Calderon, Ankara Üniversitesi'nde
konferans verdi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos Calderon, "Bu kadar hareketli bir
dünyada bazı ülkeler kendilerini gösterdiler. Bu ülkeler, uluslararası platformda önem
kazanıyorlar. Türkiye'nin de önem kazandığını görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Calderon, Ankara
Üniversitesi Rektörlük Binası 100. Yıl Konferans Salonu'nda bir konferans verdi. Konferansa
Calderon'un yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Latin Amerika
Çalışmaları ve Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (LAMER) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati
Kutlu, çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler katıldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Calderon
yaptığı konuşmada, ilk ziyaretlerinin bir üniversiteye gerçekleşmesinden dolayı gurur
duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için önemli bir adım atıldığını
kaydetti. Kültürlerin daha iyi tanınmasıyla ilişkilerin daha güçleneceğini vurgulayan Calderon,
akademiden sonra diplomasi ve politikanın geldiğini söyledi.
Calderon, "İki ülke arasındaki ilişkilerin bazı somut temellere oturtulması gerekir" dedi.
Kolombiya'da Türk varlığının önemli bir şey olduğunu belirten Calderon, Türkiye'den bir çok
kişinin Latin Amerika'ya göçtüğünü ve Kolombiya parlamentosunda yer alanların
çoğunluğunun Türkiye'yle bağlarının olduğunu gördüklerini anlattı. Calderon, dünyanın
küreselleştiğini ve insanların kendilerine öncülük eden, çözüm arayan kişileri aradıklarını
kaydederek, "Bu kadar hareketli bir dünyada bazı ülkeler kendilerini gösterdiler. Bu ülkeler,
uluslararası platformda önem kazanıyorlar. Türkiye'nin de önem kazandığını görüyoruz" dedi.
Calderon, ülke olarak demokratik güvenlik politikası başlattıklarını vurgulayarak, anayasaya
hukuka ve insan haklarına bağlı kaldıklarını ve devamlılık arzeden bir politika yaptıklarına
dikkat çekti. Latin Amerika olarak genç bir nüfusa sahip olduklarını ve bunun ileriye dönük iyi
yönlü bir gelişme olduğunu kaydeden Calderon, "Görüyoruz ki kartları iyi oynarsak Latin
Amerika olarak önem kazanacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Calderon, Türkiye'nin 10 sene önce
önemli reformlar yaptığını ve ekonomisini değiştirdiğini belirterek, "Şu anda Dünya'da var
olan sorunlar bizleri de etkiliyor onun için Türkiye'yle birleşmeliyiz"
diye konuştu. Türkiye ile ortak tutumların olması gerektiğinin altını çizen Calderon,
"Türkiye'nin G-20'nin Başkanlığını alması önemli bizim için. G-20'nin içindeki ülkeler
birbirlerini durduruyorlar. Ülkeler para politikaları güttüler, ekonomileri tekrar gelişsin diye.
Bu tabii onların hakkı, kendi çıkarı için yapıyorlar. Yaptıkları politikalar bizleri etkiliyor.
Küreselleşmiş dünyada daha fazla verimlilik aranıyor" şeklinde konuştu.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Kolombiya'nın, dünyanın en önemli zümrüt
üreticisi olduğunu ve Kolombiya'nın zümrüt gibi bir ülke olduğunu söyledi. Taluğ, "Sayın
Cumhurbaşkanının özgeçmişini okudum. Ülkesinde çok önemli hizmetler yapmış" diye
konuştu. LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ise, "İlk ve tek Latin Amerika
Çalışmaları ve Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'ne sahibiz" dedi.
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Konferans sonrası, Kolombiya Cumhurbaşkanlığı'nın LAMER'e bağışladığı bin adet kitap
törenle teslim edildi. Törenin ardından LAMER binası önünde yaptırılan Kolombiyalı fikir
adamı Rufino Jose Cuervo'nun büstünün açılışı gerçekleştirildi. Büstün açılışında, her iki
ülkenin ulusal marşları okundu. Törene geç kalan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ulusal
marşlar okunurken, protokol sırasına dahil edilmedi. Protokole giremeyen Yılmaz, büstün
açılışını kenardan izlemek zorunda kaldı. Büstün açılış kurdelasını Kolombiya Cumhurbaşkanı
Juan Manuel Santos Calderon, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ve Latin
Amerika Çalışmaları ve Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati
Kutlu kesti.
Kaynak: http://www.iha.com.tr/NewsDetail.aspx?nid=202040&cid=8

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ankara'da
AÜ'de konferans veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos, ''Bu kadar hareketli bir dünyada
bazı ülkeler kendilerini gösterdiler, gittikçe önem kazandılar. Türkiye, bu ülkelerden biri.
