 1 sene Türkçe dil kursu alıyor, daha sonra 4 

ya da 5 sene üniversite okuyor. Bizim uluslararası öğrenci akademileriyle ilgi 

bir projemiz var, bu sene o projeyi uyguluyoruz. Öğrencilerimizin yoğun oldu-

ğu illerde, ki 15 ilde öğrencilerimiz yoğunlaşıyor, İstanbul, Ankara, İzmir, 

Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Bursa gibi illerde STK havuzlarımız var, 

STK’lar üzerinden öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve akademik 

tanıtım programlar yapıyorlar. 
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Bunlarla alakalı bir takvimimiz var, bu takvim çerçevesinde bu öğrencileri-

mizle yıl boyu ilgileniyoruz, üniversiteleri ve aldıkları dersin dışında. 

Zira öğrenciyi buraya getirmek kadar öğrencinin buradaki süreciyle bi-

rebir ilgilenmek de çok büyük ehemmiyet arz ediyor. Öğrenciler Türkiye’ye 

geliyor, 4-5 sene boyunca üniversite eğitimi alıyorlar. Bu öğrenci akademile-

riyle biz, onların sosyal ve kültürel yönlerden kendilerini geliştirip, birbirleriyle 

kaynaşmalarını istiyoruz. Çünkü bu öğrenciler dünyanın bir köşesinden Tür-

kiye’ye geliyorlar. Bu çocukların Türkiye’deki değerleri, bizim Anadolu irfanı 

dediğimiz şeyleri öğrenmeleri lazım, bizim kanaat önderlerimiz var, buna iliş-

kin bilgisi olması lazım. 

Türkiye’den giderken, zaten Türkiye’ye muhabbetle geliyorlar ama ülkemiz 

ve kültürümüze dair biraz da bilgi, birikimle, gönüllerinde bir muhabbetle git-

sinler istiyoruz. 

Mezunlarımız ülkelerine döndükleri zaman, oralardaki Türkiye mezunları 

dernekleriyle onları irtibatlandırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye’de öğrenim gör-

mesi için onu seçtiğimiz andan, mezun olup ülkesine döndükten sonrasına 

kadar, Türkiye mezunları dernekleri üzerinden bu öğrencilerimizle bağlantıyı 

asla koparmıyoruz. Az evvel arz ettiğim gibi, böyle bir bağlantı kurulmasa bile 

birçok ülkede Türkiye mezunları çok önemli yerlerde bulunuyor. İş adamları, 

akademisyenler, bürokratlar, siyasetçiler var. Önümüzdeki süreçte bu mezun 

dernekleri üzerinden bu akışı çok daha sağlam bir şekilde takip edeceğiz 

inşallah. 

Burs imkânlarımızdan az evvel arz etmiştim. Tabi sadece öğrenci eğiti-

minde araştırma bursu veriyoruz. Bunun dışında farklı kesimler için başka 

burs programlarımız da var. Dünyanın dört bir tarafında bürokrat olan, aka-

demisyen olan, tabii ki Dışişleri Bakanlığımız referansıyla o ülkelerde, mesela 

Senegal Dışişleri Bakanlığında çalışan bir bürokrat veya Somali’de o ülke-

deki Aile Bakanlığında çalışan bir bürokrat. Onları da burada bir sene burs-

landırıyoruz, Türkçe öğretiyoruz ve çeşitli kurumlarımıza götürüyoruz. Özel 

programlarımız da var, örneğin uluslararası öğrenciler için Sosyal Bilimler 

Kongresi yapıyoruz.

Türkiye’nin diaspora politikası bağlamında, vatandaşlık bağı, kültürel bağ 

ve sempatik bağ olmak üzere, üç tane ana bağdan bahsedebiliriz. 
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Biz önümüzdeki süreçte kurum olarak, dünyanın neresinde olursa olsun, 
yurtdışında yaşayan Türklerle, Türk vatandaşlarıyla olan ilişkilerimizi daha kavi 
ve kuvvetli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Soydaş ve akraba 
topluluklarımızın olduğu her bir coğrafyada zaten projelerimiz var. Ben aslen 
kendim Batı Trakyalıyım, Batı Trakya’daki Türkler de bu kapsamda Türkiye için 
çok önemli. Daha bugün orada, Gümülcine Meydanı’nda, bizim de destekle-
diğimiz bir etkinlik düzenleniyor. Bulgaristan’da Türklere yönelik Türkçe öğreti-
mini destekleyen, teşvik eden projelerimiz, programlarımız var. Türk Cumhuri-
yetlerindeki Ahıska Türklerine yönelik çalışmalarımız var. 

Dünyanın dört bir tarafındaki soydaş vakıf ve topluluklara yönelik program-
larımız var. Onun dışında tabii ki uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda 
YTB başı çekmekte. Türkiye’de eğitimin uluslararasılaşması noktasında çok 
önemli bir görevimiz var. 

Bu üç farklı gibi gözüken faaliyet alanı bir merkezî noktada birleştiriyoruz, o 
da Türkiye’nin önümüzdeki süreçte hem bölgesel, ki bölgesel bir güç halinde, 
hem de küresel bir güç haline gelmesi için o alanların hepsini değerlendirmeye 
ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
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YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ 
SAYIN BÜLENT ÜÇPUNAR

Sayın Bakanım, AK Partinin çok değerli dış ilişkiler mensupları; 

Öncelikle bütün heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konuşmayı ve sunu-
mu Enstitü Başkanımız Prof. Dr. Şeref Ateş yapacaktı ancak kendisi Çin’de 
Türk Okçuluğu Kemankeş Sergisi programımıza katıldığı ve ardından da Ko-
re’deki ortağımız Kore Vakfının “1. Kamu Diplomasi Programı”nda konuşmacı 
olacağı için programa katılamadılar. Kendisinin selamlarını bu vesileyle sizlere 
iletmek istiyorum.

Yunus Emre Enstitüsünü ya da çatı kuruluşu olarak Yunus Emre Vakfını, 
hepinizin en azından ismen duyduğunu düşünüyorum. Bilmeyenler için; Yunus 
Emre Vakfı, 2007 yılında kanunla kurulan bir kamu vakfıdır. Yunus Emre Vakfının 
altında ise Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı vardır. Yunus Emre Enstitüsünün 
yurt dışındaki merkezlerini Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) olarak 
adlandırıyoruz. Şu anda 46 ülkede 56 Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz var. 
Bu merkezlerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Öncelikle bu kısa bilgiyi verdikten sonra Enstitümüzün kanunla belirlenmiş 
amaçları çerçevesinde oluşturduğumuz misyon ve vizyonumuzdan sizlere 
bahsetmek istiyorum.

Enstitümüzün misyon ve vizyonunu anlatırken en tepeye Yunus Emre’nin o 
bilindik veciz sözünü koyuyoruz: “Gelin tanış olalım.” Bildiğiniz gibi bu sözün 
orjinali “Gelin danış olalım, işi kolay kılalım.” şeklindedir. Biz onu kendimize 
göre yorumladık; “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” şeklinde. Bu doğrultuda 
yurt dışındaki muhataplarımızla tanışmayı, birbirimizi daha yakından tanımayı 
esas alan bir sloganımız var. 

Vizyonumuz; dünyanın her yerinde, faaliyet gösterdiğimiz ya da gösterme-
diğimiz her bölgesinde, her ülkesinde, Türkiye’ye dost -ya da sizlerin belki daha 
aşina olduğunuz tabirle- Türkiye’ye müzahir insan sayısını artırmak. Elbette, 
her insanı “dost” edemeyeceğimizi biliyoruz. Bu sebeple, en azından 
Türkiye’ye ilgi duyan, Türkiye’yle bağ kuran insan sayısını artırmayı 
hedefliyoruz. Bu bağ çok farklı şekillerde olabilir: ekonomik bağ, 
ilgi bağı öğrencilik bağı, turizm bağı gibi... 
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Buradan hareketle, biz misyonumuzu da Türkiye’nin uluslararası alanda bili-
nirliğini, güvenirliğini ve itibarını artırmak şeklinde tarif ediyoruz. Bu misyon ve viz-
yon Türkiye’nin dış politikasının ana omurgasını oluşturan Dışişleri Bakanlığıyla, 
Türkiye’nin diğer dış politika enstrümanları, diplomasi enstrümanları olan TİKA, 
az önce sunumunu dinlediğimiz Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
ya da bizden sonra sunumu olan Kızılay gibi diğer politika enstrümanlarımızdan, 
diplomasi araçlarımızdan bağımsız, tek başına oluşturulmuş bir misyon-vizyon 
değil. Biz, Türkiye’nin dış politikasını bir bütün olarak düşünüyor ve yerine göre 
kültürel diplomasi kısmını yerine göre de kamu diplomasisi kısmını icra etmeye 
çalışıyoruz. Ancak, kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren tek kurum biz 
değiliz. Böyle olması zaten sağlıklı da değil. Çeşitlilik ve zenginlik gerekli. 

Yunus Emre Enstitüsü olarak misyon ve vizyonumuzu ortaya alıp faaliyetleri-
mizi beş eksen üzerinde tanımlıyoruz. Bu eksenlerden ilki kamuoyunda en çok 
bilinen yönüyle kültürel etkileşim eksenidir. Bir diğeri Türkoloji diye bildiğiniz ve 
içerisinde Türkoloji Projesini barındıran bilimsel etkileşim eksenidir. Türkçe öğre-
timi ekseni ile Türkçenin yaygınlaştırılması adına birtakım çalışmalar yürütüyoruz. 
Dördüncüsü ise bütün bu faaliyetlerimizin çatısını ve aslında temelini oluşturan 
kültürel diplomasi eksenidir. Son olarak ise beşinci eksen olarak kendi kurumsal 
kapasitemizi hem Türkiye’den yurt dışına açılmak isteyen her türlü kurum ve ki-
şiye hizmet edecek şekilde geliştirmek, hem de yurt dışından Türkiye’ye gelmek 
isteyen her türlü kişi ve kuruma aracılık etmek şeklinde tanımlıyoruz. 

Şimdi bunlar hakkında sırayla size bilgi vermeye çalışacağım. Çok önemli 
noktalara değindikten sonra da vaktimiz yeterli olduğu çerçevede sorularınız 
olursa onları da cevaplandırmaya çalışacağım. 

Faaliyetlerimize Türkçe öğretiminden başlamak istiyorum, çünkü bu bizim 
hem en önemli faaliyet alanımız, hem de kamuoyunda en çok bilinen yönümüz 
diyebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim: Biz Türkçenin yabancı dil olarak öğretil-
mesi veya başka bir ifadeyle Türkçenin yabancı dil olarak öğretilerek dünyada 
yaygınlaştırılması, yani Türkçe öğretiminin Türkiye’nin doğrudan tanıtımına kat-
kı sağlaması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Hatta Türkçeyle ilgili ekranda 
gördüğünüz bu alanların hepsinde en üst düzeyde ve en profesyonel şekilde 
faaliyet gösteriyoruz. Ben alan olarak Türkçeci değilim, daha farklı bir alandan 
geliyorum, ama şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim: Allah’a şükür gerek 
materyallerimiz, gerek öğretmen yetiştirme programlarımız, gerek Türkçe yeter-
lilik sınavı, gerekse de Türkçenin dijital ortamda bütün dünyaya sunulması gibi 
alanlarda muadilimiz olan yabancı kurumlardan aşağı kalır hiçbir yanımız yok. 
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Türkçe öğretim yöntem ve materyallerimizle bu kurumlarla çok rahat bir şe-
kilde rekabet edebilecek durumdayız. Bu anlamda Türkiye’de TÖMER’ler de 
dâhil olmak üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten kurumlara da altyapı 
desteği vermekteyiz. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve yaygınlaştırılması alanında yurt dışın-
da yaptığımız en önemli faaliyetimiz elbette Türkçe kurslarımızdır. İfade ettiğim 
gibi Türkçe kurslarımız Türkiye’de değil yurt dışında düzenlenmektedir. Türki-
ye’de üniversiteler bünyesinden faaliyet gösteren TÖMER’ler de Türkçe öğretimi 
yapmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de Türkçe kursları düzenlemiyoruz.  Türkiye’de 
sadece yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz ve yine Türkiye’deki TÖMER’ler ile or-
tak yürüttüğümüz Türkçe Yaz Okulu projemiz var. Bu yıl Yaz Okulunun konseptini 
değiştirerek farklı konularda tematik yaz okulları da düzenlemeye başladık. Bu-
nun ayrıntılarına Yaz Okulu bölümünde değineceğim. Söz konusu yurt dışındaki 
kurslarımız yurt dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde yürüttüğümüz 
kurslardır. Bu kurslarda A1’den C2’ye kadar her düzeyde Türkçe kursu verilmek-
tedir. Ayrıca bu kurslarda Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine uygun kendi belir-
lediğimiz müfredatımız uygulanıyor. Kendi ders malzemelerimiz ve yardımcı ders 
materyallerimiz kullanılıyor. Sınıflarımız belirli standartlara sahip, öğretmenlerimiz 
belirli bir formasyondan geçiyor. Şimdiye kadar da yaklaşık 100 bin kişiye Yunus 
Emre Türk Kültür Merkezlerimizde Türkçe öğrettik.

