22. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Marmara Grubu Vakfı tarafından uluslararası alanda kabul gören bir prestij birlikteliği olarak
tanımlanan Avrasya Ekonomi Zirveleri'nin yirmi ikincisi 6-7 Şubat 2019 günleri İstanbul'da başarıyla
tamamlandı. 22. Avrasya Ekonomi Zirvesine, aralarında Cumhurbaşkanları'nın, Bakan'ların,
Milletvekilleri'nin, İşinsanları'nın, Akademisyen'lerin ve Dini Önderlerin bulunduğu 43 ülke katıldı.
Marmara Grubu Vakfı tarafından 22 yıldır dar ve kısıtlı imkânlarla gerçekleştirilen Avrasya
Ekonomi Zirveleri bugün dünyada tertiplenen uluslararası sürdürülebilir birlikteliklerde Davos ve Crans
Montana'dan sonra kabul gören bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Profesyonel olmayan ama inanmış
insanların elinde şekillenen Avrasya Ekonomi Zirveleri uluslararası düşünce kuruluşları tarafından gerçek
anlamda bir sivil düşünce hareketi olarak değerlendirilmektedir.
Düşünce insanları, siyaset dünyasının önde gelen kişileri, tanınmış ilim adamları, saygın iş insanları
ve önde gelen din adamları Marmara Grubu Vakfı'nın büyük eseri olarak adlandırılan 22. Avrasya Ekonomi
Zirvesi'nde fiziksel bir toplumdan dijital bir topluma geçişi ele aldılar. Öte yandan yıllardır tanıtım alanında
ortaya koyduğu etkinliklerle Türk ihracat dünyasında bir prestij birlikteliği olarak kabul edilen Avrasya
Ekonomi Zirveleri'nin Orta Asya ve Kafkaslarda gördüğü yüksek itibarını Balkanlara ve Avrupa'ya
taşımış bulunduğu da bu son etkinlikte ortaya çıktı.
22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde yurt dışından 362, ülkemizden 905 katılımcı yer aldı. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'la beraber önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye
Cumhuriyeti Tarım Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Başbakan önceki Yardımcısı Milletvekili
Tuğrul Türkeş ve Milletvekili Şamil Ayrım da Zirve'ye katılanlar arasındaydı.
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna Hersek Federasyon Başkanı Marinko Cavara,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Arnavutluk önceki Cumhurbaşkanı Bujar Nishani,
Bosna Hersek önceki Cumhurbaşkanı Mladen İvanic, Hırvatistan önceki Cumhurbaşkanları Stjepan Mesıć
ile Ivo Josıpovıć, Karadağ önceki Cumhurbaşkanı Filip Vujanović, Letonya önceki Cumhurbaşkanı Valdis
Zatlers, Moldova önceki Cumhurbaşkanı Petru Lucinschi, Romanya önceki Cumhurbaşkanı Emil
Consrantinescu ve Slovenya önceki Cumhurbaşkanı Danilo Türk de 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde
önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le beraber yer aldılar.
Gene dünyada düşünce alanında tanınan Romanya Prensi Radu, Lübnan önceki Başbakanı Fouad
Siniora, Ürdün önceki Başbakanı Taher Al-Masri, Avusturya önceki Şansölyelerinden Erhard Busek,
Azerbaycan Enerji Bakanı Pərviz Şahbazov, Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı Mirko Šarović, Karadağ
Sağlık Bakanı Kenan Hrapović, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Siylap Velbegov,
Viyana Ekonomik Forumu Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Elena Kirtcheva, Gagauziya önceki Başkanı
Dmitrii Croitor gibi şahsiyetler de Avrasya Ekonomi Zirvesi'ndeydi. Geniş anlamıyla ifade etmek
gerekirse kendi alanında yüksek bir değer olan ve hepsi ayrı bir düşüncenin sembolü olan katılımcılar
arasında Dijital Ekonomi kitabının yazarı Prof. Dr.Vujica Lazovic, Slovenya Yatırımlardan Sorumlu
Başbakan Yardımcısı Alenka Bratusek, Tacikistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Gülru Kayumova, Kosova
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Afganistan Ekonomi Bakanı Mustafa Mastoor, Makedonya Devlet
Bakanı Elvin Hasan, Prof. Dr. İlter Turan, Avrasya Diyaloğu için Avrupa Enstitüsü Direktörü Leonardo
Manzari de vardı.
Din adamlarına gelince; Ekümenik Patrik Bartholomeos, Türk Süryani Kadim Cemaati Ruhani
Reisi Yusuf Çetin, Türkiye Süryanileri Katolik Patrik Vekili Orhan Çanlı ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da
22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yer alan şahsiyetler arasındaydılar.
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PROF. DR. ALİ HASANOV

22. Avrasya Ekonomi Zirvesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajlarıyla açıldı.
Zirve dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Đukanović
ile Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic özel birer mesaj yayınlayarak etkinliğin önemini
vurguladılar.
Gene 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde artık bir gelenek haline gelen iki büyük sosyal etkinlik
gerçekleşti.