Türkiye'nin sadece ekonomik değil siyasi alanda da sürekli önem kazandığını görüyoruz'' dedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, '''Bu kadar hareketli bir dünyada bazı ülkeler
kendilerini gösterdiler, gittikçe önem kazandılar. Türkiye, bu ülkelerden biri. Türkiye'nin
sadece ekonomik değil siyasi alanda da sürekli önem kazandığını görüyoruz'' dedi.
Santos'un, Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonunda verdiği konferansa, Milli
Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Dışişleri
Bakanlığı ve büyükelçilik yetkilileri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Konuşmasına, Ankara Üniversitesi'ne gelmeden önce Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirterek
başlayan Santos, Türkiye'ye resmi ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek
açısından önem taşıdığını ifade etti.
Akademinin önemine değinen Santos, akademiden sonra diplomasi ve politikanın geldiğini,
akademiyi yaşatmanın önemli olduğunu söyledi.
Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin verimli olması, somut temellere oturması
gerektiğine işaret eden Santos, Ankara Üniversitesi'nde açılan Latin Amerika Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (LAMER) önemli olduğunu belirtti.
Yıllar önce Türkiye'den Türk pasaportuna sahip bir çok kişinin Latin Amerika'ya gittiğini,
bunun büyük bir göç olduğunu anlatan Santos, bu kişilerin çoğunun Kolombiya'da yerleştiğini
ve böylece Türkiye'nin Kolombiya'daki varlığının başladığını kaydetti.
Bir kaç yıl önce yaptıkları bir araştırmaya değinen Santos, araştırma sonucunda bölgede
yüzde 50'den fazla kişinin Türkiye ile bağlarının olduğunun ortaya çıktığını, bunun
kendilerini çok şaşırttığını ifade etti.
Lübnan asıllı Kolombiyalı sanatçı Shakira'yı örnek veren Santos, ''Böyle bir sanatçımız
olduğu için onur duyuyoruz. Ülkede bilim, sanat ve siyaset alanında Türkiye'nin varlığı da
bulunuyor'' dedi.
''Kolombiya Cumhurbaşkanının Türkiye'de ne işi var?'' sorusunun sorulabileceğini belirten
Santos, kendisinin Türkiye'ye resmi ziyaret yapan ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.
Avrupa, Amerika ve Japonya'da kriz yaşandığını söyleyen Santos, ''İnsanlar öncülük eden
kişiler istiyorlar, iyi idare edilmeyi istiyorlar, herkes için refah arzu ediyorlar. Bu kadar
hareketli bir dünyada bazı ülkeler kendilerini gösterdiler, gittikçe önem kazandılar. Türkiye,

bu ülkelerden biri. Türkiye'nin sadece ekonomik değil siyasi alanda da sürekli önem
kazandığını görüyoruz. Türkiye'nin uluslararası platformda önemi artmakta'' diye konuştu.
Kolombiya'nın zor bir dönem yaşadığını, bir çok sorunla savaştığını anlatan Santos, ülkenin
uyuşturucunun dağıtım merkezi haline geldiği, şiddetin en çok olduğu, insan haklarının ihlal
edildiği bir ülke olarak görüldüğünü söyledi.
''Yıllarca kendimizi savunmak zorunda kaldık. Bu nedenle Kolombiya potansiyelini
gösteremedi'' diyen Santos, ülkenin çok güçlü kurumları olduğunu ve dünya platformunda
önem kazanan bir ülke olmak istediklerini belirtti.
Kolombiya'da içeride başarılar elde ettiklerini ifade eden Santos, ''10 sene önce hemen hemen
başarısız bir ülkeden, dinamik, güçlü demokrasisi bulunan bir ülke haline geldik. 10 sene
içerisinde, bir şekilde itilmiş bir ülke olmaktan, setleri aşarak önem kazanan bir ülke olduk''
diye konuştu.
''DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ BİR YER ARIYORUZ''
Ülkede güvenlik olmadan ilerlemenin söz konusu olmadığını fark ettiklerini belirten Santos,
ülkedeki şiddet, uyuşturucu, terör, gerilla gibi konulardan dolayı başka bir konuya doğru
hareket edemediklerini, demokratik güvenlik politikası adıyla yeni bir politika başlattıklarını
anlattı.
Kısa zamanda olumlu sonuçlar aldıklarını, dış politikada da önemli bir yer aradıklarını anlatan
Santos, bu nedenle Türkiye'ye geldiklerini, yeni dünyada birlikte rol alarak hareket
edebileceğini düşündüklerini kaydetti.
Atatürk'ün barışa verdiği öneme değinen Santos, hem kendi ülkelerinde hem de uluslararası
alanda barış aradıklarını söyledi.