Bildiğiniz üzere günümüzde her sektörü derinden etkileyen çok önemli bir 
icat var: internet. Artık her şey internet üzerinden insanlara sunuluyor. Birçok açı-
dan insanların kurslara gelip yerinde takip edebileceği ve Türkçe öğrenebilece-
ği zamanları olmuyor. Ayrıca biz de dünyanın her yerine fiziksel olarak bir kültür 
merkezi binası yapıp oraya okutmanlar gönderip Türkçe kursları açamıyoruz. 
Bu sebeple kurulduğumuz günden beri dijital ortama çok büyük önem verdik 
ve Uzaktan Türkçe Öğretim Portalini kurduk. Bu portal sayesinde kendi merkez-
lerimizde düzenlediğimiz Türkçe kurslarının dışında artık internet ortamında da 
Türkçe öğretim faaliyetleri yürütüyoruz. Uzaktan Türkçe Öğretim Portalimiz ile 
şimdiye kadar 200 bine yakın öğrenciye ulaştık. Hamd olsun Cumhurbaşkan-
lığının ikinci 100 günlük planı çerçevesinde kendimize hedef olarak belirlediği-
miz 200 bin kullanıcı sınırına şimdiden ulaştık. Bu portalin alt yapısını tamamen 
kendimiz geliştirdik ve bu alandaki en iyi portallerden birini inşa ettik. Şu 
anda dünyada kullanılan yabancı dil öğretim platformları arasında 
en zengin araç ve birden çok metodu barındıran portallerden birisi. 
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Bu portalin arayüzü dört dilli –Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça- olarak hazır-
landı. Yalnız Türkçe öğretim içerikleri sadece Türkçe. Biz aracı dil kullanarak 
Türkçe öğretimini uygun bulmuyoruz. Merkezlerimizde düzenlediğimiz Türkçe 
kurslarında da sadece hedef dili yani Türkçeyi kullanıyoruz. Yerel veya aracı bir 
dil kullanmıyoruz. Burada size Uzaktan Türkçe Öğretim Portaliyle ilgili olarak 
hazırlanmış tanıtım filmlerimizi de göstermek isterim. Bu filmler Türkçe, İngiliz-
ce, Arapça, Çince gibi 25 farklı dille hazırlanmıştır. Videolara Youtube sayfamız 
aracılığıyla ulaşılabilir. (Tanıtım Filmi Gösterimi) Son olarak portalimize www.
learnturkish.com ya da turkce.yee.org.tr adresinden erişebilirsiniz. 

Türkçe öğretimi dışında eğitimcilerin eğitimi anlamında da birtakım faaliyet-
ler yürütüyoruz. Türkçeyi yabancı dil olarak öğretecek okutmanların yetiştiril-
mesi Enstitü olarak çok önem verdiğimiz konulardan birisi. Üniversitelerimizle 
birlikte sertifika programları düzenliyoruz. Bu programlarda Türk dili ve Türkçe-
nin farklı alanlarından mezun gençlerimize Türkçenin yabancı bir ortamda ya-
bancı bir dil olarak nasıl öğretilebileceğine ilişkin eğitimler veriyoruz. Bu prog-
ramları yurt için de yurt dışında da uyguluyoruz. Geçen sene Lübnan, Tiran 
ve Tunus’ta bu tür programlar düzenledik. Bu programları yerel Türkologlara 
ve MEB’in Türkiye’den görevlendirdiği öğretmenler ile yerinden görevlendirdiği 
okutmanlara yönelik olarak düzenliyoruz. 

Türkçe öğretimi ve Türkçenin yaygınlaştırılması anlamında Türkçenin yabancı 
dil olarak ilgili ülkelerin örgün öğretim müfredatlarına girmesi için de çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu çerçevede Türkçe bugüne kadar Bosna Hersek, Ürdün, Po-
lonya, Gürcistan, Romanya, Japonya gibi ülkelerde resmî müfredata girmiş ve 
öğrenciler tarafından bazılarında seçmeli yabancı dil bazılarında ise doğrudan 
yabancı dil olarak okutulmaktadır. Bosna Hersek’te bu sene 9 bine yakın öğrenci 
Türkçeyi seçmeli yabancı dil dersi olarak seçmiştir. Bu sayıyı önümüzdeki yıl 10 
bine çıkarmak istiyoruz. Bosna Hersek özelinde bu çalışmamıza Kardeş Okul 
Projesiyle ile bir boyut daha ekledik. Bu proje ile Türkçe sınıflarının modernize 
edilmesini ve iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bu projeyi imkânlarımız ölçüsünde 
daha da geliştirmek istiyoruz. Örneğin yakın zamanda Tunus’ta Türkçe resmi 
olarak ikinci yabancı dil oldu. Bunda elbette ülkede aktif olarak faaliyet gösteren 
birçok MEB okutmanı da etkili oldu. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bu 
eğitimleri Tunus’ta daha fazla yaygınlaştırmak istiyoruz. 

Bir diğer önemli projemiz Türkçe Yaz Okulu projemizdir. Türkçe Yaz Okulunda 
biz dünyanın her yerinden şimdiye kadar 5 bine yakın öğrenciyi Türkiye’ye getirdik. 
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Bu yıl da bin öğrenciyi getirdiğimiz Yaz Okulunda katılımcılar bir ay boyun-
ca yerinde Türkçe öğreniyor ve Türk kültürünü yakından tanıyorlar ama daha 
da önemlisi dünya gençleri Türkiye’de buluşarak birbirlerini tanıyorlar. Mesela 
kendi memleketim Sivas’ta iki senedir bu program uygulanıyor. Sivas açısın-
dan, Sivas’ın üniversitesi için bu bir uluslararasılaşma faaliyeti ve üniversitenin 
tanınması açısından önemli bir faaliyet olarak öne çıkıyor. En önemlisi de 20 
farklı ülkeden öğrenciler birbirleriyle Sivas’ta tanışmış oluyorlar. Yaz Okulu katı-
lımcıları üç haftayı Anadolu şehirlerinde ve üniversitelerinde geçirdikten sonra 
toplu olarak İstanbul’a geliyor ve burada bir haftalık gezi ve eğitim programıy-
la yaz okulu sonlanıyor. Genel olarak biz kendi kültürümüz içerisinde kendi 
dilimizle dünya gençliğini bir araya getiriyor Türkiye’nin bir barış ve kardeşlik 
ülkesi olduğunu gösteriyoruz. 

Daha önce “mevcut durum” sunumunda kısaca bahsettiğim gibi Yaz Okulu 
projesini önümüzdeki yıllarda daha da zenginleştirmek istiyoruz. Daha farklı içerik 
ve temalarla yaz okulları düzenlemek istiyoruz.  Ayrıca Türkçe Yaz Okullarını da 
çeşitlendirmek istiyoruz. Bu Türkçe Yaz Okulunun içerisinde Türkçe öğrenmeye 
yönelik yaz okulu da var, bizim kendi kültür merkezlerimizden gelen ya da büyü-
kelçiliklerimiz ya da doğrudan bizim online başvuru sistemimiz var oradan başvu-
rarak Türkçe öğrenmek üzere buraya gelenler de var. Ayrıca Yaz Okulu ile eş za-
manlı Türkoloji Yaz Okulu programı ve Türkoloji Sertifika Programı da düzenliyoruz. 
Dünyanın birçok farklı üniversitesinde Türkoloji bölümünde okuyan öğrenciler bu 
program sayesinde Türkiye’de eğitim görüyorlar. Lisans olarak eğitimini aldıkları 
edebiyatı dilini konuşulduğu ülkede tanıyorlar ve o kültürü daha ayrıntılı tanıma 
imkânı buluyorlar. Belki yaz okulundan biraz farklı ama bir projemiz daha var. Yerel 
Türkologlar yetiştirme projesinin bir uzantısı olarak Türkiye’de geçen sene Anka-
ra’da ve Manisa’da Türkoloji öğrencilerine yönelik sertifika programları düzenledik. 
Kısacası, önümüzdeki yıllarda Yaz Okulu projesini kültür sanat boyutunu da düşü-
nerek sinema, mutfak, edebiyat şeklinde genişletmek istiyoruz.

Türkçe öğretimi konusunda bir diğer önemli husus ise malumunuz olduğu 
üzere öğrettiğiniz bilginin ölçülmesidir. Bu konuda da Enstitümüz kurulduğu 
günden bu yana Türkçe Yeterlik Sınavı isimli Türkçenin uluslararası geçerliği 
olan sınavını uygulamaktadır. Bu sınav başta üniversitelerimiz olmak üzere Tür-
kiye’deki bütün kurumlar tarafından tanınmakta bu sınavdan B2 ve üstü 
seviyede not alanlar başarılı sayılmaktadır. Az önce YTB’nin sunu-
munda da Türkiye Burslarıyla ilgili birçok şey öğrendik. 
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Örneğin bu bursu kazanarak Türkiye’ye üniversite okumak için gelen öğren-
ciler ilk olarak TÖMER’lerde Türkçe eğitim alıyorlar. Türkçe eğitiminin ardından 
girdikleri bir sınavda B2 ve üzeri not almaları durumunda üniversite 1. sınıftan 
okumaya başlıyorlar. İki yıl önce Türkiye’de Türkçe hazırlık okuyan Türkiye bur-
sulu öğrencilerin yeterlik sınavlarını biz yapmıştık. Bu ve benzeri uygulamalar 
Türkçenin standardizasyonu ve geliştirilmesi açısından da çok önemlidir. Şu anki 
mevcut durumda hangi TÖMER Türkçe öğretiyorsa sınavını da o yapıyor. Hâlbu-
ki sınavı başka bir kurumun yapması sınavın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır. 

Türkçe Yeterlik Sınavı, şu an yılda üç defa uygulanmaktadır. Aynı zamanda 
TYS’nin web tabanlı olarak uygulanması için de çeşitli çalışmalarımız bulun-
maktadır. Çünkü Japonya gibi çok uzak ülkelerde bu sınavı uygulamak bizim 
açımızdan bazen zor olabiliyor. Diğer taraftan da İran, Azerbaycan gibi sınava 
çok yoğun ilgi olan ülkelerde de sınav personeli göndererek o sınavı yürütmek 
hem zor hem de ekonomik değil. Allah kısmet ederse yakın bir zaman içinde 
TYS’yi web tabanlı olarak bilgisayar ve internet ortamında uygulayacağız. 

Yunus Emre Enstitüsünün bir diğer önemli faaliyet ekseni Kültürel Etkileşim 
alanıdır. Niye etkileşim diyoruz? Biz çünkü kültürel diplomasi faaliyeti yürüten 
bir kurumuz. Bu sebeple Yunus Emre Enstitüsü olarak bizim kültürle ilişkimiz 
aslında bir aracı ilişkisi. Biz kültür vasıtasıyla, sanat vasıtasıyla insanlarla ile-
tişim kuruyoruz. Mesela, az önce otururken Londra’dan çok güzel bir haber 
aldım. Cambridge Üniversitesinin çok geniş bir el yazmaları portföyü var. Daha 
önce biz Balkanlardaki Osmanlıca el yazması eserleri Süleymaniye Kütüpha-
nesi işbirliği ile dijital ortama aktarmıştık. Bu sayede eserleri hem koruma altına 
aldık hem de hizmete sunduk. Şimdi de aynı şekilde Cambridge Üniversitesi-
nin elinde bulunan eserleri kataloglayıp dijital ortama aktardık. Bu çalışmayı 
İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi ile de yürütmek istiyoruz. Cambridge Üni-
versitesi ile yürüttüğümüz bu proje sonrasında şimdi bir de Yunus Emre Kür-
süsü kuralım istiyoruz. Bu sayede hem burada Türkçe öğretelim hem de İslam 
sanatlarıyla ilgili dersler verelim. Aynı zamanda da birçok kültür sanat faaliyeti 
yapalım istiyoruz. Bu gibi örneklerde olduğu gibi bizim için kültür bir tanışma 
aracı. İlk başta söylediğim gibi “Gelin tanış olalım”a giden ve bize başka kül-
türlerin kapısını açan bir enstrüman, bir vesile. 