Bunlardan birincisi İHKİB camiasının tertiplediği ve Türkiye'nin aydınlık yüzünü aksettiren
moda defilesiydi. Bu yıl Belma Özdemir'in tasarımlarına tanık olduğumuz Defile gerçekte Yabancı
konuklar tarafından Türk ihracatçılarının yüz akı bir etkinlik olarak adlandırıldı.

İkincisi ise Türkiye Jokey Kulübü tarafından tertiplenmekte olan Avrasya Ekonomi Zirvesi
Kupası Koşusuydu. Türkiye Jokey Kulübü bu kupayla, Avrasya Ekonomi Zirveler'inde ayrı bir statü
oluşturmuş bulunmaktadır.
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PERFORMANSLAR RESMİGEÇİDİ
Marmara Grubu Vakfı'nın tertiplediği 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Açılış Akşamı Gala
Yemeği'ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Azerbaycan'ın Devlet Sanatçıları Günay
İmamverdiyeva, Teymur Ahrahov, İlaha Afandiyeva büyük bir performans sergilediler.

Kapanış akşamını ise İstanbul Belediyesi Kent Orkestrası büyük bir müzik ziyafetiyle
noktaladı.

DR. AKKAN SUVER

22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin açılışında bir konuşma yapan Dr. Akkan Suver: “-Jeopolitik
bölünmüşlüklerin, çözülmeyen ihtilafların, iklim değişikliğiyle birlikte hoşgörünün azaldığı, güven
duygusunun kaybolduğu tehditlerin arttığı bölgemizde bizler sivil toplum kimliğimizle barış adına, istikrar
adına, insan onuru adına bir şeyler yapmakta sorumlu olduğumuza inanıyoruz.
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Bu arada ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi unsurlar da yarınlarımız için ayrı bir
tehdit oluşturmaktadır. Oysa hepimiz bilmekteyiz ki, umudun kaybolduğu dünya düzeninden daha büyük
bir tehlike yoktur.
Umudumuzu ise birbirimizi daha çok, daha yakından tanımamıza vesile teşkil edecek çalışmalarla
güçlendirebiliriz. Bunun için ihtiyacımız diyalog daha çok diyalogdur. Bu arada altını çizerek belirtmek
istediğim bir diğer önemli husus, benim ülkemle ilgilidir. Zira ülkemize yönelik baskı ve ithamlar
haksızlıktır.
Bugün burada oluşan yüksek topluluğun ülkemin tanıtımı açısından önemli bir buluşma merkezi
olduğunu kabul ediyorum. Zira başımızda bulunan terör belasıyla uğraşmamızı; yabancı ülkeler, ülkemize
karşı haksız ve yersiz değerlendirmektedirler. Bunun doğru gerekçeleriyle yabancı konuklara anlatılması
konusunun önemi üzerinde duruyorum. 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ni bugünün şartları içinde bir fırsat
olarak telakki ediyorum. Zira Türkiye'mizin teröre karşı ortaya koyduğu haklı mücadelesini, vizyonunu ve
sahip bulunduğu yüksek değerleri anlatma açısından 22. Avrasya Ekonomi Zirvesini uygun bir platform
olarak görmekteyim. Tanıtımın önemine ve gerekliliğine inanan biri olarak belirtmek isterim ki, meselenizi
anlatmak, izah etmek en az haklı oluşunuz kadar önemlidir. Dolayısıyla bizim oluşturduğumuz etkinlikler
gibi platformlar, bir fırsattır. Bu fırsatı, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde değerlendirelim, diyorum. Ateş
çemberi içindeki bölgemizde; göçleri göğüsleyen Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'de oluşan oldu-bittilerle
rahatsız edilmektedir.
Bizler Karadeniz'in ve Akdeniz'in gerginlikler denizi olmasını istemiyoruz. Tam tersine
Karadeniz'in ve Akdeniz'in barışın, huzurun ve de istikrarın olduğu denizler olmasını arzuluyoruz.” dedi.
AB projesi bir barış projesidir diye sözlerine devam eden Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.
Akkan Suver; “-Avrasya Ekonomi Zirveleri'nde dikkat ve özenle Avrupa Birliği düşüncesini
savunmuşuzdur. Zira bizler Avrupa Birliği birlikteliğini bir istikrar, bir refah beraberliği olduğu kadar bir
barış kültürü olarak değerlendirmekteyiz. Avrupa'da şekillenen bu projenin bir başka versiyonu, bu defa
uzak doğuda Çin Halk Cumhuriyeti'nin öncülüğünde Bir Kuşak-Bir Yol adıyla ortaya kondu. Bizlerin tarihi
İpekyolu diye adlandırdığımız ticaret yolunu, Çinliler Pekin'den Londra'ya uzanan bir coğrafyada kara ve
deniz ipek yolu adıyla yeniden tarih sahnesine çıkardılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti projede ana unsur
olarak yer aldı. Bizler de mütevazi imkanlarımızla Uzak Doğu'ya, Orta Asya'ya, Orta Doğu'ya barış, istikrar
ve refah getireceğine inandığımız bu küresel projeye her ortamda sahip çıktık. Anlattık. Anlatmaya da
devam ediyoruz.
Zira inanıyoruz ki Bir Kuşak-Bir Yol Projesi gerçekleştiğinde Pekin'den Londra'ya uzanan bir
çizgide diyalog oluşacak ve oluşan bu diyalog ile ekonominin olduğu kadar kültürün zenginliği ülkeler
arasında kendiliğinden barış köprüleri oluşturacaktır. Dolayısıyla Bir Kuşak-Bir Yol Projesi geleceğimizin
önemli bir kavşak noktasıdır. Kavşak noktası olan bu proje de en az AB projesi kadar önemlidir ve
inanıyorum gelecekte tıpkı AB projesi gibi Nobel Barış Ödülü'ne layık görülecektir.” dedi.
Dr. Akkan Suver sözlerini bitirirken bir vefa duygusunu da dile getirdi. “Yirmi iki yıldır bu
etkinlikleri amatör bir ruhla gerçekleştiren ve çevremizde müthiş bir aura oluşturmamızı sağlayan Marmara
Grubu Vakfı’nı oluşturan arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Avrasya Ekonomi
Zirveleri'nin bugünlere gelmesinde herkesin bir payı vardır. Ama samimiyetle itiraf etmeliyim ki en büyük
pay benim ülkeme ve Azerbaycan'a aittir. Zira hem merhum Haydar Aliyev hem de Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Avrasya Ekonomi Zirveleri'ne büyük önem vermişler ve bizleri teşvik ederek
bugünlere gelmemize rehberlik etmişlerdir. Bunu zikretmeyi bir vicdan borcu bilirim. Yine iki merhum
devlet adamına daha şükran borcumuz vardır. Onlar da Türkiye 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve
Bulgaristan 1. Cumhurbaşkanı Zhelyu Zhelev'dir. Bu vesileyle, Avrasya Ekonomi Zirveleri'nde emek ve
pay sahibi olan merhum Haydar Aliyev'i, merhum Süleyman Demirel'i ve merhum Zhelyu Zhelev'i saygı
ile anıyorum.”
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22. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ'NDE SÖZ ALAN MİSAFİRLERİNDEN ÖZDEYİŞLER:

JALE TUNCER

İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jale Tunçel: - "Geçen yıl 17,6 milyar dolarla 2014'ten
sonra ihracatta ikinci en yüksek değere ulaştık. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı olarak ülkemize 15,8
milyar dolar net döviz kazandırdık" - "2019'a da öyle başladık. Ocak ayını 1,4 milyar ihracatla kapattık.
2018'in ocak ayı ile hemen hemen aynı düzeydeyiz. Brexit ve en büyük pazarımız AB ekonomilerindeki
daralma bu yıl bizi zorlayacak. Bu yıl yüzde 7-8’lik ihracat artışını kendimize hedef koyduk.”dedi.
Tunçel, ihracatta ortalama kilogram birim fiyatını 30 dolara, markalı ihracatı yüzde 10'dan yüzde
25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5'e çıkaracaklarını bildirdi. Bu planlarındaki hedefleri
gerçekleştirebilmeleri halinde ihracatlarını en az 16 milyar dolar artıracaklarını dile getiren Tunçel, böylece
bugünkü ihracatlarının ikiye katlanacağını anlattı.
Tüm zorluklara rağmen stratejik hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini dile getiren
Tunçel, ortak akıl ve sektörel dayanışma ile güçlüklerin üstesinden geleceklerini sözlerine ekledi.
MARİNKO CAVARA

