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Say›n baflkan, de¤erli bayanlar ve baylar,

Konuflmama bafllamadan önce bu kongrenin düzenlenmesinde eme¤i ge-
çen herkese gönülden flükranlar›m› sunmak istiyorum.  Ayn› zamanda konufl-
mam›z, ö¤le yeme¤inden sonraya denk geldi, dolay›s›yla uzun ve çok resmi
bir konuflma yapmak istemiyorum.

Konuflmama geçmeden önce flöyle bir fleye de¤inmek istiyorum. Sizin de-
¤erlendirmeniz üzerine Gürcistan’da bir deyim vard›r; bazen kap› komflunuz,
uzak akrabadan daha da yak›nd›r olabilir. Dolay›s›yla Türkiye bizim kap›
komflumuz ve çok yak›n kardefl bir ülkemizdir. Dolay›s›yla rahatl›kla birbiri-
mizi kardefl olarak görebilecek bir konumday›z.

Birkaç noktaya de¤inmek suretiyle, sizlere Gürcistan‘› anlatmak istiyo-
rum. Özellikle son iki y›lda neler oldu, biz nereye gidiyoruz, bizi nas›l görü-
yorlar, yani Gürcistan’daki bu geliflmeler uluslararas› flirketler, uluslararas› ak-
törler taraf›ndan nas›l de¤erlendiriliyor ve ard›ndan da biraz ikili iliflkilere de-
¤inmek istiyorum.

Konuflmam çok k›sa olacak;

‹lk önce sizin de bildi¤iniz gibi Gürcistan’da 2003 y›l›nda bir “Gül Devri-
mi” yafland›. Bu olay çok farkl› bir flekilde de¤erlendirildi. Ama esas de¤ifli-
min ne oldu¤u sorusunu soruyorlard›. Bence en önemli de¤iflim zihniyet de¤i-
flimidir. Biz flunu anlad›k: Sovyet zihniyetine  son bir nokta koyduk. Sovyet
zihniyeti bizi maalesef fazla uzaklara götüremedi. Dolay›s›yla tamamen yeni
bir siyasi kadro ortaya ç›kt›. Devletleflme sürecinde çok ciddi çal›flmalara bafl-
lad›k. Devletleflme süreci dedi¤imizde genellikle bu co¤rafyan›n en büyük so-
runu yolsuzluk, kurumsal nitelik kazanm›fl yolsuzluk sorunudur.

Dolay›s›yla biz ilk önce ülke içinde yolsuzluk sorununu çözmeye bafllad›k
ve eskiden oldu¤u gibi, komisyonlar kurarak bu konular› orada uzun uzun ko-
nuflmakla yetinmedik, bu problemi köklü olarak, ciddi bir flekilde ele ald›k.
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‹lk önce neler yapt›k;

Bürokrasiyi azaltt›k, yaklafl›k yüzde elliye yak›n bürokrasimiz azald›. Son
olarak yüzde sekiz yüz ile yüzde dokuz yüz aras›nda de¤iflen maafl art›fllar› ol-
du. Daha sonra liberal ekonomiye geçifl sürecine girdik. Bu kapsamda vergi
sistemini tamamen yeniden düzenledik.

Gürcistan’daki ifladamlar› aras›nda arkadafllar›m var, ve bunlar vergi siste-
minin çok karmafl›k oldu¤unu söylüyorlard›. Bu durum yolsuzluklara daveti-
ye ç›karmaktayd›. Çünkü Gürcistan’da 21 kalem vergi vard›. 21 kalem vergi
varken, yolsuzlulu¤u yenece¤iz demek anlams›z olur. Biz 21 kalemlik vergiyi
7 kaleme indirdik. Vergi oranlar› da çok ciddi bir flekilde azald›. Ayn› zaman-
da genel prosedürler çok basit bir hale getirildi, çünkü prosedürleri basit olan
bir ülkede yolsuzluk daha kolay bir flekilde yenilir diye düflündük. fiimdi bun-
lar› k›sa bir flekilde anlat›yorum.