Bizim açımızdan tabii ki ebru önemli bir Türk sanatı. Bütün sanat dalları bi-
zim açımızdan değerli ama bizim açımızdan bunlar bizi asıl amacımıza götüren 
birer vasıta, birer enstrüman. 
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İşte bu amaçlarla kültür merkezlerimizde yıl boyunca yüzlerce faaliyet gerçek-
leştiriyoruz. Bu faaliyetleri yıllık planlama ile stratejik plan dâhilinde yürütüyoruz. 
Faaliyetlerimizde sanatımızın, kültürümüzün her alanı var. Örneğin geçen hafta 
Moskova’da “Osmanlı Rus İlişkilerini 6’ncı Yüzyılı” başlığıyla bir konferans ve ser-
gi düzenledik. Önümüzdeki hafta Filistin’de bir müzik festivali var. Filistin’e kon-
ser için Kültür Bakanlığından bir heyeti göndereceğiz. Ebru kurslarımız yoğun bir 
ilgiyle devam ediyor. Yerine göre çocuklara yönelik resim kurslarımız oluyor. Ko-
sova örneğinde olduğu gibi Arnavut Kadın Müzik Korosu gibi sosyal sorumluluk 
diyebileceğimiz çalışmaları da destekliyoruz. Kısacası kültür ve sanatın aklınıza 
gelebilecek her alanında çok çeşitli faaliyetlerimiz var. Kültür merkezlerimiz aracı-
lığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin yanı sıra Ankara’da Enstitü merkezi tarafından 
organize edilen uzun soluklu projelerimiz de var. Az önce bahsettiğimiz Balkan-
lardaki Osmanlı el yazmalarının dijital ortama aktarılması projesi bunlara bir ör-
nek. Şu anda devam eden projelerimizden “Türk Okçuluğu-Kemankeş” projesi 
kapsamında hâlihazırda 16 ülkede okçuluk kursları düzenliyoruz. Önümüzdeki 
dönemden itibaren ülke sayısı 25’e çıkacak. Geçen yıl İstanbul’da Şehir Üniver-
sitesiyle birlikte Türk sineması yaz okulu yaptık.  Önümüzdeki yıl bu tematik yaz 
okullarının sayısını artırmayı düşünüyoruz.

Yani kültür sanat faaliyetlerimizi kısaca özetleyecek olursak bazı faaliyet-
ler yerinden organize edilip gerçekleştirilirken bazıları ise Ankara’dan organize 
edilen ve genellikle daha uzun soluklu olan projelerdir.

Bir diğer faaliyet alanımız olan Bilimsel Etkileşim eksenindeki en önemli 
faaliyetlerimizden biri Türkoloji projesidir. TİKA tarafından 2000-2001 öğretim 
yılında başlatılan Türkoloji projesi,  Yunus Emre Enstitüsü kurulduktan sonra 
20 Eylül 2011’de Enstitümüze devredilmiştir. Türkoloji Projesi kapsamında yurt 
dışındaki üniversitelerde Türkçe dersleri, Türkçe kürsüleri veya Türkçe bölüm-
leri kurulmakta, kurulmasına destek olunmaktadır. Verdiğimiz destekler üç bo-
yutta gerçekleşmektedir. En önemli destek kalemlerimiz öğretim görevlisi veya 
okutman desteği, materyal desteği ve imkânlarımız çerçevesinde fiziki mekân 
tefrişatı şeklindedir. Bilimsel etkileşim ekseninde yer alan bir diğer faaliyetimiz 
Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürüttüğümüz Türkiye Akademik ve Bilim-
sel İşbirliği Projesi (TABİP)dir. Bu aslında Türkoloji projesinin bütün bilimsel 
alanlara teşmil edilmesini içeren bir projedir. Hem Türkiye’deki bilim-
sel altyapı ve birikimin yurt dışına aktarılması hem de yurt dışında-
ki bilimsel birikimin Türkiye’ye getirilmesini amaçlayan çok geniş 
çaplı bir projedir. 
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Ayrıca bu vesileyle Türkiye’nin tanıtılmasına katkı sağlanması hedeflenmekte-
dir. Bu proje şu anda geliştirilme aşamasında. İnşallah Şubat 2019’da faaliyete 
geçmiş olacak.

Bir diğer eksenimiz olan Kültürel Diplomasi, hâlihazırda zaten yaptığımız 
işlerin genel adı, çerçevesi, altyapısı kısacası her şeyidir. Enstitümüzün yaptığı 
her türlü faaliyet en başta kültürel diplomasiye hizmet etmektedir. Bu çerçeve-
de Türkiye’de kültürel diplomasinin anlaşılması, yaygınlaştırılması anlamında 
her türlü bilgilendirme toplantısına ve faaliyetine iştirak ediyoruz. Bunun dışında 
üniversitelerde geçen yıl kendimiz birkaç program düzenledik. Amacımız üni-
versitelerin özellikle siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde okuyan 
öğrencilerin kültürel diplomasi bilinciyle üniversiteden mezun olmalarını sağla-
mak. Bir diğer önemli faaliyetimiz Dışişleri Bakanlığımızla birlikte TRT’de yayın-
lanacak bir belgesel çalışmasıdır. Kültürel diplomasi alanında yayınlarımız da 
var. Bugüne kadar bu konuda iki farklı yayına imza attık. 

Kültürel diplomasi konusunda bir de Küresel Kamu Diplomasisi Ağı (GPD-
net) adında bir yapı oluşturduk. Bu ağ ile bizim gibi kültürel diplomasi alanında 
faaliyet gösteren diğer ülkelerin kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu oluşuma 
büyük ülkelerin kültürel diplomasi kuruluşlarını kasıtlı olarak almadık. Şu anda 
GPDNet’in dönem başkanlığını Enstitümüz yürütüyor. Önümüzdeki hafta yine 
bizim riyasetimizde Doha’da 5. genel kurulunu yapacağız. Bu toplantıda üye 
sayısını artırmayı hedefliyoruz. 

Son olarak Kurumsal Kapasite eksenine geçelim. Yunus Emre Enstitüsü 
bütün bu faaliyetleri çok sınırlı insan kaynağı kapasitesi ve bütçe yeterlikleriyle 
gerçekleştirmektedir. Bu sebeple insan kaynağı kapasitemizi çok verimli kullan-
maya özen gösteriyoruz. Şu anda yurt dışındaki 56 kültür merkezimiz ve 100 üni-
versitede yürüttüğümüz Türkoloji projesi kapsamında toplamda 507 personelle 
faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ayrıca bu sayıya Ankara da dâhil. 56 kültür merkezi-
mizde 31 bin metrekare kullanım alanında faaliyet gösteriyoruz. Burada bir konu-
yu vurgulamak istiyorum. Biz Enstitü olarak bu 31 bin metrekare kullanım alanını 
Türkiye’nin bütün kurum, kuruluş ve insanının kullanımına açıyoruz. Biz Türki-
ye’den yurt dışına açılmak isteyen her türlü kurum, kuruluş ve şahsı bu konuda 
destekliyoruz mekânlarımızı onların kullanımına açıyoruz. Bu durum gördüğünüz 
gibi toplam iş birliği sayısından da belli oluyor. Şu anda 258 farklı kurum ve ku-
ruluş ile işbirliği içerisindeyiz. Örneğin Türkiye’den 15 üniversite yurt dışındaki 
Yabancı Öğrenci Seçme Sınavını (YÖS) bizim merkezlerimizde yapmaktadır. 
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Bazılarında onların yerine doğrudan sınavı biz uygularken bazılarında ise 
kendi personellerini üniversiteler göndermekte biz sadece mekân desteği sun-
maktayız. Yurt içinde de kurumlarımızla büyük bir işbirliği içerisindeyiz. Bunun 
en önemli örneği Türkçe Yaz Okulunu bu sene Türkiye’de 29 farklı şehirde, 
33 üniversiteyle birlikte yaptık. Bu üniversitelerimizin her birine 20-30 arasında 
yabancı öğrenci gönderdik. Yani bütün kurumlarımızın, bütün bakanlıklarımızın 
hem desteğini görüyor hem de onları yurt dışında destekliyoruz.  Kurumlarımı-
zın uluslararası kapasitesini geliştirmeye çalışıyoruz. Bir diğer olumlu örnek ise 
Türkoloji projesi kapsamında gönderdiğimiz akademisyenlerin tamamını YÖK 
aracılığıyla yine üniversitelerden faydalanarak gönderiyoruz. Bu hem akade-
misyenlerimize eşsiz bir tecrübe ve deneyim sağlarken Türkoloji bölümlerinin 
bilgiyi ilk elden edinmesine olanak sağlıyor.
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TÜRKİYE MAARİF VAKFI BAŞKANI 
PROF. DR. SAYIN BİROL AKGÜN

Sayın Başkan, AK Parti’nin çok kıymetli İl Dış İlişkiler Başkanları; hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. 

Bizim için burada sizlerle olmak son derece önemli, çünkü alanda yapılan ça-
lışmaların doğrudan doğruya sahada siyaset yürüten sizlerle paylaşılması, Sayın 
İletişim Başkanı’nın da ifade ettiği gibi aynı zamanda bir siyasi iletişim imkânı ve 
fırsatıdır; biz olayı böyle görüyoruz. Biz akademisyenler bazen uzun konuşuruz, 
bunun farkında olarak çok fazla detaya girmeden 1-2 dakikalık Uluslararası İlişkiler 
hakkında kısa bir ısınma turu sonrasında, asıl olarak biraz daha güncel konular 
üzerinden ve Vakfımızın faaliyetleri üzerinden sunumumu yapmaya çalışacağım. 

Malum Sayın İletişim Başkanı’nın da ifade ettiği üzere, Uluslararası İlişkiler 
sadece devletler arasındaki ilişkiler değildir. Diğer bir ifadeyle Modern Diplomasi 
olarak da ifade ettiğimiz konu, devletlerle birlikte uluslararası örgütler ve insanlar 
olmak üzere birçok aktörün birbiriyle ilişkisini anlatan bir husustur. Yerel yöne-
timler düzeyinden bakarsak, ister Antalya’ya gelen yabancı bir turiste merhaba 
deyip onun gönlünü kazanın, isterseniz yurt dışından gelip şehirlerimize yerle-
şen ve mukim hale gelen yabancıları göz önünde bulundurun. Bugün Akdeniz 
sahillerindeki pek çok beldemizde artık göz ardı edilemeyecek kadar Batılı mu-
kim insan var. Türkiye’ye göçmenler sadece Suriye’den veya Irak’tan gelmiyor. 
Batı’dan özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere’den gelip Bodrum’a, Marmaris’e 
yerleşen ve artık bizden birileri haline gelen bir azınlık da söz konusudur. Aynı 
zamanda bugün illerimizdeki üniversitelerde mutlaka yabancı öğrenciler var. 
Bu tür somut veriler gösteriyor ki, herkesin bir şekilde dış dünyadaki aktörlerle 
yolu kesişiyor. Artık kimse yerel değil, yerel kalamaz. Yerel siyaset küreselleşmiş, 
küresel siyaset de yerelleşmiş durumdadır. Her iki siyaset de birbirinden ayırt 
edilemeyecek şekilde iç içe geçmiş durumdadır. O sebeple bizler Uluslararası 
İlişkiler dediğimiz zaman, ülkelerdeki bütün aktörlerin yeryüzündeki diğer bütün 
aktörlerle her türlü ekonomik, siyasi, kültürel ilişkisini anlıyoruz. 

Bu çerçevede bir ülkenin dünyadaki algısı belirlenirken, iyi-kötü insanların 
kafasında sizin ülkenizle ilgili bir algı haritası oluşuyor. Türkiye denildiğine Müs-
lüman, demokrat bir ülke mi, –tırnak içerisinde vurgulamak gerekirse- İslamcı 
iktidarın yönettiği bir ülke mi, gelişen kalkınan bir ülke mi, yoksa başka ne 
şekilde bir algı oluştuğu aslında biraz da sizin ve bizim ülkemizi nasıl 
tanıttığımıza bağlı. 
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Ülkemizi tanıtırken sizin kullandığınız resmî ve millî kimlik oldukça önemlidir. 
“Yurtta sulh, cihanda sulh!” ifadesi ve buna bağlı olarak “biz herkesle iyiyiz” de-
mek de bir tercihtir. “Biz küresel aktörüz, insanlık adına iyilik üretiyoruz.” deyip 
devlet aktörlerinizle dünya genelinde faaliyet göstermek de bir tercihtir. Bu ter-
cihi sadece kendinizi dünyaya tanıtırken değil, kendi halkınıza milli kimliğinizi 
aşılarken de kullanabilirsiniz. Bunu da eğitim yoluyla, medya yoluyla halkınıza 
anlatırsınız. Bu konu üzerinde konuşulacak çok fazla husus var elbette, ancak 
bugünkü konuşmam çerçevesinde kısa tutmam gerekiyor. 