Bosna Hersek Federasyonu Cumhurbaşkanı Marinko Cavara, dijital bilişim sistemlerinin yeni bir
boyuta varmasıyla beraber dördüncü sanayi devriminin de gerçekleşmek üzere olduğunu ancak insan
zekâsının ve bilincinin hala yapay zekadan üstünlüğünü sürdürdüğünü dile getirdi. ''Öyle veya böyle her
yeni günle beraber iyimser bir bakış açısıyla teknolojinin olumlu etkilerini hayatımızda hissediyoruz."
diyen Cavara, şunları kaydetti: ''Sanal gerçeklik artık hayatımıza dokunmaya başladı ve bunlar paralel
gerçeklikler, paralel süreçler olacaktır.
Hangi teknolojilerin bizi yarına taşıyacağı da çok önemli. Bu bağlamda bu tarz zirvelerin
düzenlenmesi son derece önemli.
Bu zirvede, hep birlikte yeni değerleri ele alıyoruz. Gelecek kuşaklara dünyayı daha iyi bir şekilde
bırakmak için burada biz karar vereceğiz. Bu zirvede olabildiğince siyaset, bilim, sanayi, eğitim ve sosyal
faaliyetlerde teknolojinin nasıl kullanılacağının zemini hazırlamalıyız ki bunlar insanlığa hizmet etsin.''
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GJORGE IVANOV

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, "Önümüzdeki durumlar ışığında görebiliyoruz ki teknolojinin
ve yapay zekânın bize sunduğu olumlu ve olumsuz yönler var. Burada bulunan insanlar bilge ve bu konuda
uzman insanlar. Bugün öne sürülecek her türlü fikir, Makedonya Cumhuriyeti'nde de önümüzdeki birkaç
yıl içinde tartışılıyor olacak. Örneğin önümüzdeki günlerde Makedonya'da benim himayem altında bazı
kuruluşlar toplanacak. Bu kuruluşlar, genç ve yetenekli insanları bir araya getirerek, becerilerini
geliştirmelerini, yaratıcılıklarının üzerine düşerek kapasitelerini arttırmayı sağlayacak." diye konuştu.
Makedonya ve yurt dışından yaklaşık 300 yetenekli insanın bu etkinlik kapsamında verilen 200'den fazla
ders sayesinde yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirten İvanov, bu genç liderlerin dijitalleşme ve
endüstriyel devrim konularında ne kadar büyük bir kapasiteye sahip olduklarını gördüklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı İvanov, "3. milenyuma girerken, içinde bulunmak istediğimiz projelerin insan
kapitaline odaklanmasını istiyoruz ancak bugün karşımıza çıkan sorunları görüyoruz ki aktif bir şekilde
katılım sağlamamız, aynı zamanda iyi gözlem yapmamız gerekiyor ki başarıya ulaşabilelim."
değerlendirmesini yaptı.
BİNALİ YILDIRIM

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: “Dünyanın sorunu, bölgesel ve küresel dengesizliklerdir,
kalkınma ve refah açığıdır. Bu da bütün sorunların kaynağıdır. Sorunları çözmek için ülkeleri işgal ederek
bir sonuç alamazsınız” Medeniyetin merkezi diye düşünülen Avrupa ne yapıyor? Onların Akdeniz'in
sularında yok olmasını seyrediyor veya ülkelerinin sınırlarına yüksek duvarlar örmekten bahsediyor.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Dünyanın sorunu, bölgesel ve küresel dengesizliklerdir,
kalkınma ve refah açığıdır. Bu da bütün sorunların kaynağıdır. Sorunları çözmek için ülkeleri işgal ederek
bir sonuç alamazsınız." dedi.
Geleceğin dünyasıyla bağları koparmamak için yapay zekâ alanına şimdiden yatırım yapılması
gerektiğine değinen Yıldırım, insan zekâsı ile insanın zekâsından çıkan yapay zekâ rekabetinin, gelecek
yıllarda gittikçe kızışacağını belirtti.
Bilişim ve teknoloji çağında artık savaşların da gücün de şeklinin değiştiğini ifade eden Yıldırım,
"Bugün dünyanın en büyük gücü bilgidir. Bilgiye hâkim olan, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlar, bir adım
öne çıkmaktadır. Geleceğimizi, devletlerimizi ve milletlerimizin ortak çıkarlarını düşünerek planlamak
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mecburiyetimiz var. Bu nedenle Avrasya coğrafyasında var olan yönetişim sorununu, demokrasi ve hukuk
açığının süratle giderilmesi gerekiyor." dedi.

ON YILINI İDRAK EDEN ÜYELERİMİZE ONUR MADALYASI

Avrasya Ekonomi Zirveleri’nde 10. Yıllarını idrak eden müdavimlerine TBMM Başkanı Binali
Yıldırım Madalyaları’nı sundu.