Dünyanın şu anda enerji, gıda sorunu olduğunu belirten Santos, Latin Amerika'da çok fazla
enerji olduğunu, bio çeşitliliğin bulunduğunu kaydetti.
Türkiye ile Kolombiya'nın güçlerini birleştirerek çok olumlu şeyler yapılabileceğini
vurgulayan Santos, ''Atatürk'ü örnek alarak ülkede birlikteliğe çağrı yaptık. Siyasi partiler
birleşti, parlamentodan önemli reformlar geçirdik.
Türkiye gibi kendi ülkesinin de dış borcunun G-8'deki ülkelerden çok düşük olduğunu
belirten Santos, bir çok ülkede siyasi krizin olduğunu, bunun kararların alınmasında etkili
olduğunu, bu tür sorunların hem Türkiye'de hem de Kolombiya'da yaşanmadığını kaydetti.
Santos, ''Dünyada var olan sorunlar bizleri de etkiliyor. Onun için biz birleşmeliyiz, ortak
tutum almalıyız. Biz ortak görüşlere sahip olursak önem kazanırız. Onlara karşı durmak değil
ama onlardan vergi disiplini istiyoruz. Avrupalılara 'Vergi disiplinine geçin, sizin
disiplinsizliğiniz bizi etkiliyor' dememiz gerekiyor'' dedi.
Ankara Üniversitesindeki Edebiyat Fakültesinin dikkatini çektiğini belirten Santos,
Kolombiya'nın edebiyata çok önem verdiğini, en iyi İspanyolca'yı Kolombiyalıların
konuştuğunu iddia ettiklerini anlattı.
Dilin düzgün kullanılmasının ülke için bir gösterge olduğunu da vurgulayan Santos, Ankara
Üniversitesi ile temasların artırılması gerektiğine, gerekirse rektörler heyeti
gönderebileceklerini belirtti.
''ZÜMRÜT GİBİ DEĞERLİ VE GÜZEL BİR ÜLKE''
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ da, 2009 yılında üniversitelerinde
faaliyete geçen LAMER hakkında bilgi vererek, bu merkez aracılığıyla Türkiye ile
Kolombiya arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığına ilişkin bilgiler edinildiğini söyledi.
Kolombiya'nın dünyanın önemli zümrüt üreticisi olduğunu belirten Taluğ, ''Zümrüt gibi
değerli ve güzel bir ülke. Tarihi çok zengin. Dünyanın biyolojik çeşitliliği de
Kolombiyada'dır. Önemli devlet ve kültür insanlarının yetiştiği bir ülkedir'' dedi.
Türkiye ile Kolombiya arasında benzerlikler olduğunu söyleyen Taluğ, Kolombiya'nın en
önemli kahve üreticisi olduğunu, Türkiye'de de bir kahvenin kırk yıl hatırı olduğunu söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos'un bilim insanı da olduğunu anımsatan Taluğ,
''Cumhurbaşkanı'nın özgeçmişini okuduğumda çok heyecanlandım. Dünyanın önemli
üniversitelerinde eğitim görmüş, ülkesinde çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir insan. Beni
en çok heyecanlandıran bir kitabın ortak yazarı olmasıdır. O kitap benim çok zevkle olarak
okuduğum Tony Blair ile yazdıkları 'Üçüncü Yol' kitabı Türkiye'de de çok önem verilerek
okunmuştur. Ben de o kitabın okuyucuları arasındayım'' diye konuştu.
Ankara Üniversitesi LAMER Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Kolombiya
Cumhurbaşkanı Santos'un burada bulunmasının kendileri için şeref olduğunu ifade etti.
Kolombiya ilişkilerin asırlar öncesine dayandığını belirten Kutlu, merkezin Türkiye'deki ilk
ve tek Latin araştırmaları yapan merkez olduğunu belirtti. Üniversitenin Meksika, Küba, Şili
ile ilişkilerinin olduğunu anlatan Kutlu, Latin Amerika ile ilgili araştırmaları Türkiye'de
başlatacaklarını kaydetti.
Kutlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos'a ''Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve
Uyguluma Merkezi sizin her zaman emrinizdedir'' dedi.
Konuşmaların ardından, Kolombiya Cumhurbaşkanı Santos, Ankara Üniversitesi Rektörü
Taluğ'a, LAMER kütüphanesi için bin kitap takdim etti.Konferanstan sonra, Kolombiya
Cumhurbaşkanı Santos, Milli Savunma Bakanı Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Taluğ, LAMER
müdürü Prof. Dr. Kutlu, merkezin bahçesindeki Kolombiyalı fikir adamı Rufino Jose
Cuervo'ya ait büstün açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=183979