Uluslararası ilişkilerde, devletlerin gücü; uzun zaman boyunca askerî gücü, 
ekonomik kapasitesi ve bu ikisinin tesiriyle oluşan siyasi gücüyle ele alınmıştır. 
Bu askerî, ekonomik ve siyasi güce “sert güç” denilmektedir. Ancak küreselleş-
me ile artık devletlerin gücü sadece bu üçüyle, yani sert güçle izah edilemeyecek 
hale gelmiş durumdadır. Artık iletişim dünyasında sizin kendinizi dış dünyaya na-
sıl anlattığınız ve nasıl bir dil kullandığınız da önemlidir. Bu yeni durum, 1990’lar-
dan itibaren “yumuşak güç” ifadesiyle tanımlanmaya başlamıştır. Yumuşak güç 
eğitimdir, kültürdür, insani yardımdır, insanların gönlünü kazanmaktır, sizin ülkeni-
ze yönelik pozitif algıları yükseltmektir. Yumuşak güç, sizin kendinizi başkalarına 
ifade etmeniz; sizi sizden öğrenmeleri, sizi tanımalarıdır. Başka ülke insanlarının 
sizin ülkenizdeki insanlara uyguladığınız ekonomik, siyasi, kültürel politikalarla 
ilgili olarak sizi beğenmeleri ve taklit etmek istemeleridir. Televizyonlar, özellikle 
diziler, son yıllarda Türkiye adına büyük bir yumuşak güç unsuruna dönüşmüş 
durumdadır. Ama devletler sadece yumuşak güç kullanarak dış politikalarını üre-
temezler. Sert ve yumuşak güç arasındaki dengeyi de kurmak zorundadırlar. Bir 
taraftan sert gücünüzü kullanarak dış politikanızı uygularken, diğer taraftan yu-
muşak gücünüzü kullanarak başka ülke insanlarının gönlünü kazanmayı, kamu-
oyunu kazanmayı ihmal etmemelisiniz. Onun için de günümüzde diplomaside 
önemli bir çeşitlilik söz konusudur. Yumuşak gücün etkisiyle diplomaside kamu 
diplomasisi, kültür diplomasisi, insani diplomasi gibi yeni alanlar ortaya çıkmıştır. 
Kültür diplomasisinde de kalkınma yardımları, network diplomasisi ve eğitim gibi 
alt alanlar oluşmuş durumdadır. Biz Türkiye Maarif Vakfı olarak bu sınıflandırma-
da marka olarak eğitim alanına giriyoruz. Ama network diplomasiyle ilgili kısa 
birkaç hususa değinmekte fayda görüyorum. Diğer ülkelere gittiğimiz zaman, 
belki bizim hep devlet bazlı düşünmemizden kaynaklanan bir sorunla yüzleşi-
yoruz. Diğer ülkelerle partiler arası ilişkiyi de geliştirmek gerekiyor. Bir Müslüman 
arkadaşım var, Hindistan’da öğretim üyesi, dedi ki; “AK Parti 16 yıldır iktidarda 
olduğu halde neden gelip buradaki partilerle temas kurmuyor?” 
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Güney Afrika’ya gittiğimizde Çin Komünist Parti’nin faaliyetler yaptığı, yerel 
siyasi partilerle işbirliği ilişkileri geliştirdiğini görüyoruz. Partiler arası, yani aktörler 
arası ilişkileri geliştirmek gerekiyor. Biz de Türkiye Maarif Vakfı olarak yurtdışında 
temas yürütürken çok kanallı, yani diğer devlet aygıtlarımızla, sivil toplum ku-
ruluşlarımızla, siyasi partilerimizle, bazı yerlerde siyasi partilerin dış ilişkilerden 
sorumlu parti üyeleriyle konuşuyoruz. Network diplomasisi dediğimiz de budur 
işte. 

Türkiye’de özetle 1990’lı yıllardan itibaren yumuşak güce bağlı olarak kamu 
diplomasisi oldukça gelişti. Devlet bu yeni diplomasiye uyum sağlayarak birçok 
kurum kurdu. Bunları zaten biliyorsunuz; TİKA’dan Yunus Emre Enstitüsü’ne, 
AFAD’dan YTB’ye kadar. Ve nihayet 2016 yılında da Türkiye Maarif Vakfı kuruldu. 

Değerli Dış İlişkiler üyeleri,

Türkiye Maarif Vakfı Haziran 2016’da kuruldu ve 6721 sayılı özel bir kanunla 
ihdas edildi. Biz millet olarak kriz dönemlerinde çok efektif çalışırız, verimli çalışı-
rız ve hemen çözüm üretiriz. 2013’teki 17-25 Aralık sonrası yapılan tartışmaların 
bir sonucu olarak aslında böyle bir vakfın gerekli olduğu, daha doğrusu kurumun 
gerekli olduğu açığa çıktı. Nasıl bir kurum olacağı konusunda devlet birimleri-
mizde yoğun bir şekilde tartışma yaşandı ve nihayetinde bir kanunla vakıf statü-
sünde bir kamu kurumu kurularak, esnek çalışabilecek bir yapıda karar kılındı. 
Esneklikten kastedilen, 657’ye tabi bir kamu bürokrasisi oluşturmamak, böylece 
yurt dışında daha esnek çalışan bir kamu vakfı kurulmasıdır. Bunu yaparken de 
samimi bir şekilde Türkiye’nin diğer kurumlarıyla uygulamış olduğu kamu diplo-
masisini destekleyecek, insanlığın ortak paydası temelinde uluslararası alanda 
eğitim faaliyeti yürütecek bir vakıf kurulması amaçlanmıştır.

Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Yıllarca Türkiye’nin yurt dışındaki eği-
tim ayağı Türkiye’de paralel devlet yapısına dönüşen ve terörizme evrilmiş adına 
FETÖ dediğimiz yapının eline “adeta teslim edildi”. Öyle bir faaliyet yürütüldü ki 
yurt dışına gidildiğinde bunlar sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ku-
rulmuş eğitim kurumlarıymış gibi algılandı; bu yanlıştı. Bu algıyı hem içeride hem 
dışarıda beslediler. Dışarıda beslediler kendilerine dokunmasınlar diye, içeride 
beslediler buradan yardım alsın diye. Türkiye’de düzenlenen o birtakım faaliyet-
lerde sözde üç-beş tane farklı Türkçe şiirler söyleterek hepimizin milli ve 
hamiyetperver duygularını suiistimal ettiler, bunun neye mal olduğunu 
15 Temmuz gecesi de görmüş olduk. 
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Bundan bağımsız olarak, ama Türkiye’nin böyle bir kuruluşa ihtiyacı var mıydı? 
Kesinlikle vardı. Hatta geç bile kalınmıştı. Çünkü bütün büyük devletlere baktığınız 
zaman Amerika’sından Fransa’sına veya İngiltere’sine kadar küresel aktör olmak 
isteyen bütün devletlerin yurt dışına eğitim ihraç eden, dolayısıyla kendisinin zihni-
yetine uygun, kendi ülkesine dost, kendi dilini konuşan insanı yetiştirme konusun-
da faaliyetler yürüttüğünü görürsünüz. Hangi ülkeye giderseniz gidin hepsinde bu 
iş için milyarlarca dolar para ayıran kurumlar olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla biz 
de dünyaya açılan bir ülke olarak bir anlamda gecikmiş olsa da böyle bir kurumu 
kurduk ve istiyoruz ki uzun vadede Türkiye Maarif Vakfı örgün ve yaygın eğitim-
de Türkiye’den dünyaya açılan bir eğitim penceresi olsun. Onun için de biz son 
iki yıl içerisinde bir taraftan kurumsallaşma sürecimizi tamamladık, diğer yandan 
fiziki ihtiyaçlarımızı giderdik ve yurt dışında eğitime başladık. İnsan unsurumuzu, 
beşerî sermayemizi geliştirdik, bir taraftan da size duyurmak istediğimiz sahadaki 
faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. İlk günden itibaren, bir yandan kurumsallaşma sü-
recini yaşarken, diğer yandan yurt dışı temaslarımıza vakit kaybetmeden başladık. 
Çünkü yurt dışındaki FETÖ iltisaklı okulların bir şekilde Türkiye’ye kazandırılması 
ve bu okulları Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkileri geliştiren bir köprüye dö-
nüştürülmesi gerekiyordu. Vakfımız, bu okulların ülkemize devri ve dönüştürülmesi 
konusunda kısa zamanda oldukça ciddi bir ilerleme kaydetmiştir.

Türkiye Maarif Vakfı olarak Türkiye’nin özellikle eğitiminin uluslararası alana 
taşınması, dünya çapında okullarıyla Türkiye’nin tanıtılması, Türk diasporasının 
yoğun olarak bulunduğu yerlerde ikinci-üçüncü nesil çocuklarının eğitiminin, 
kültürünün, kimliğinin korunması, Türkiye’ye aidiyetinin güçlendirilmesine ilişkin 
projelerin desteklenmesi ve mümkün olursa yurt dışında faaliyette bulunduğu-
muz ülkelerdeki akademiyayla ilişkileri geliştirerek Türkiye hakkında doğru bilgi-
lendirme yapılması gibi pek çok fonksiyonu yürütüyoruz. 

Bu çerçevede Türkiye Maarif Vakfı olarak şu ana kadar (size soru-cevap hak-
kı tanımak için hızlı geçiyorum pek çok sunuşu) ne yaptık ne sağladık derseniz, 
biraz da onları özetleyeyim.

Değerli arkadaşlar, öncelikle FETÖ’nün yurt dışı ağıyla ilgili biraz bilgi 
vermem gerekiyor. Bu konuda en sağlam bilgi, darbe sonrası kurulan Dar-
beleri Araştırma Komisyonunun, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın vermiş olduğu ra-
porlardır. Biz de FETÖ’nün yurt dışındaki ayağına ilişkin veriler için o rapor-
ları referans olarak kullanıyoruz. Raporlara baktığınız zaman, FETÖ’nün yurt 
dışında 100 küsur ülkede 700 küsur eğitim biriminin olduğu ifade ediliyor. 
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Bu eğitim biriminden kastedilen dil merkezleri, diyalog merkezleri, örgün eği-
tim kurumlarıdır. 700 küsur eğitim biriminin sayısal değerlerine yakından bak-
mak gerekirse; örgün eğitim veren bir binanın içerisinde alt katta birkaç sınıflık 
anaokulu, üst katta birinci ve ikinci sınıflar gibi ilköğretim bölümü, onun üst ka-
tında orta öğretim ve daha üstte lise eğitimi gibi bir yapılanmanın söz konusu 
olduğu; FETÖ’nün aslında 1 okulu 4 farklı okul olarak tanımladığı görülmüştür. 
Bunu böyle düşünürseniz, 700 küsur okulun aslında 250-300 civarı olduğu ra-
hatlıkla anlaşılacaktır. Dolayısıyla aslına bakılırsa 250-300 civarı bağımsız bi-
nada eğitim faaliyetleri yürüten bir eğitim yapısıyla karşı karşıyayız. 12 ülkede 
de irili-ufaklı üniversiteleri var; Arnavutluk’ta, Irak’ta (Kuzey Irak), Gürcistan’da, 
Kırgızistan’da, Nijerya’da, Kamboçya’da vs. (aklıma ilk gelenler bunlar) üni-
versite düzeyinde de eğitim veriyor. Ama daha çok ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde eğitim kurumları mevcut. 

Çalışmalarımızı; yurt içinde Millî Eğitim Bakanlığı üzerinden, yurt dışında ise 
daha çok Dışişleri Bakanlığı üzerinden yürütüyoruz. Tüm faaliyetlerimiz Dışişle-
ri Bakanlığı ile birlikte yürütülmekte, yazışmalarımız bu bakanlığımız üzerinden 
yapılmaktadır. Vakıf da olsanız devlet adına iş yürüten bir kurumsunuz. Son iki 
yıl içerisinde Dışişleri Bakanlığıyla beraber eldeki verileri esas alarak bir dizi giri-
şim başlattık. Zaten elimizde hazır dosyalar vardı. 90 ülkeyle bu süre içerisinde 
çok yakın temastayız. Her hafta inanın üç-dört heyetimiz yurt dışına gidiyor, sırf 
bu konuları görüşüyor. Türkiye’den yurt dışına heyet gittiğinde veya (Dün oldu-
ğu gibi Ukrayna Cumhurbaşkanı buradaydı, önemli konulardan birisi oradaki 
okullardı.) dışarıdan Türkiye’ye heyet geldiğinde mutlaka dosyanın ana gündem 
maddelerinden birisi FETÖ ile ilgili okullar ve bu okulların Vakfımıza devredilmesi 
oluyor ve Vakfımız bütün bu süreçlerin bir parçası durumundadır. 