PERVİZ ŞAHBAZOV

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, petrol piyasasındaki fiyatların ciddi şekilde
dalgalandığını kaydederek, ABD'de kaya gazının üretiliyor ve diğer kaynakların ortaya çıkartılıyor
olmasının petrolün alışılagelmiş değerini azalttığını anlattı.
Şahbazov, "Azerbaycan'ın enerji potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesi için kardeş ülke
Türkiye ile beraber çalışmaya hazırız. Türkiye'nin bizim enerji planlarımızda özel bir yeri vardır.
İlişkilerimizde dostluk ve kardeşlik anlayışı hakimdir." dedi. İki ülke arasındaki kardeşliğin altını çizen
Şahbazov, sadece enerji sektöründe iş birliği yapmadıklarını karşılıklı güven ve dostluk anlayışıyla birçok
alanda iş birliğine gittiklerini anlattı.
ALENKA BRATUSEK

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, son dönemde dünyanın karşı
karşıya kaldığı sorunlardan bahsederek, kalıcı çözümler üretmeleri gerektiğini söyledi.
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Bugün dünyanın karşılaştığı problemlerin tek bir kişi tarafından çözülemeyeceğini dile getiren
Bratusek, "Ekip olmamız, beraber hareket etmemiz gerekiyor. Slovenya ve dünyayı daha iyi yapmak için
hepimiz buradayız." dedi.
MEMİŞ KÜTÜKCÜ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, küresel refahın
artırılmasının ve artan refahın adil bir şekilde dağıtılmasının öneminden bahsederek, Türkiye'nin de küresel
refahın ve barışın artması için her anlamda mücadele ettiğini söyledi.
Türkiye'nin sanayi geçmişinden bahseden Kütükcü, 1990'lı yıllara kadar ülke ekonomisinin dışarıya
kapalı olduğunu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal sayesinde ekonominin dışa açık hale geldiğini
anlattı.
Kütükcü, Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisi olduğunu kaydederek, şu
ifadeleri kullandı:"70 binin üzerindeki firmamız üretim ve ihracat gerçekleştiriyor, dünya ile rekabet edip
'küresel ticarette ben de varım' diyor. Ülkemizin bu başarısında Türkiye'nin üretim üssü olan OSB'lerin payı
çok büyüktür. Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerinde hatta köylerinde gece gündüz çalışıyoruz.
Çalışmalarımızı sürdürürken çevreyi de maksimum düzeyde koruyoruz."

MURAT LECOMPTE

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat Lecompte, dünyanın enerjiyi artık daha verimli
kullandığını belirterek, GSMH'nin enerji tüketiminden daha hızlı arttığını söyledi. Dünyanın enerji
verimliliğinde iyiye gittiğini dile getiren Lecompte, şehirlerde yaşayan insan sayısı 2040'a kadar 2 milyar
artacağını, endüstrinin daha fazla enerji kullanacağını, petrokimya sektörünün büyüyeceğini aktardı.
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EKÜMENİK PATRİK BARTHOLOMEOS

Ekümenik Patrik Bartholomeos, suya erişimin temel insan hakkı olduğunu belirterek, "Dinler, suyun
ne kadar kutsal olduğunu belirtmiştir. İklim değişikliği ve şiddet nedeniyle oluşan büyük göçler, çağdaş
problemlerimizin en önemlileridir. Bu soruna acil ve hep birlikte çözüm bulmamız gerekir. Ekonomi,
politika, fen bilimleriyle birlikte dünya dinlerinin işbirliği, katkısı da çok önemli. Yarının sorunlarını
çözmek için bugün neler yapabiliriz bunu düşünmemiz gerekir." dedi.
"İçme suyu da insanların hayatını zorlaştıran ve göçe zorlayan etkenlerden biridir. Büyük miktarda
nüfusun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan kaçmasına neden olmaktadır. Komşu bölgelere, özellikle
Avrupa'daki ülkelere giden mülteciler, gittikleri ülke için de büyük olgular oluşturmaktadır. Su azlığı hiç
şüphe yok ki göçlere katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri olarak algılanmalıdır. Ancak tabii ki bu
büyük bir tehlikedir. Hatta biz buna bir günah bile diyebiliriz: Evrenimizin doğal kaynaklarını
paylaşmaktan kaçınmak. Giderek daha fazla zorluklarla, ciddi çatışmalarla karşılaşacağız. Dolayısıyla her
şey bize bağlı. Temiz suya erişim herkesin hakkıdır ve biz bunu savunmalıyız. İnsan onuruna saygı ve
Yaratan’ın kutsallığı, birbirimizle bağlantımız sonucunda insanoğlunun kültürel standartlarını ve
başarılarını tayin edecek insanlar bizleriz. Doğal çevrenin korunması bizler için sosyal adaletin ve insan
haklarına saygının ayrılmaz bir parçasıdır. Suya erişim, bir temel insan hakkıdır. Dinler suyun ne kadar
kutsal olduğunu belirtmiştir. İklim değişikliği ve şiddet nedeniyle oluşan büyük göçler, çağdaş
problemlerimizin en önemlileridir. Bu soruna acil ve hep birlikte çözüm bulmamız gerekir. Ekonomi,
politika, fen bilimleriyle birlikte dünya dinlerinin işbirliği, katkısı da çok önemli. Yarının sorunlarını
çözmek için bugün neler yapabiliriz bunu düşünmemiz gerekir."

