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Sayın Büyükelçiler,  

Değerli Kongre üyeleri, 

Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, 

Kıymetli basın mensupları,  

Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği 
yaptığı için Amerikan Kongresine, ve değerli dostum Shraga ve Ahmet Hashim’in şahsında 
İsrail ve Filistin iş dünyasına teşekkür ediyorum.  

27 Nisan 2005 tarihindeki ilk toplantımızda Ankara Forumunu oluşturduk. Bu toplantımızın 
üzerinden yaklaşık 22 ay geçti ve bugün beşinci toplantımızı gerçekleştiriyoruz.  

Değerli dostlarım, 

Ekonomilerin hiç olmadığı kadar hızla bütünleştiği ve geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. Geçen 
yüzyılın az gelişmiş ülkeleri bugün büyük ekonomiler olarak küresel sahneye çıkıyor.  

Ancak, içinde bulunduğumuz bölge, Ortadoğu, doğal kaynaklarının ticareti dışında küresel 
ekonomik sistemin dışına itilmiş durumdadır. Bölgedeki yöneticiler, küresel ekonominin 
gerçeklerine ayak uydurmak yerine, on yıllardır, hatta yüzyıllardır çözemediği sorunlarla 
boğuşarak vakitlerini boşa harcamaktadır. Herkes alması gereken kritik kararların 
sorumluluğunu üstlenmekten kaçmaktadır. 

Değerli dostlarım,  

Biz böyle bir bölgede yatırım yapmak için uğraş veren, istihdam yaratmak için çabalayan, 
para kazanmak için çalışan işadamlarıyız. İşadamları olarak bölgeye umut taşıyoruz. Çünkü 
umut olmayan yerde, ne yeni proje, ne yeni iş ne de kazanılacak para vardır.  

İşte tam bu yüzden Filistinli, İsrailli ve Türk işadamları olarak bugün burada 
Washington’dayız. Bölgenin geleceğini şekillendiren kararların alındığı bir ORTAMDA 
sesimizi duyurmak, sorumluluk alması gerekenlerin alacakları kararlara katkıda bulunmak 
için buradayız. Bizler barış ve istikrar için lobi yapmak zorundayız. Bizler umutlarımızı 
gerçekleştirmek için lobi yapmak zorundayız. 

Bölge ile ilgili önemli kararların alındığı haftalardan geçmekteyiz. Arap ülkelerinin Dışişleri 
Bakanları, Suudi Arabistan’ın başkentinde biraraya gelerek İsrail-Filistin sorununa bir çözüm 
bulunması gerektiğini tek sesle dile getirdiler. Bu konuya değinecek bir sonraki Quartet 
toplantısının Nisan ortasında olması planlanıyor. Gerek İsrail gerekse Filistin iç politikası ile 
ilgili önemli değişiklikler söz konusu. Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 
bölgedeki temaslarına hız vermiş görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri, güvenlik ve 
politika odaklı bir çözüm peşinde koşuyor. Filistin ve İsrail liderlerinin kritik kararlar alması 
gereken bir dönemden geçmekteyiz; ve bizim projemizin, kararların daha kolay alınmasına 
katkıda bulunacak ortamın yaratılmasına katkıda bulunduğunu düşünüyoruz.   

Değerli dostlarım, 
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Bölgemizdeki temel sorun istikrarsızlıktır. Filistin halkı günlük hayatını çok zor koşullar 
altında sürdürmeye çalışmaktadır. İşsizlik yoksulluğu derinleştirmektedir. İsrailli 
kardeşlerimiz ise en temel ihtiyaçları olan güvenlikten yoksundur. Tüm bu sorunlar 
istikrarsızlığı beslemektedir.  

Biz 22 ay önce bugünümüzü nasıl daha iyileştirebiliriz diye yola çıktığımızda diyalog 
eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu gördük ve işe oradan başladık. Bu nedenle, Filistinli, 
İsrailli ve Türk işadamları olarak düzenli bir şekilde bir araya gelmeye karar verdik. 

Geri dönüp Ankara Forum’a başladığımız güne baktığımda gerçekten çok yol aldığımızı 
görüyorum. Bugün birbirimizi çok daha iyi tanıyoruz. Bugüne kadar bölgedeki kopuklukları, 
diyalog eksikliğini düşününce sadece diyalog kurmuş olmamızın bile ne kadar önemli bir 
adım olduğu anlaşılacaktır.  

Biz işadamlarının kurduğu diyalog siyasetçilerin diyalogundan daha farklıdır. Bizler için 
zaman para demektir. Bizler somut konulara, iş fırsatlarına odaklanırız. Ankara Forumunda, 
işadamlarının bir araya gelmesiyle, somut iş fırsatlarını da tartışma imkanımız olmaktadır.  

Erez Sanayi Bölgesinin yeninden canlandırılması girişimi işte bu diyalogun çok önemli 
meyvesi olmuştur. Yaklaşık on bin Filistinliye istihdam sağlayabilecek bu proje, Türk 
işadamları için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflemektedir. Proje aynı zamanda, İsrail ve Filistin 
arasında ticaretin kolaylaştırılmasına yeni bir model getirerek gelecekte iki tarafın 
yakınlaşması için yeni bir yol açmaktadır.  

Değerli konuklar, 

Barış için Sanayi adını verdiğimiz bu önemli projenin hayata geçmesi için gerekli olan masa 
başı hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. Artık sahaya inmenin zamanı gelmiştir. Ancak 
önümüzdeki süreçte ABD’nin desteğinin çok kritik bir işlevi olacağını da hatırlatmak isterim.  

İş yapma biçimlerinin hızla değiştiği, küreselleşmenin hızlandığı bu ortamda, bölgemizdeki 
ekonomik entegrasyonu güçlendirmek ABD’nin stratejik önceliklerinin başında gelmelidir. 
Bölgemizde en güçlü yatırımcı altyapısına sahip ülke Türkiye’dir. Türk işadamlarının bölge 
ülkelerinde daha aktif olmalarının teşvik edilmesi kuşkusuz bölgesel entegrasyona önemli bir 
katkı yapabilecektir. Bu bağlamda, QIZ sistemine Türk şirketlerinin de dahil edilmesi, Türk 
yatırımcıların Gazze’de hemen istihdam yaratabilmelerini sağlayacaktır. ABD yönetiminin bu 
konudaki desteği projemizin başarısına büyük katkıda bulunacaktır. 

Projemizin başarıyla hayata geçmesi aynı zamanda İsrail hükümetinin Gazze ile ticaretin 
kolaylaştırılması yönünde göstereceği iradeye bağlıdır. Güvenliği en üst düzeyde sağlanacak 
olan bu sanayisi bölgesinden çıkarak İsrail üzerinden dünya pazarlarına gidecek malların, 
öngörülebilir sürede, öngürülebilir koşullarda Bu iradenin oluşması ve sürdürülebilir 
kılınması için ABD makamları çok hayati bir katkıda bulunabilir.   

Değerleri dostlar, 

Washington’da alınan kararların tüm bölgemizi doğrudan etkilediğini hepimiz yakından 
biliyoruz. Buradaki karar alıcılara bölgede umut ışığının yeniden yakılabilmesi için taşıdıkları 
sorumluluğu hatırlatmayı kendimize görev biliyoruz. 
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Sözlerimi burada bitirirken beşinci Ankara Forum toplantımızı, geleceğimizin yönünü 
etkileyen kararların alındığı Washington’da gerçekleştirebilmekten duyduğum memnuniyeti 
sizlerle tekrar paylaşıyor ve hepinize teşekkür ediyorum.  