Örnek olarak söylemek istedi¤im reform polis reformu. Sovyetler Birli¤i
ya da ondan sonraki Cumhuriyetleri ziyaret edenler trafik polisiyle ilgili bilgi-
ye sahiptirler. Trafik polisi özellikle Gürcistan’da çamura batm›fl bir kurulufl-
tur. Biz bunu halletmek için maalesef bir günde on befl bin kifliyi iflten ç›kart-
mak zorunda kald›k. Ve tamamen trafik polisi diye bir uygulama ortadan kal-
d›r›ld› ve devriye polisi diye bir uygulama bafllat›ld›.  Böylece “kontrol nokta-
lar›n›”  ortadan kald›rd›k. E¤er trafik ihlali yoksa polisin durdurma hakk› da
yoktur. Devriye polisi sadece trafik konusunda de¤il, 24 saat bütün konularla
ilgilenen bir polis haline getirildi. Maafllar da önemli ölçüde artt›. Mesela, po-
lis memurlar›n›n ald›¤› maafl afla¤› yukar› 400 dolar olup, bu bölge için de fe-
na say›lmaz. Bu sadece bir örnektir.

Bütçemiz yüzde 400 oran›nda art›. Eskiden afla¤› yukar› bir milyar dolar
civar›nda bütçemiz vard› ve sürekli aç›k veriyordu. Bugün Gürcistan’›n 4 mil-
yar dolarl›k bütçesi var, bu sadece 1,5, 2 y›l içerisinde oldu. Gürcistan ciddi
bir flekilde üretime geçemedi ya da bir petrol ülkesi de¤il. Bu art›fl›n basit bir
aç›klamas› var: devlet kurulufllar› çok daha düzenli çal›flmaya bafllad›lar. Ka-
y›t d›fl› ekonominin oran›ndaki azalma bunun iyi bir göstergesidir. 

fiimdi tabii, bir Gürcistan temsilcisi her zaman kendi ülkesini anlatt›¤›nda
iyi fleyler söyler, iyi konulara de¤inir. Bizim için özellikle baz› sayg›n ulusla-
raras› örgütlerin de¤erlendirmeleri son derece önemlidir. Onlar Gürcistan’› na-
s›l görüyorlar, bizim yeni iktidar›n performans›n› nas›l de¤erlendiriyorlar, bu-
na dikkat edilmesi laz›m.

Mesela, Dünya Bankas›’n›n 2005 y›l› raporuna göre yat›r›m ortam› olarak
geçifl ülkeleri aras›nda Gürcistan 2.s›raya yükseldi.
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Yine Dünya Bankas›’n›n yolsuzlu¤a karfl› yap›lan mücadelenin etkinli¤ini
de¤erlendiren baflka bir raporuna göre, Gürcistan, Slovakya’dan sonra bu alan-
da da 2. s›rada bulunmaktad›r.

Heritage Foundation Wall Street Journal’›n 161 ülkenin de¤erlendirildi¤i
serbest ekonomi endeksi s›ralamas›nda Gürcistan 58.s›rada yer al›yor. Gürcis-
tan’daki durum genel olarak serbest ekonomi olarak de¤erlendiriliyor. Gürcis-
tan’›n yan›nda Çek Cumhuriyeti, Yunanistan gibi daha geliflmifl ülkeler var. Bu
de¤erlendirmeler Gürcistan’daki ilerlemeyi bir kez daha göstermektedir.

De¤inmek istedi¤im üçüncü konu Türkiye-Gürcistan iliflkileridir. Bu ko-
nuda bizim vizyonumuz ekonomik aç›dan Türkiye’ye tamamen entegre olma
yönündedir. Çünkü biz Gürcistan’› Türkiye ekonomisinin bir devam› olarak
görmekteyiz. Esas amac›m›z mümkün oldu¤u kadar bütün bürokratik engelle-
ri ortadan kald›rmakt›r. Bence son 1,5–2 y›ldaki ikili iliflkilere göz atacak olur-
sak en somut, en neticeye yönelik iflbirli¤inin geliflmekte oldu¤unu görürüz.
‹lk önce iki ülke aras›ndaki vizeyi kald›rd›k.