YUSUF ÇETİN

Türk Süryani Kadim Cemaati Ruhani Reisi Yusuf Çetin, tarihte su kıtlığından dolayı birçok milletin
göç ettiğini belirterek, “Eğer dil, din, millet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin su kaynakları adil bir
şekilde paylaşılırsa, yüce Allah insanların üzerine rahmetini zamanında yağdıracak, su kıtlığından dolayı
dünyamızda göç olmayacaktır.” dedi.
“Tarihe baktığımızda, su kıtlığından dolayı birçok milletin göç ettiğini görüyoruz. Dünyadaki
milyonlarca insan, özellikle Afrika kıtasından günlük ihtiyacı olan suyu bulmak için kilometrelerce yol kat
etmek, bazıları da göç etmek zorunda kalıyor. Bu da ülkeler arasında, içinden çıkılmaz çatışmalara yol
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açıyor. Bu tür durumların olmaması için hepimize görevler düşüyor. Din adamları olarak bu konuda bizim
için en önemlisi, insanlığımızı kardeş sevgisi içinde, öteki insanların ihtiyaçlarına, sıkıntılarına duyarlı
olmalarını, ellerindekini onlarla paylaşmaktan kaçınmamaları yönünde teşvik etmek olacaktır. Öte yandan,
devletlerin görevi de Birleşmiş Milletler önderliğinde, sorunlar büyümeden yeryüzü su kaynaklarını bütün
insanların yararına adil bir şekilde paylaşmak olacaktır” dedi.

FUAD SİNİORA

Önceki Lübnan Başbakanı Fuad Siniora, Suriye, Irak ve Türkiye'nin anlaşmaya varması,
Mezopotamya Havzası inisiyatifini başlatması gerektiğini belirterek, "Böylece suyla ilgili müzakerelere bir
çerçeve hazırlayacaktır. Böylece entegre su yönetimini uygulayarak bu bölgede suyun en iyi kullanımını,
paylaşılmasını sağlayabiliriz." dedi.
Siniora, "Su ve Göç – Su ve Din" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, suyun eşit olmayan bir
şekilde dünya üzerinde dağıtıldığını, demografik faktörlerin, kentleşmenin, sanayileşmenin ve iklim
değişikliğinin suyun üstünde çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

ORHAN ÇANLI

Türkiye Süryanileri Katolik Patrik Vekili Orhan Çanlı da, insanlığın medeniyetle tanıştığı ilk günden
beri doğadaki mevcut 4 element içinde suya çok değer verdiğini söyledi.
Katolik Kilisesinin birkaç yıldan beri tüm dünya yaratılışının korunması için dua gününde su
sorununa dikkati çektiğini aktaran Çanlı, “Yaşadığımız hayat bizi hep kendimiz için yaşamaya itiyor.
Dolayısıyla Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların, Allah’a olan sevgimizden ilham alarak,
beraberce barış ve huzur içinde yaşamaları gerektiğine inanıyoruz. Bu bizim gelecek nesillere
bırakabileceğimiz en güzel örnektir ve büyük bir sorumluluktur.” değerlendirmesini yaptı.

10

AKİF ÖZKALDI

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı; "Su ve Göç - Su ve Din" başlıklı oturumunda
yaptığı konuşmada, dünyanın, savaş ve çatışmalardan kaçan insanların sayısında görülmemiş bir artışa
tanıklık ettiğini, yerinden olmanın etkilerinin hem çatışma bölgelerinde hem de ev sahibi ülkelerde
hissedildiğini söyledi.
İklim değişikliği başta olmak üzere çevresel etmenlerden kaynaklı olarak su sıkıntısının küresel
düzeyde daha fazla kendisini gösterdiğini ve baskı unsuru olarak ortaya çıktığını belirten Özkaldı, sözlerine
şöyle devam etti: "Dünya üzerinde çeşitli sebepler dolayısıyla yerinden edilen kişilerin sayısı 2018 yılı
itibarıyla 69 milyona ulaşmış olup, bu sayının yüzde 37'sini çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Suriye'de
kaybolan güven ortamı ile beraber 6,1 milyon insan yerinden edilmiş, bunun 4,8 milyonu çareyi başta
ülkemiz olmak üzere komşu ülkelere sığınmakta bulmuş.
Türkiye'nin göç tecrübesi geçmiş yıllara dayanmaktadır. Özellikle 1960'lı yıllarla beraber kentsel göç
ile tanışan Türkiye 1990'lı yıllarda elverişli konumu sebebiyle Afganistan, İran, Irak ve Afrikalı göçmenler
için transit ülke konumuna gelmiştir. Körfez Savaşı gibi yaşanan bölgesel krizler de zaman zaman ülkemize
akın eden sığınmacı sayısında artışlara sebebiyet vermiştir."