Başarı veya başarısızlık anlamında son iki yılda neler başarıldı? Toplam olarak 
baktığınız zaman ülkelere yaptığımız ziyaretlerde FETÖ gerçeğinin nasıl anla-
tıldığı önemlidir. Çünkü bizim dışımızda da başka ülkeler veya kurumlar FETÖ 
hakkında hikayeler anlatıyor. FETÖ ile alakalı Türkiye dışında diğer birçok ülkenin 
veya yabancı kuruluşun anlattığı hikayede, yaşananların iki dini grubun siyasal 
alanda çatışması çerçevesinde cereyan ettiği gibi bir söylem var. Bunu özellikle 
söylüyorum, daha dün bir uluslararası dergide 5-6 makaleden oluşan “Gülen 
Hareketinin Geleceği” isimli özel bir sayı çıkartıldı. Başındaki makale FETÖ ola-
yını Türkiye’deki İslam’ın kendi içindeki iç çatışması olarak tanımlıyor. 
Algıyı böyle kurduğunuz zaman, dışarıdan bakan açısından “iki siya-
si grubun çatışması beni ilgilendirmez” gibi bir algı oluşuyor, ki bu 
doğru değil. 
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Bunu özellikle size anlatıyorum ki dil olarak kullanırken FETÖ yapısının esa-
sen demokrasiyi reddettiğini, siyasi parti kurmadığını, tam tersine bütün de-
mokrasi süreçlerini ihmal ve suistimal ederek devletin içine sızarak devleti çok 
farklı şekillerde, sinsice ele geçirmeye çalışan ve bu amaçla şiddet kullanan 
bir yapı olarak anlatmamız lazım. Sorunun, FETÖ ile AK Parti’nin karşı karşıya 
olması ve aralarında yaşanan bir siyasi çatışma olarak değil, FETÖ’nün Türki-
ye demokrasisine karşı bir darbe amacı olduğunu anlatmak gerekiyor. Bu dili 
özellikle biz böyle kullanıyoruz. Sizlerden ricam bu konu gündeme geldiğinde, 
özellikle dış ilişkilerde mutlaka bunun böyle izah edilmesi gerekiyor. Bunu karşı 
tarafa anlatıyoruz ancak pek çoğu hakikaten anlamıyorlar. Şunu söyleyeyim: 
ABD dahil bir devlete bu yapının (FETÖ) tehlikeli olduğunu, şiddete bulaştığı-
nı, demokrasiye karşı bir kalkışmada bulunduğunu ve 15 Temmuz’da seçilmiş 
mevcut iktidarı yıkmak için darbe yapmaya kalkıştığını anlattığınız zaman ciddi-
ye alıyorlar. Ama karşı taraf bunu bir koz olarak kullanıp acaba Türkiye’den bu-
nun karşılığında ne koparabiliriz diye de düşünüyorlar, yani bu bir uluslararası 
pazarlık meselesidir. Görüşme masasına oturunca kimse FETÖ’yü kendisi için 
tehdit olarak görmüyor, Türkiye için tehdit olarak gördüğü için bunun karşılığın-
da biz ne koparabiliriz diye düşünüyor. Bu bir ikna süreci. 

Özellikle Fransızca konuşan ülkelere daha kolay anlatabiliyoruz, çünkü devlet 
zihniyeti olarak bize yakınlar. Bir devletin otoritesi, bekası, güvenliği nedir gibi 
konularda daha kolay iletişim kurabiliyoruz ve bu ülkelerde daha hızlı ilerleme 
sağladık. Şimdiye kadar bu çerçevede 20 ülkede fiili devir gerçekleşti. Yaklaşık 
30 ülkeyle işbirliği geliştirme konusunda anlaşmalar yapıldı. 90 ülkeyle, toplam 
söylüyorum, müzakereler devam ediyor. 

FETÖ iltisaklı okulların Vakfımıza devredilmesi dışında, kapatılması veya dev-
letleştirilmesi hususunda ana hatlarıyla dört farklı süreç söz konusu olabiliyor. Bir; 
şimdiye kadar bahsettiğim 700 küsur okul içerisinde bizim doğrudan devralabil-
diğimiz okul sayısı 107’dir. Ama bunlar dışında bazı okullar da ilgili devletler tara-
fından ya kapatıldı ya da kamulaştırıldı. Yani sadece Maarif Vakfına devredilip-edil-
memesi için faaliyet yürütmüyoruz. Vakfımıza devir olmayacaksa bile en azından 
FETÖ iltisaklı o okulların kapatılması için de azami faaliyet gösteriyoruz. Bazı dev-
letler FETÖ iltisaklı bu okulların Türkiye Maarif Vakfına devrinin başka ülkelerde ra-
hatsızlık oluşturacağına kanaat getirerek Vakfımıza devrine sıcak bakmıyor, ancak 
kapatıyorlar. Biz buna da razıyız. Yeter ki FETÖ iltisaklı okulların faaliyeti son bulsun. 

İki; bazen devletler FETÖ iltisaklı okulları kapatmayıp, kendi milli eğitim sis-
temlerine entegre edebiliyorlar. Bu okulları kendi eğitim sisteminin içerisine alır-
ken Türkiye’den giden öğretmenleri ve idari personeli, yani FETÖ iltisaklı olan 
kişileri uzaklaştırıyorlar. 
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Çünkü bunların zaten pek çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için 
pasaportu bittiği anda yenilenmiyor, pasaportları yenilenmediği için de oturma 
izni alanlar da üçüncü ülkelere gitmek zorunda kalıyorlar. 

Üç; bazen de hükümetler bakıyorlar ki uluslararası sorun çıkma ihtimaline 
karşılık, bu okulları bir geçiş formülü olarak ikinci, üçüncü derecede kendilerinin 
kontrol ettiği, güvendiği vakıf, dernek ve şirketlere devrediyorlar. 

Dört; bazı ülkeler bizim baskımızdan bunaldığı zaman (FETÖ’nün Balkan-
lar’da, Afrika’da kullandığı taktiklerden birisi bu) ABD veya Avrupa vatandaşlığı 
olan birisini bulup okulları resmî olarak bu kişilerin üzerinden devam ettirmek 
veya ruhsatı yenilemek yolunu tercih edebiliyorlar.

Bütün bunlara rağmen, 700 küsur okulun 250 civarı Batılı ülkelerde, bunun 
zaten 150’si ABD’deki charter school’lar dediğimiz okullar. Bunlar özel okul değil 
devlet okulu, ama işletmesini FETÖ grubu yapıyor. O okullardan hem para ka-
zanıyor hem eleman yetiştiriyorlar ve bu hala devam ediyor. Sayın Cumhurbaş-
kanımız da zaman zaman bunu dile getiriyor. Dünyanın geri kalan ülkelerindeki 
450 birim eğitim kurumunun önemli bir kısmını ise biz aldık; bir kısmı kapatıldı, bir 
kısmı da devletler tarafından kontrol altına alındı. Yani FETÖ okullarının, Batı dışı 
dünyada kapatılma veya devletleştirilme yoluyla yüzde 60-70’i gitmiş durumda; 
geri kalanların hepsi ya Batı devletlerinde ya da etkinliği fazla yok. Bazı ülkelerde 
ise, örneğin Balkanlar’da, Türk varlığının ve Müslüman varlığının yoğunluk gös-
terdiği yerlerde, o ülkelerle temas kurarak kendi okullarımızı açtık.

Bu çerçevede biz şu anda 31 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 31 ülkede 171 
ilk-orta-lise düzeyinde okul, 2 üniversite ve 15 yurdumuz mevcut. Diğer ülkelerde 
de okul açma hedefimiz devam ediyor. 45 ülkede fiilen bizim temsilciliklerimiz 
var, artı akredite ettiğimiz ülkelerle 50 ülkede şu anda faaliyette bulunuyoruz.

Peki, sizlerle ne yapabiliriz? Konuşmamın girişinde kısaca bahsettim aslında. 
Sizlerin, Maarif Vakfı olarak fahri gönüllümüz olmanızı istiyoruz. İllerdeki arkadaş-
lar, sizlerle irtibatlı bir şekilde, mümkün olabildiğince bir ülkeyi kendisine hedef 
seçsin ve okullarımızın fahri hamiliğini üstlensin istiyoruz. Okullarımızla alakalı 
işbirliği yapalım. Böylece fahri okulunuza gidip gelin, yereldeki bir okulla kardeş 
okul ilişkileri geliştirelim; onlar buraya gelsin, buradan oraya gitsinler. İllerinizdeki 
okullarla bizim okullarımızı kardeş okul yaptırarak eğitim ve kültürel alanda kamu 
diplomasisine katkı sağlayın. 

Eğitim alanındaki yeni ve yenilikçi fikirlerinizi bizimle paylaşın. Millî Eğitim Ba-
kanımızla geçen gün konuştuk, örneğin 24 Kasım’da birkaç öğret-
menimizi götürüp onları okullarımızda onları ağırlayacağız. Bakanımız 
ve Cumhurbaşkanımızın kabul ettiği 81 ilden gelen öğretmenlerimiz 
de katılacaklar.
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* Uluslararası İlişkiler: Uluslararası aktörlerin birbirleriyle her 
türlü ilişkilerini ifade eder.

* Uluslararası Politika:  İki veya daha fazla aktör arasındaki 
siyasi ilişkileri ifade eder.

* Dış Politika: B ir aktörün diğer aktörlere karşı izlediği politikayı 
ifade eder. 

* Diplomasi: Dış politikanın yürütülme biçimi ve aracı olup, 
devletlerarasındaki müzakerelerin resmî temsilciler 
vasıtasıyla yürütülmesini ifade eder.

Devletin BÜYÜK STRATEJİSİ
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S ERT GÜÇ

• Askerî ve 
Ekonomik 

• Zorlama, 
Tehdit, Kuvvet 
kullanma

YUMUŞ AK 
GÜÇ
• Kalkınma, 

Eğitim, Kültür, 
İnsani yardım..

• R ıza, İkna, 
Yardım

AKILLI GÜÇ

• Konjonktüre 
göre S ert 
ve/veya 
Yumuşak güç 
kullanım tercihi

Soft Power (Yumuşak/Esnek güç)

- B ir aktörün diğer aktörlerin kendisine yönelik bakış 
açılarını ve yaklaşımlarını değiştirebilme kabiliyetidir.

- (Daha Realist bir tanımla):  B ir devletin diğer devletlerin 
aygıtlarını ve kamuoyunu ikna etmesi,  (kendi lehine) 
bilgilendirmesi, rızası ile bir şeyi yaptırması sürecidir.

- Askerî ve ekonomik güç dışındaki neredeyse bütün 
alanları içerir (kalkınma, çevre, kültür, eğitim, yardım vs.)
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Yumuşak Güç ile…

YENİ 
DİPLOMAS İLER

Kültür dip.

Kalkınma

Network dip.

EĞİTİM

Kamu dip.

İnsani dip.

Diğerleri…

Türkiye’de Kültür Diplomasisi 

KD İÇ İN UYGUN ZEMİN

* Tarihi miras
* Hoşgörü ve Adalet
* Ortak kültür, din, dil,  tarih
* Bölgesel güç
* Uluslararası kişilik

2010’a Kadar İHMALLER

* Ermeni meselesi
* Kıbrıs meselesi
* PKK ve terör
* Kürt meselesi
* İnsan hakları ihlalleri



189

Türkiye’nin Kültür Diplomasisi 
Aktörleri

1. TİKA / Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (1992)
2. Yunus Emre Enstitüsü (2007)
3. AFAD / Afet ve Acil Durum Yönetimi Bşk. (2009)
4. YTB / Yurtdışı Türkler ve Akraba Top. Bşk. (2010)
5. TMV / Türkiye Maarif Vakfı (2016)
6. TÜRKS OY: Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (1993)
7. Kızılay (1868/1947)
8. THY / Türk Hava Yolları (1933)
9. TRT / Avaz, Kurdî, Arapça, World kanalları
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DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN
EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ

Türkiye Maarif Vakfı, TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla 2016 yılında kurulmuştur.

Kar amacı gütmeyen bir eğitim vakfıdır.

İnsanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmeti verir.

Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan penceresidir.

Ülkemizin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı amaçlar.

Nihai hedefimiz “iyi insan” yetiştirmektir.



İl Dış İlişkiler Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

03 - 04 Kasım 2018
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DIŞ EKONOMİK İŞLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
SAYIN HASAN CUNEYD ZAPSU

Sevgili Gençler, 

diye başlayacaktım, ancak böyle denince sanki kendim yaşlı olmamın dı-
şında bir de sizlerden daha üstünmüşüm havası olur diye vazgeçtim.

Ak Parti’ye gönül vermiş güzel insanlar,

Önce bir Pazar sabahı saat 10:00’da vaktinizi ayırıp buraya teşrif edip 
beni dinleme nezaketini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. 

(Her ne kadar sayımız çok az bile olsa, kaliteli az, kalitesiz çoktan her 
zaman daha coktur)

Bugün sizlere DEİK kısaltması ile anılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu hak-
kında bilgi vermek üzere, hasbelkader Yönetim Kurulu üyesi olarak, burada-
yım. 

Geçen gün bir hanımefendi ile sunum üzerinden geçerken bana örnek 
olarak şu sunumu verdiler.

Ben de “kusura bakmayın, böyle bir sunumu yapmamıza hiç gerek yok, 
basalım, herkesin eline 37 sayfalık broşür olarak dağıtalım, 3 dakika içinde 
insanlar zaten bilgiyi edinmiş olurlar” dedim. 

DEİK nedir, ne işe yarara geçmeden önce size şu kadarını söyleyeyim 
ki, böyle bir tüm sektörleri kapsayıp, hiçbir şekilde siyasi olmayan Yönetim 
Kurulu 

Ne TOBB’da, ne TİM’de, ne TÜSİAD, ne MÜSİAD’da, Türkiye’de hiçbir 
şekilde böyle bir yönetim kurulu yoktur, toparlanamaz. 