‹kincisi, belki ufak ama son derece önemli bir ad›m- Batum havaalan›n›n
ortak kullan›m› için bir anlaflma imzalad›k. Bu neyi ifade ediyor? Buradan ‹s-
tanbul’dan Batum’a, Ankara’ya gider gibi resmi ve gümrük prosedürleri olma-
dan gidilebilecek. Dolay›s›yla, Batum ve Trabzon hava limanlar›, birbirini ta-
mamlay›c› hava limanlar› haline gelmifltir. Bu model, bildi¤iniz gibi, “Cenev-
re modeli” olarak bilinmektedir. Bu konunun benim için ve Gürcistan yetkili-
leri için iki aç›dan önemi var. Biri simgesel di¤eri ise pragmatik, bunu anlat-
t›m. Simgesel faktör de son derece önemli. Fransa ile ‹sviçre havaalanlar›n›
böyle kullanabiliyorsa, Türkiye ile Gürcistan niçin kullanmas›n? Son derece
önemli olan bu proje baflar›yla tamamlanm›flt›r. ‹kinci ve çok önemli olan ko-
nu, serbest ticaret anlaflmas›n›n imzalanmas›d›r. Maalesef bu konu sadece Tür-
kiye ile Gürcistan’›n iradesine ba¤l› de¤ildir. Zira hem Türkiye’nin hem de
Gürcistan’›n AB karfl›s›nda baz› yükümlülükleri bulunmaktad›r. Biz tercihli ti-
caret anlaflmas› imzalayal›m diyoruz. Listelerle belirlenmifl mallar›n ticareti
s›ras›nda gümrük muafiyeti anlam›na gelen bu anlaflman›n k›sa sürede imza-
lanaca¤›n› ümit ediyorum.

Di¤er bir önemli konu da Sarp s›n›r kap›s›. Benim gördü¤üm kadar›yla,
Sarp s›n›r kap›s› ikili iliflkilere lay›k bir kap›. Demir perde döneminden kalan
bu kap›n›n biraz da ürkütücü görünüflü var, mimari aç›dan. Burada s›k s›k kuy-
ruklar ve t›kanmalar oldu¤unu biliyoruz. Bu nedenle de Sarp s›n›r kap›s›n›n
restore edilerek, modern bir s›n›r noktas›na dönüfltürülmesi gerekmektedir.
Sizlerin de bildi¤i gibi, TOBB “yap-ifllet-devret” modeli esas›nda s›n›r kap›la-
r›n›n modernizasyonunu yapmaktad›r. Bundan önce yap›lan kap›lar tek tarafl›
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olarak modernize edilmifltir, yani sadece Türkiye taraf› yap›lm›flt›r. Sarp kap›-
s›yla ilgili olarak ise ortak bir karar al›nd› ve bu karara göre TOBB kap›n›n
hem Türkiye hem de Gürcistan taraf›n› modernize edecektir. Bunun ikili ilifl-
kilerin geliflimini amaçlayan somut bir ad›m oldu¤unu düflünüyoruz. 

Sözüm biraz uzad›, ama flunu belirtmek istiyorum: y›llard›r Türkiye ile çok
iyi iliflkilerimiz var. Fakat eskiden bu iliflkiler biraz havada kal›yordu. Çünkü
sadece konufluyor, istedi¤imiz sonuçlar› ise elde edemiyorduk. fiu anda ise ül-
kelerimiz aras›nda neticeye yönelik, somut bir iflbirli¤i bulunmaktad›r. Bu ifl-
birli¤inin sonuçlar› tedricen ortaya ç›kmaktad›r.

Konuflmam› daha fazla uzatmak istemiyorum. Beni sab›rla dinledi¤iniz
için sizle teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Sa¤ olun.
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