EMİR KIR

Belçika Devleti önceki Devlet Bakanı, Milletvekili ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, 22.
Avrasya Zirvesi’nde yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi. “Öncelikle, 21. Yüzyıl, demokrasilerimizin
hastalığı “popülizm” konusunda, bugün burada sizlere hitabetme fırsatını veren başta Akkan Suver Bey
olmak üzere, bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Popülizmin net ve inandırıcı bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Popülist partiler farklı farklı olarak,
beklentiler doğrultusunda, milliyetçiliği, muhafazakârlığı, direk demokrasiyi, halkın elitlere karşı
korunmasını ve yabancı karşıtlığını savunuyorlar. Sivil toplum örgütlerini hiçe sayıyorlar.
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Popülizm ve aşırılık hüsranlardan, kinden, nefretten, aşırı rekabetten ve en önemlisi bölünmeden
beslenmektedir. Bu durumda herkesin bir sorumluluğu var: acaba bizi direk ilgilendirmeyen konularda
duyarsız mı kalıyoruz? Bu soruyu herkes önce kendine sormalı. Bir Türk Atasözü’nün bu durumu çok iyi
özetlediği gibi “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın”: Oysa dayanışmanın temelinde, bizi direk
ilgilendirmese de başkalarının başına gelenlerle de ilgili olmaktır. Toplumsal sorumluluk almak gerekir;
ancak o zaman popülizm ile mücadelede başarılı olabiliriz.

FİLİZ BESİM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Filiz Besim, sözlerine, “Marmara Vakfı gibi gerek
bölgesel gerekse uluslararası düzeyde barış, insan hakları, daha iyi bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma
için çalışan bir kuruluşun davetlisi olarak burada yer almaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak
istiyorum” diyerek başladı.
Filiz Besim, şöyle devam etti: “Türkiye’nin özellikle son 10 yılda sağlık alanında yapmış olduğu
reformlar, sağlıkta kalitenin artırılması ve standartlaşma, insan odaklı bir sağlık sistemi oluşturulma hedefi,
genel sigorta sistemiyle halkın sağlık hizmetlerinden daha eşit koşullarda yararlanabilmesinin önünün
açılması ve gelişen, ilerleyen sağlık teknolojisi ülke olarak da bizlerin de takdirini kazanan düzeydedir.
Ayrıca iki ülke arasında gerek iki bakanlık düzeyinde, gerekse de sağlık kuruluşları ve üniversitelerle
yapılan protokoller, ortak çalışmalar, hasta sevkleri, doktorların ve sağlık çalışanlarının eğitimleri
anlamında gerçekleşen iş birlikleri bizler için çok önemlidir” Besim, bir yıldır görevde olan bir hükümetin
Sağlık Bakanı olarak sağlıkta öncelikli politikalarından birinin koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirerek
halkı hasta olmadan önce koruyabilmek olduğunu kaydetti.

PROF. DR. ASAF HAJİYEV

KEİPA Genel Sekreteri Prof. Dr. Asaf Hajiyev “Küreselleşmenin yeni boyutları, popülizm, sağlıkta
işbirliği – ekonomik, teknolojik ve askeri güç savaşları” konusunda bir konuşma yapmıştır. Sn. Genel
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Sekreter, konuşmasında, Karadeniz Bölgesinin enerji ve ulaşım alanlarındaki büyük projelerin
gerçekleştirilmesindeki rolünü vurgulamış ve bölgesel kalkınmanın üzerinde olumsuz etkisi olan göçmen
sorunları ve mevcut güçlükler hususunda katılımcıları bilgilendirmiştir.