Bunu iddia etmiyorum, bu basit bir araştırmanız neticesinde göreceğiniz 
bir gerçektir.

Peki, bu insanlar ne yapıyor orada? Broşürümüzün Vizyon-Misyon kısım-
larında yazılanları hakikaten yapabiliyor mu? 

Yani Türkiye’mizin rekabet gücü ile, yüksek teknoloji kullanabilen, sade-
ce kullanabilen değil; üretebilen, kısaca yenilikçi bir ülke haline getirebilmek 
için, bir yandan özel sektörümüze yeni pazarlar açılmasını sağla-
mak için strateji üretirken, diğer yandan yabancı yatırımcı çekme-
sini sağlayabilmek için çalışmalar yapıp, dış siyasetimizi destek-
leyen lobi faaliyetlerinde bulunabiliyor muyuz?
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En üst Yönetim Kurulu üyelerinden görebildiğiniz gibi, her sektörden hem 
şahsi hem de kurumsal üyelerimiz mevcut. 

DEİK’in asıl gücü İş Konseyleri’dir. Kurumun DNA’sı olarak İş Konseyleri-
mizi düşünebiliriz.

Arkadaşlar durun bir dakika, tam anlayamadım, kaç tane İş Konseyinden 
bahsediyoruz? 145 İş Konseyi!

İş Konseyi ne demektir? Her önemli pazar olarak görebildiğimiz memleket 
için DEİK bünyesinde İş Konseyi yarı bağımsız çalışacak şekilde kurulmuştur. 
Aslında bağımsızdır. Yarı dememin sebebi bütçelerinin DEİK Yönetimi tarafın-
dan kontrol edilip, onaylanmasıdır. Yoksa kendi içinde… 

Misalen bildiğim için, sadece bir tanesi, Türkiye-ABD İş Konseyi ya da 
TAİK hakkında bilgi vermek isterim. 

Her İş Konseyinin, kendi içinde DEİK üyelerince yapılan ciddi ve çok çet-
refilli zaman isteyen seçimler neticesinde Yönetimleri oluşturulur. 

Gördüğünüz gibi bu İş Konseyinde de ABD ile ilgili olan, çok mutena şir-
ketlerimiz mevcut. Yani ya Amerika ile ithalatı veya ihracatı veya mümessilliği, 
veya ABD veya burada ortaklığı bulunan, veya olmasını isteyen şirketlerimiz 
Türk-Amerikan İş Konseyi’ne DEİK’ten ayri bir üyelik aidatı vererek üye olur 
ve bu İş Konseyinin faaliyetlerinden direkt faydalanır. 

TAİK ne yaparı anlatınca geri kalan 140 küsür İş Konseyinin de nasıl çalış-
tığını üç aşağı beş yukarı anlayacaksınız. 

TAİK Ne Yapar?

Bilhassa şu sıra ABD ile ülkemiz arasında yaşanan sıkıntıların bertaraf 
edilmesi, hiç olmazsa azaltılması yönünde öncelikli olarak sorun tespiti,

ABD’deki en önemli sorun olarak tespit edilen Türkiye algısının iyileştiril-
mesi için yatırımcılar ve finans dünyası ile toplantılar düzenlemek,

Yine bugün için, karşılıklı uygulanan yaptırım ve tarifelerin kaldırılması, ya 
da azaltılması yönünde iki ülkenin de ilgili kurumları nezdinde lobi faaliyetleri 
gerçekleştirmek

Paydaş kurumlarla (ABD Ticaret Müşavirliği, ABD Ticaret Odası, ATC, 
ATS, TASC vb) sürekli iletişimde kalarak ülkemiz iş insanları için olabilecek 
fırsatları takip etme, kurumlardan veya siyasilerden ciddi heyetlerin Türki-
ye’ye daveti, ağırlanması…
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İki ülke arasında kültürel bağın derinleştirilmesini teminen, kültür, sanat, 

yemek, tarih gibi alanlarda konferans, yuvarlak masa toplantıları, yemek ve 

benzeri düzenlemek,

Ülke ve eyaleti tanıtıcı materyaller hazırlayıp, üyelerin hizmetine sunmak,

Üyelerini yurt dışı ve yurt içi organizasyonlarda bir araya getirerek TAİK 

Üyeleri arasında işbirliği ve sinerjinin artmasına destek sağlamak

ABD’de yerelde daha aktif olabilmek amacı ile eyalet yapılanması kurmak, 

Washington DC dışında da ABD’de yerel bazda aktif ve görünür olmak yö-

nünde çalışmalar yapmak, eyalet seviyesinde yerel işbirlikleri kurmak. Texas, 

Kaliforniya vb. her birinin ekonomisinin büyüklüğünü biliyorsunuz.

Bunun ne demek olduğunu anlatmak için ise kurulması planlanan ve ilk 

toplantılarını da yaptığımız TAİK Florida -ve çevresi- eyalet konseyinin ilk te-

maslarını yapmak için misalen ben, Miami Belediye Başkanı’ndan tutun ora-

daki tüm etkin iş dünyası kuruluşları ile bir araya geldim. 

Amacımız bir yandan resmi ve gayrı resmi o bölgede bulunan Türk insan-

larını bir araya getirmek, öte yandan ise, o bölgedeki orta ve küçük ölçekli 

işletmeleri Türkiye’ye getirmek üzere faaliyetlerde bulunabilmek. Bunun için 

Başkonsolosumuz ile hakikaten güzel bir işbirliğimiz başladı.

Biliyorsunuz tüm dünyada büyük firmaların bu tip kuruluşların yardımına 

ihtiyacı yoktur. Ya Türkiye’de zaten ortakları ya da mümessilleri mevcuttur. 

Ancak, dediğim gibi orta ölçeklilerin böyle imkânları yoktur, kaldı ki, sizler 

de bilirsiniz, oranın orta ölçeği bize göre biraz daha büyük ölçektir!

Sevgili arkadaşlarım, 

Bakın size sadece Türk-Amerikan İş Konseyi’nin bir parçasını anlatmaya 

çalıştım. Şimdi, bunu bir zihnimizde şöylece bir katlayalım. Tabii ki abartma-

yalım, İş Konseylerinin hepsi ne yazık ki bu kadar faal değil. 

Ancak, şunu da düşünün. 

Moritanya (Moritanyalı varsa lütfen alınmasın, öylesine örnek geldi aklı-

ma) ile iş yapmak istediğimiz zaman oranın mesulü bir İş Konseyi ve 

Başkanımız mevcut. Bize ihraç etmek istediğimiz veya ithal etmek 

istediğimiz ürün için yol gösterir, kesinlikle gereken bağlantıları 

bilir ya da bulup verir. 
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Şimdi tekrar bir dönelim, DEİK’in DNA’sı işte bu İş Konseyleridir. 

Bıraksanız sadece bu konuda bile sizleri çok fazla sıkmadan baya bir 
müddet meşgul edebilirim. 

Ancak her şey gözüktüğü gibi, güllük gülistanlık değil. 

Gelin sizlere bu kurumun sıkıntılarını da anlatayım. Belki, realiteyi daha iyi 
anlarsınız.

80’li yıllarda rahmetli Turgut Özal tarafından kurulup, bağımsız özel sektör 
teşkilatı olarak çalışan DEİK, 2014’ten itibaren o zamanın Ekonomi, şu anki 
Ticaret Bakanlığı’na bağlandı. 

Aslında şahsen bunun faydalarının da farkındayım. Ancak, yurt dışında bu 
mesele bizi çok zor durumda bıraktı, şöyle ki: 

Bizim muhatabımız bilhassa batı ülkelerindeki karşıt iş konseyleri, iş ku-
ruluşları, “Siz artık devlet teşkilatısınız” diyerek bizle çalışmaktan vazgeçtiler. 

Burada yapacak bir şeyimiz yok, bununla yaşayacağız ve bir şekilde, ken-
dimizi karşı taraflara zamanla ispat edeceğiz. 

Her ne kadar bütçesi ve en üst yönetimi Bakanlık tarafından atansa dahi, 
İş Konseyleri bütçeleri, üyeleri ve yönetimleri tamamen kendileri tarafından 
yapılmaktadır. 

Misal, ben bağımsız seçilmiş olan Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) üyeleri 
tarafından Florida Eyalet Komitesi Başkanı seçildim ve oradaki faaliyetlerimi 
kendimce tamamen bağımsız olarak yürütmeye başladım. Sadece zamanı 
geldiğinde bütçemin TAİK tarafından onayı gerekmektedir. Bu işin iyi tarafı, 
soru işaretli yönü ise:

Böyle bir eyalet konseyinin bütçesi önce tabiatı ile DEİK Yönetim Kuru-
lundan geçer - fakat bir de bilahare Bakanlık onayı gerekiyor. Bu da bazen 
bürokraside aksıyor. Şu anki Bakanımızın kendisi Türkiye-Ürdün İş Konse-
yi’nden gelmesinden dolayı bürokrasiyi çok daha çabuk çalıştıracağını ümit 
ediyorum. Ama dediğim gibi bu bir risktir. 

Bu riski hepinizin hemen anlayacağı bir olay ise, TAİK’in kendi imkanla-
rı ile, yani tüm bütçesini, ben dahil, bir çok Yönetim Kurulu üyelerinin taah-
hüt etmesine rağmen, Washington’da küçük bir temsilcilik kurma talebimiz, 
hem TAİK, hem de DEİK yönetimince de uygun görülüp, Bakanlık iznini alma 
(ya da daha doğrusu alamama) süremiz ne kadar olmuştur bir tahmin edin! 

Bugün DEİK Yönetim Kurulu’nun ilk talebinden geçen süre 656. günündedir! 
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Acaba bu geçen süre zarfında hiç mi işe yaramayacaktı böyle bir ofisimiz - bu 

en sıkıntılı Türk-Amerikan ilişkileri sırasında…

Ve bir düşünün ki karşımızdaki Amerikalı siyasetçiyi önyargılı olarak kabul 

ettiğinden kendi ön yargısı ile mecbur değilse görmek dahi istemiyor. Ancak 

bizim gibi İş dünyasını çok daha güvenilir bulmakta. Bu bir gerçektir.

Sıkıntılarımızdan büyüğü aslında buradadır. 

Kafa karışıklığı vardır. Devlette de aynı şey, insanlarda da.

Cumhurbaşkanımız bir memleket ziyaret edecek, iş adamları ile toplantı 

gerekiyor. 

Şayet zamanında bilgi verilse bizim o memleketteki İş Konseyimiz herkes-

ten daha iyi, en fazla katılımla bunu gerçekleştirebilecek güçtedir. Nitekim 

çoğu etkinlikleri de, bazen bir hafta zaman verilse bile, iyi kötü yapmaya 

çalışıyoruz. 

Ancak bu işlere talip çok kuruluşumuz var, yani iş tariflerimizin bazılarıyla 

kesiştiği, bazıları ile hiç kesişmediği halde talipler çok. 

Ben size isimleri söyleyeyim, gizli saklı ayıp tabu değil - TOBB, TIM, MÜSİ-

AD, Cumhurbaşkanlığı Tanıtım Ajansı, düşünürsem daha da bulurum…

Arkadaşlar, ben hem TİM üyesiyim, hem de diğer birçok kurumda üyeyim. 

Ancak, misalen, Yatırım Ajansı kuruluşunda zamanında ben de çalıştım, 

Alparslan Bey’in gelmesinde, bu ajansın kurulmasında katkım oldu. 

TİM’in ise, bana göre ihracatı artırmak için bizim İş Konseylerimiz ile işbir-

liği yaparak o memleketlere ihracatçı gezisi düzenlemesi mantıklıdır. 

Ancak, biz dediğim gibi Moritanya’da bir faaliyet yapmaya kalktığımız-

da “Haftaya da TİM geliyor, siz kendi içinizde konuşmuyor musunuz” diye 

duymamamız gerekir – bu tabii ki olmayan bir sadece misaldir, anlatmaya 

çalışıyorum. Ama bu tip şeyler oluyor. 

Evet, ben o kelimeyi seviyorum, her zaman da kullanırım. Çünkü ben iyi 

anlamda görüyorum o kelimeyi. Bu insanlardan faydalanması gerekir. Bu 

insanların her birinin dakikası çok değerlidir. Ve bu insanlar her ay is-

teyerek, severek, memleketi için bir araya gelmektedir. Buradaki 

insanların hiç birinin üne, paraya, ek güce ihtiyacı yoktur. 

Bunlardan faydalanın. DEİK’ten faydalanın.
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Amerika İş Konseyleri

Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK)  

Türkiye - Arjantin İş Konseyi  

Türkiye - Brezilya İş Konseyi  

Türkiye - Ekvador İş Konseyi  

Türkiye - Kanada İş Konseyi  

Türkiye - Kolombiya İş Konseyi  

Türkiye - Küba İş Konseyi  

Türkiye - Meksika İş Konseyi

Türkiye - Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi  

Türkiye - Peru İş Konseyi

Türkiye - Şili İş Konseyi  

Türkiye - Venezuela İş Konseyi

Nail Olpak  - DEİK Yönetim Kurulu Başkanı, Eski MÜSİAD Başkanı

Abdurrahman Kaan - MÜSİAD Başkanı  / Kaanlar

Ahmet Çalık - Çalık Holding
Ahmet Erdem - YASED Başkanı / Shell & Turcas Petrol

Ahmet Nazif Zorlu - Zorlu Holding 
Ali Kibar - TALSAD Başkanı / Kibar Holding

Ali Y. Koç - Fenerbahçe Kulübü Başkanı / Koç Holding

Baran Çelik - Beyçelik
Berna Gözbaşı - DEİK Sayman Üye / Brn Yatak

Cemal Kalyoncu - Kalyon Şirketler Grubu

Cuneyd Zapsu 
Ebru Özdemir - Limak İnşaat

Ethem Sancak - BMC Otomotiv
Ferit F.  Şahenk - Doğuş Holding

Firuz Bağlıkaya - TÜRSAB Başkanı / Detur

Fuat Tosyalı - Demir Çelik Üreticileri Derneği / Tosyalı Holding

Güler Sabancı - Sabancı Holding / Brisa Lastik 
İbrahim Burkay - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

İsmail Gülle - TİM Başkanı 

M. Rifat Hisarciklioğlu - TOBB Başkanı (17 yıldır)

Mahsum Altunkaya - GAİB Başkanı  / Altunkaya Şirketler Grubu

Mehmet Ali Aydınlar - Akredite Hastaneler Derneği Başkanı / Acıbadem Hastaneleri

Mehmet Ali Yalçındağ- TAİK Başkanı / May Siber

Mithat Yenigün - Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı / Yenigün İnşaat 

Murat Ülker - Yıldız Holding 
Ömer Çetin Nuhoğlu - UND Başkanı / Tırsan Treyler 

Rona Yırcalı - TEV Başkanı / Yırcalı Holding 

Steven Young – Bosch
Şekib Avdagiç - İstanbul Ticaret Odası Başkanı 

Talip Murat Kolbaşı - Arzum 

Tuncay Özilhan - TÜSİAD YİK Başkanı  / Anadolu Holding

Ümit Kiler - MÜSİAD Başkan Yardımcısı / Kiler Holding

Ümit Leblebici - Türk Ekonomi Bankası 
Yaşar Doğan - TÜMSİAD Başkanı

Zeynep Bodur Okyay – İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı  / Kaleseramik
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Asya Pasifik İş Konseyleri

Türkiye - Avustralya İş Konseyi
Türkiye - Bangladeş İş Konseyi
Türkiye - Çin İş Konseyi
Türkiye - Endonezya İş Konseyi
Türkiye - Filipinler İş Konseyi
Türkiye - Hindistan İş Konseyi
Türkiye - Hong Kong İş Konseyi  
Türkiye - Japonya İş Konseyi  
Türkiye - Kamboçya İş Konseyi  
Türkiye - Kore İş Konseyi  
Türkiye - Malezya İş Konseyi  
Türkiye - Nepal İş Konseyi  
Türkiye - Pakistan İş Konseyi  
Türkiye - Singapur İş Konseyi  
Türkiye - Sri Lanka İş Konseyi  
Türkiye - Tayland İş Konseyi  
Türkiye - Tayvan İş Konseyi  
Türkiye - Vietnam İş Konseyi
Türkiye - Yeni Zelanda İş Konseyi

Afrika İş Konseyleri

Türkiye - Angola İş Konseyi
Türkiye - Benin İş Konseyi
Türkiye - Burkina Faso İş Konseyi
Türkiye - Burundi İş Konseyi
Türkiye - Çad İş Konseyi
Türkiye - Cezayir İş Konseyi
Türkiye - Cibuti İş Konseyi
Türkiye - Ekvator Ginesi İş Konseyi
Türkiye - Etiyopya İş Konseyi
Türkiye - Fas İş Konseyi
Türkiye - Fildişi Sahili İş Konseyi
Türkiye - Gabon İş Konseyi
Türkiye - Gambiya İş Konseyi
Türkiye - Gana İş Konseyi
Türkiye - Gine İş Konseyi
Türkiye - Güney Afrika İş Konseyi
Türkiye - Kamerun İş Konseyi
Türkiye - Kenya İş Konseyi
Türkiye - Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi
Türkiye - Kongo Dem. Cum. İş Konseyi
Türkiye - Libya İş Konseyi
Türkiye - Madagaskar İş Konseyi
Türkiye - Malavi İş Konseyi
Türkiye - Mali İş Konseyi
Türkiye - Mısır İş Konseyi
Türkiye - Moritanya İş Konseyi

Türkiye - Morityus İş Konseyi
Türkiye - Mozambik İş Konseyi
Türkiye - Namibya İş Konseyi
Türkiye - Nijer İş Konseyi
Türkiye - Nijerya İş Konseyi
Türkiye - Ruanda İş Konseyi
Türkiye - Senegal İş Konseyi
Türkiye - Seyşeller İş Konseyi
Türkiye - Somali İş Konseyi
Türkiye - Sudan İş Konseyi
Türkiye - Tanzanya İş Konseyi
Türkiye - Togo İş Konseyi
Türkiye - Tunus İş Konseyi
Türkiye - Uganda İş Konseyi
Türkiye - Yeşil Burun İş Konseyi
Türkiye - Zambiya İş Konseyi
Türkiye - Zimbabve İş Konseyi
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Avrasya İş Konseyleri

Türkiye - Afganistan İş Konseyi  

Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi  Türkiye 

- Belarus İş Konseyi  

Türkiye - Gürcistan İş Konseyi  

Türkiye - Kazakistan İş Konseyi  

Türkiye - Kırgızistan İş Konseyi  

Türkiye - Moğolistan İş Konseyi  

Türkiye - Moldova İş Konseyi  

Türkiye - Özbekistan İş Konseyi  

Türkiye - Rusya İş Konseyi  

Türkiye - Tacikistan İş Konseyi  

Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi  

Türkiye - Ukrayna İş Konseyi

17
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Avrupa İş Konseyleri

Türkiye - Almanya İş Konseyi  
Türkiye - Arnavutluk İş Konseyi  
Türkiye - Avusturya İş Konseyi  
Türkiye - Belçika İş Konseyi
Türkiye - Bosna Hersek İş Konseyi  
Türkiye - Bulgaristan İş Konseyi  
Türkiye - Çekya İş Konseyi
Türkiye - Danimarka İş Konseyi  
Türkiye - Estonya İş Konseyi  
Türkiye - Finlandiya İş Konseyi  
Türkiye - Fransa İş Konseyi  
Türkiye - Hırvatistan İş Konseyi  
Türkiye - Hollanda İş Konseyi  
Türkiye - İngiltere İş Konseyi  
Türkiye - İrlanda İş Konseyi  
Türkiye - İspanya İş Konseyi  
Türkiye - İsrail İş Konseyi  
Türkiye - İsveç İş Konseyi  
Türkiye - İsviçre İş Konseyi

Türkiye - İtalya İş Konseyi  
Türkiye - K.K.T.C. İş Konseyi  
Türkiye - Karadağ İş Konseyi  
Türkiye - Kosova İş Konseyi  
Türkiye - Letonya İş Konseyi  
Türkiye - Litvanya İş Konseyi  
Türkiye - Lüksemburg İş Konseyi  
Türkiye - Macaristan İş Konseyi  
Türkiye - Makedonya İş Konseyi  
Türkiye - Malta İş Konseyi  
Türkiye - Norveç İş Konseyi  
Türkiye - Polonya İş Konseyi  
Türkiye - Portekiz İş Konseyi  
Türkiye - Romanya İş Konseyi  
Türkiye - Sırbistan İş Konseyi  
Türkiye - Slovakya İş Konseyi  
Türkiye - Slovenya İş Konseyi  
Türkiye - Yunanistan İş Konseyi
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Sektörel İş
Konseyleri

DEİK / Sağlık İş Konseyi
DEİK / Eğitim Ekonomisi İş Konseyi

DEİK / Lojistik İş Konseyi

DEİK / Enerji İş Konseyi

DEİK / Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi

19
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Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri

Türkiye - Bahreyn İş Konseyi  

Türkiye - B.A.E. İş Konseyi  

Türkiye - Filistin İş Konseyi  

Türkiye - Irak İş Konseyi  

Türkiye - İran İş Konseyi  

Türkiye - Katar İş Konseyi  

Türkiye - Kuveyt İş Konseyi  

Türkiye - Lübnan İş Konseyi  

Türkiye - Suriye İş Konseyi

Türkiye - Suudi Arabistan İş Konseyi  

Türkiye - Umman İş Konseyi

Türkiye - Ürdün İş Konseyi  

Türkiye - Yemen İş Konseyi

18
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TAİK YÜRÜTME KURULU 

Mehmet Ali Yalçındağ – MayTech Group
A. Mehmet Tara – Enka 
Agah Uğur – Borusan Holding
Ali Çalışkan – Kordsa
Ali Kibar – Kibar Holding
Atalay Gümrah – Eczacıbaşı Holding
Batu Aksoy – Turcas Petrol 
Burak Küntay – Bahçeşehir Üniversitesi
Burak Talu – Doğuş İnşaat
Cuneyd Zapsu
Çağlan Mursaloğlu – İş Yatırım
Ekim Alptekin – EA Group
Haydar Yenigün – Ford Otosan
İlker Aycı – Türk Hava Yolları
Kamil Yazıcı – Anadolu Holding
Mehmet Ali Berkman – Akkök Holding 
M. Kaan Terzioğlu – Turkcell
Namık Tan – STFA
Osman Okyay – Kale Havacılık
Özcan Tahincioğlu – Tahincioğlu Holding 
Prof. Dr.Temel Kotil – TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
Seymur Tarı – Turkven
Simone Kaslowski – Organik Holding 

ÖzelAmaçlı İş
Konseyleri

DEİK / Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)  

DEİK / Yurtışı Yatırımlar İş Konseyi
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Nail Olpak  - DEİK Yönetim Kurulu Başkanı, Eski MÜSİAD Başkanı

Abdurrahman Kaan - MÜSİAD Başkanı  / Kaanlar

Ahmet Çalık - Çalık Holding
Ahmet Erdem - YASED Başkanı / Shell & Turcas Petrol

Ahmet Nazif Zorlu - Zorlu Holding 
Ali Kibar - TALSAD Başkanı / Kibar Holding

Ali Y. Koç - Fenerbahçe Kulübü Başkanı / Koç Holding

Baran Çelik - Beyçelik
Berna Gözbaşı - DEİK Sayman Üye / Brn Yatak

Cemal Kalyoncu - Kalyon Şirketler Grubu

Cuneyd Zapsu 
Ebru Özdemir - Limak İnşaat

Ethem Sancak - BMC Otomotiv
Ferit F.  Şahenk - Doğuş Holding

Firuz Bağlıkaya - TÜRSAB Başkanı / Detur

Fuat Tosyalı - Demir Çelik Üreticileri Derneği / Tosyalı Holding

Güler Sabancı - Sabancı Holding / Brisa Lastik 
İbrahim Burkay - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

İsmail Gülle - TİM Başkanı 

M. Rifat Hisarciklioğlu - TOBB Başkanı (17 yıldır)

Mahsum Altunkaya - GAİB Başkanı  / Altunkaya Şirketler Grubu

Mehmet Ali Aydınlar - Akredite Hastaneler Derneği Başkanı / Acıbadem Hastaneleri

Mehmet Ali Yalçındağ- TAİK Başkanı / May Siber

Mithat Yenigün - Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı / Yenigün İnşaat 

Murat Ülker - Yıldız Holding 
Ömer Çetin Nuhoğlu - UND Başkanı / Tırsan Treyler 

Rona Yırcalı - TEV Başkanı / Yırcalı Holding 

Steven Young – Bosch
Şekib Avdagiç - İstanbul Ticaret Odası Başkanı 

Talip Murat Kolbaşı - Arzum 

Tuncay Özilhan - TÜSİAD YİK Başkanı  / Anadolu Holding

Ümit Kiler - MÜSİAD Başkan Yardımcısı / Kiler Holding

Ümit Leblebici - Türk Ekonomi Bankası 
Yaşar Doğan - TÜMSİAD Başkanı

Zeynep Bodur Okyay – İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı  / Kaleseramik
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Küresel Ufku
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

SAYIN CEVDET YILMAZ’IN KAPANIŞ KONUŞMALARI

Değerli arkadaşlar, iki gündür hakikaten çok yoğun bir program oldu. Ben 

özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz, çok güzel sorularla, yo-

rumlarla katkıda bulundunuz, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii sunum 

yapan arkadaşlarımıza, organizasyonda katkısı bulunan bütün arkadaşlarımıza 

da teşekkür ediyorum. 