ABDULLAH GÜL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen "22. Avrasya
Ekonomi Zirvesi"ne katıldı. Gül, 'Popülizm' konusunun ele alındığı 'Bilge Adamlar Oturumu'nda yaptığı
konuşmada, popülizmin dünyada çok konuşulan ve güncel olduğu kadar da kaygı verici bir konu olduğunu
dile getirdi.
Popülizm gelişirken sadece liberal demokrasiyi geriletmediğini, demokrasinin temel ilkelerini,
niteliklerini zayıflattığını bunun çok tehlikeli, kaygı verici olduğunu belirten Gül, "Hepimiz biliyoruz ki
uzun süren Soğuk Savaş dönemi bittikten sonra 1989'da Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra 1991'de Sovyetler
dağıldıktan sonra demokrasi, özgürlükler çok geniş bir alana yayılmaya başladı. Temel hak ve
özgürlüklerden insanlar daha çok yararlanmaya başladı. Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde devletler
yeniden yapılandırılmaya başlandı. Anayasaları yeniden yazıldı. Anayasalar yazılırken demokratik hukuk
devleti nasıl olunur, bu konuda çok önemli adımlar atıldı." diye konuştu.
Ancak 21. yüzyılın ikinci 10 yılında işlerin biraz geri gitmeye başladığını, popülist hareketlerin
dünyanın birçok yerinde yükseldiğinin görüldüğünü aktaran Gül, birçok gelişmekte olan ülkenin,
demokratik standartlarını, hukuk standartlarını yükseltmek için mücadele verirken, köklü reformlar
hedeflenirken, birden bire gerilemeye başladığına dikkati çekti. Bunun çok kaygı verici olduğunu dile
getiren Gül, "Popülizmin ilk rüzgarları önce Latin Amerika'da esti, sonra durdu. Bu on yıl içinde özellikle
Avrupa'da ve daha sonra bugünkü Amerikan yönetiminin ve başkanının seçim kampanyasıyla başlayan dili,
söylemleri ve ülkeyi yönetiş tarzıyla, bütün dünyada esmeye başladı. Bu çok kaygı verici özelikle dünyanın
önemli ülkelerinin, dünya politikasında ağırlığı olan ülkelerin bu tip politikaları tercih etmelerinin neticeleri
muhakkak ki vardır." diye konuştu.
Tarihin en kötü popülizminin 2. Dünya Savaşı'ndan önce yaşandığını belirten Gül, sözlerine şöyle
devam etti: "O zaman popülizm, faşizm şeklinde de ortaya çıktı ve önce kendi ülkelerinde daha sonra bütün
kıtada çok büyük acılar çektirdikten sonra maliyetini insanlar ödediler. Ama bugün gördüğümüz popülizm,
otoriter bir yönetim şekilde ortaya çıkıyor. Herhalde bugünkü dünyada faşizm olacak hali yok veya
komünizmin eskiden olduğu gibi o acımasız diktatörlüklerinin yaşanacağı artık herhalde mümkün değil.
Ama başka bir şekilde, daha otoriter yönetimler şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Hepsinin ortak özelliği
de şu; Büyük hayal kırıklığı çeken toplumları, halkları, öfkelerini onların hissiyatlarını bilinçli bir şekilde
hedef alarak, onların zafiyetlerini istismar etmeye başladı. Aslında popülizm bu. Popülizmin ortaya çıkışı,
büyük adaletsizlikler, bunlar ekonomik veya siyasi birçok farklı düşünceler, hayal kırıklıkları insanların
yaşadıkları ama bunları bilinçli bir şekilde istismar etmek için yaklaşmak çok acı. Bunun çok geliştiğini
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görüyoruz. Bu tip popülist tarzlar muhalefetteyken sözde kalır. Tabii çok yıkıcı olur. Bir taraftan kitlelerin
hissiyatını ateşlediği için kitleleri bir şekilde eğitmiş oluyor. Ama iktidarda olursa popülist siyasi akımlar
veya iktidardakiler popülizm yaparlarsa bu çok daha tehlikeli olur. Çünkü söylemle uygulama birleştiği
andan itibaren bunun neticeleri çok büyük sıkıntılar getirir. Toplumlara, ülkelere çok büyük zararlar ortaya
çıkartır."

İŞBİRLİĞİ İMZA TÖRENİ
Marmara Grubu Vakfı Azerbaycan’ın, İtalya’nın ve Romanya’nın 3 önemli düşünce kuruluşu ile
22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Partnerlik ve İşbirliği anlaşması imzaladı.
Azerbaycan Diaspora Destek Vakfı ile Marmara Grubu Vakfı Partnerlik ve İşbirliği sözleşmesini
Azerbaycan adına Elşad Aliyev Türkiye adına Önceki Milletvekili ve Marmara Grubu Vakfı İcra Konseyi
Üyesi Yüksel Çengel imzaladı.
İtalya Avrasya Diyaloğu için Avrupa Enstitüsü ile Marmara Grubu Vakfı Partnerlik ve İşbirliği
sözleşmesini İtalya adına Leonardo Manzarı Türkiye adına Marmara Grubu Vakfı İcra Konseyi Üyesi Cafer
Okray imzaladı.
Romanya Levanten Kültür ve Medeniyetinde Çalışmalar Enstitüsü ile Marmara Grubu Vakfı
Partnerlik ve İşbirliği sözleşmesini Romanya adına Emil Constantinescu Türkiye adına Marmara Grubu
Vakfı İcra Konseyi Üyesi Engin Köklüçınar imzaladı.
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ZİRVEDEN KARELER
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