İki gündür yapılan tartışmalara bakınca, güzel bir şey var; Türkiye geçmişte 

güçsüz ve bağımlı bir ülke olmanın sorunlarını tartışırken, şimdi güçlenen ve 

bağımsız hale gelen bir ülkenin sorunlarını tartışıyor. Bu güzel bir şey. Sorunsuz 

bir hayat yok. Ama sorunlarımız giderek daha nitelikli sorunlar haline dönüşü-

yorsa, iyi bir yere doğru gidiyoruz demektir. Son iki gündür gördüğüm kadarıyla 

sorunlarımız gerçekten geçmişe göre daha nitelikli sorunlar haline gelmiş, daha 

güçlenen, daha bağımsız hareket eden bir ülkenin sorunlarını tartışıyoruz. İnşal-

lah bunlar bizi çok daha ileri noktalara taşır. 

Yine altını çizmek istediğim ikinci bir konu; illerimiz arasında farklılıklar var. 

Dış ilişkiler başkanı ne yapar sorusu muhtemelen teşkilatlarımızda, bazı ille-

rimizde özellikle sorulan bir soru. Dış ilişkilerin çok yönlü olduğunu, siyasetle 

bağı olduğunu, sadece Dışişleri Bakanlığı üzerinden bir hadise olmadığını, çok 

farklı yönleri bulunduğunu burada görmüş olduk. Ama her birimin de kendine 

göre bu analizi yapması lazım. Benim sizlerden öncelikle talebim Genel Merkez 

olarak; ilinizi lütfen analiz edin. Bu iki gündür dinlediğiniz çerçevede, ilinizde ya-

bancı öğrenci var mı, göçle gelen birileri var mı? Türkiye’de yaşayan topluluklar 

var mı? Konsolosluk var mı ilinizde, yabancı devletlerin, yabancı ülkelerin ne 

tür örgütlenmeleri var? Turizm hareketleri, ilinize gelip giden yabancılar nerelere 

geliyorlar ne yapıyorlar? Her ilin dış dünyayla bir etkileşimi var, az veya çok. Bun-

ları öncelikli analiz etmenizi, daha sonra da kendinize bu anlamda bir yol 

haritası hazırlamanızı talep ediyoruz. Turizm hareketleri anlamında 

önemli bir ilseniz, gelen turistlere dönük neler yapabiliriz? Yabancı 

öğrencilerin tercih ettiği bir ilseniz, bunlarla nasıl ilişki kurabilirsiniz? 
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Evliliklerin olduğu, yabancı toplulukların yerleştiği, gayrimüslim azınlık grup-

larının yaşadığı bir iliniz varsa, onlarla diyaloğunuzu nasıl kuracağınız, buna 

benzer çok sayıda faaliyeti planlamak mümkün gibi görünüyor. 

Bir diğer husus tabii, burada elde ettiğiniz bilgileri lütfen daha da derin-

leştirin, web sitelerine girerek, ilgili kurumlarımızın dokümanlarını inceleyerek, 

bu çalışmalardan somut bazı çıktılar üretip, bunu teşkilatımızla ve halkımızla 

paylaşın diyoruz. Öncelikle teşkilatla paylaşın. Toplantılarda, yönetimlerimizle 

paylaşın, sonuçları, daha sonra da ilinizin hassasiyetlerine göre lütfen seçmen-

lerimizle de paylaşın. 

Bir yerel seçime doğru gidiyoruz, toplumumuz dış dünyaya karşı çok ilgili. 

Bazen ekonomik durumdan, diğer birçok meseleden daha fazla dış dünyay-

la ilgili olduğunu görüyoru. Filistin meselesinden Arakan meselesine, mülteci 

meselelerinden başka alanlara kadar. Buralarda mutlaka sağlıklı bilgiler ile teş-

kilatımızı ve toplumu bilgilendirmemiz gerekiyor. 

Ama tek yönlü olarak da bilgilendirmeyin lütfen, bir taraftan da toplumu din-

leyin bu konuda. Toplum dış ilişkilerle ilgili hangi konuları merak ediyor, hangi 

meseleler var toplumun gündeminde, bunları da lütfen iyi takip edin.

Nihayet Genel Merkezimize de fikirlerinizle destek olun. Bir WhatsApp gru-

bu oluşturduk biliyorsunuz, o kanalla olabilir, başka kanallarla olabilir, dış politi-

kaya ilişkin, ilinize ilişkin veya, ülke geneline ilişkin. Fikirlerinizi, projelerinizi, kat-

kılarınızı bizlerle paylaşın lütfen, hassasiyetlerinizi paylaşın. Genel Merkezi de 

bu anlamda lütfen besleyin, destekleyin. Biz bu güçle sizden gelecek bilgilerle, 

fikirlerle çok daha güçlü bir şekilde bu konuları ilgili kurumlarımız nezdinde 

veya Genel Merkezimizin yetkili kurulları nezdinde dile getirme imkânı buluruz. 

Medya ve sosyal medya çok önemli. Burada iletişime ilişkin çok şeyler söy-

lendi. Ben geçmişte Tanıtım Medya Başkanlığı da yaptım Genel Merkezde. 

Orada da şunun eksikliğini hep hissettim doğrusu: Yurt içinde oldukça iyiyiz, 

ama yurt dışında sosyal medyada oldukça zayıf kaldığımızı söyleyebilirim. Bir 

şekilde bizim bu açığımızı kapatmamız lazım. Özellikle dış ilişkilerden sorumlu 

arkadaşlarımızın, birimlerimizin, yabancı dilde, özellikle, İngilizce, Arapça, Rus-

ça gibi dillerde, sosyal medyada çok daha aktif olmalarını bekliyoruz. Konuş-

mamı tamamlarken şunu söylemek istiyorum: 
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Dış İlişkiler Başkanlığı olarak dört tane temel öncelik belirledik, bu da bizim 

Rabia’mız. Bu önceliklere bütün arkadaşlarımızın yoğunlaşmasını istiyoruz. 

Birinci önceliğimiz şu: Türkiye’nin algısını hak ettiği noktaya getirme. Düzelt-

me demiyorum, hak ettiği noktaya getirme. Yurt dışında uluslararası medyanın, 

uluslararası güç odaklarının ve terör örgütlerinin etkisiyle oluşturduğu bir Türki-

ye algısı var. Buna karşı hep birlikte mücadele etmek durumundayız; bu bizim 

birinci önceliğimiz. 

İkinci önceliğimiz, terörle mücadele. Türkiye uluslararası terör örgütleriyle 

mücadele eden bir ülke. Bütün uğraştığımız terör örgütleri de uluslararası bir 

niteliğe sahip, bunu görmemiz lazım. FETÖ de böyle, PKK da böyle, DEAŞ da 

böyle, hepsi uluslararası örgütler ve uluslararası ilişkiler ağı içinde çalışan yapı-

lanmalar. Dolayısıyla ikinci önceliğimiz, bu terör örgütleriyle mücadele. Bunun 

da detaylarına girmek istemiyorum bu saatte. 

Üçüncü temel önceliğimiz, ekonomi. Ekonominin ne kadar önemli oldu-

ğunu son dönemlerde de daha iyi görüyoruz. Aslında ekonomi alanında ya-

pacaklarımızla 15 Temmuz sonrası yapılanlar arasında çok yakın bir bağ var. 

Siyasi alandaki mücadelemiz neyse, ekonomi alanındaki mücadelemiz de as-

lında aynı şey. Türkiye’ye dönük ekonomik saldırıların olduğunu da hep birlik-

te görüyoruz. Bu ortamda Türkiye’ye ekonomik olarak fayda sağlayacak işler 

bizim için çok çok önemli ve öncelikli. Her birimiz kendi alanında Türkiye’ye 

nasıl daha fazla yatırımcıyı cezbederiz, nasıl daha fazla finans akışı sağlarız, 

Türkiye’nin görünürlüğünü ekonomide nasıl daha fazla iyileştiririz, yükseltiriz, 

kendi illerimizde, bölgelerimizde uluslararası yatırımları nasıl destekleriz; bu 

konulara yoğunlaşmamızda büyük fayda var. Ekonomik anlamda her fırsatı 

değerlendirelim. Ülkemize ne kadar turist çekebilirsek, sermaye çekebilirsek, 

yatırım çekebilirsek bu alandaki mücadelemize o kadar çok destek olacaktır. 

Üçüncü önceliğimiz bu. 

Neydi? Algı, terör, ekonomi. 

Dördüncü önceliğimiz ise, yurt dışında yaşayan insanlarımız, vatan-

daşlarımız veya Türkiye ile gönül bağı olan topluluklar, insanlar; bu 

da bizim dördüncü önceliğimiz. Yurt dışı seyahatlerimizde, farklı 

faaliyetlerimizde mutlaka bunu dikkate alın. 



210

Yurt dışında yaşayan insanımızı nasıl güçlendiririz, onlarla bağlarımızı nasıl 

geliştiririz? Bu sadece insani değil, aynı zamanda önemli bir siyasi konudur. 

Artık yurt dışında yaşayan insanlarımız genel seçimlerde oy kullanıyorlar. Yerel 

seçimlerde oy kullanmasalar da çeşitli şehirlerde seçim sürecini etkiliyorlar. 

Dolayısıyla yurt dışında yaşayan insanlarımıza, vatandaşlarımıza ilgi göstere-

lim, onları takip edelim, onlarla ilişkilerimizi geliştirelim. Onları nasıl daha güçlü 

hale getiririz, bunun çabası içinde olalım. Bunlar temel önceliklerimiz. 

Bir taraftan da yöntem olarak bu dönemde önemle üzerinde durduğumuz 

hadise, partiler arası diyalog. Yurt dışındaki partilerle AK Parti arasındaki diya-

loğu artırmak bizim temel bir stratejimiz. Bu konuda çalışmalarımıza başladık. 

Ben ilk olarak Brüksel’i ziyaret ettim, farklı partilerden 25 değişik milletvekiliyle 

görüşmelerimiz oldu. Çok da faydalı oldu. İkinci ziyaretimizi Rusya’ya yaptık. 

Rusya’da hem Uluslararası Asya Ülkeleri Siyasi Partileri Konferansı’na katıl-

dık, bu vesileyle farklı ülkelerle görüşmeler yaptık, hem de Rusya’da gerek 

muhalefet, gerek iktidar partileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Birleşik Rusya 

Partisiyle de bir protokol imzaladık. Kurumsal anlamda ilişkilerimizi geliştirme 

noktasında. Komünist Partisiyle de görüştük, Liberal Partiyle de görüştük ve 

çok da faydalı oldu. Bu ay içinde Almanya’ya benzer bir ziyaret planlıyoruz, 

Alman iktidar partisiyle, CDU, SPD ve  Liberal Partiyle görüşmelerimiz olacak. 

Ardından Romanya’ya ve Çin’e bir ziyaret planlıyoruz Aralık ayı içinde. Çin Ko-

münist Partisiyle kurumsal anlamda ilişkilerimizi geliştirmeye çalışacağız. Çin 

Komünist Partisi devletin de üzerinde çok güçlü bir yapı, orayla kuracağımız 

ilişki ülkemize, Hükümetimize de önemli bir destek sunacaktır. Bunu devam 

ettireceğiz. ABD gibi İngiltere gibi, Güney Afrika gibi, Malezya gibi ülkelerle 

de bu dönemde farklı ilişkiler kuracağız. Bu partiler arası diyalog ve işbirliğinin 

de önümüzdeki dönem bizler için çok çok önemli, öncelikli bir konu olduğunu 

belirtmek isterim. 

Daha konuşacak çok şey var, ama artık illerde, bölgelerde bu diyaloğumu-

za devam ederiz. Sizler de lütfen Ankara’ya yolunuz düştükçe Genel Merkezi 

ziyaret edin, Genel Merkezle iller arasındaki bağı, ilişkiyi, iletişimi güçlendire-

lim. Başkan yardımcılarımızı tanıdınız, buradaki kadroyu tanıdınız. Birbirinizle 

de inşallah daha fazla etkileşim içine girmenizi bekliyoruz. 
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Çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi daha büyük ölçekli 

teşkilatlarımızla lütfen daha yoğun bağlar kuralım. Farklı bölgelerden arkadaş-

larımızla birebir iletişim kuralım, bir network oluşturmak durumundayız. İllerimiz 

birbirinden izole yapılar değildir, aynı ağın parçalarıdır. Bu anlayış içinde faali-

yetlerimizi planlarken yine başka illerle, başka bölgelerle mutlaka paslaşalım. 

Özellikle de tabii ülke açısından doğu ile güneydoğuyla illerimiz ile batı illerimiz 

arasındaki ilişkileri daha da geliştirelim, güçlendirelim, bu da çok faydalı ola-

caktır diye inanıyorum. 

Bu vesile ile hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Her birinizin gide-

ceği illere Genel Merkezimizin selamlarını iletmenizi rica ediyorum.
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