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ÖZLEM TÜR: 

Bayanlar ve baylar günaydın. Bugün 
burada Ekselansları Sayın Bin Rhou-
ma ile birlikte olmaktan büyük onur 
duymaktayız ve bugünkü toplantı-
mızda Tunus ve Türkiye-Tunus ilişki-
lerini konuşacağız. Tunus’ta gerçekle-
şen olayların üzerinden neredeyse bir 
yıl geçti. O günden beri Tunus’ta neler 
olduğunu ve Türkiye-Tunus ilişkileri-
nin nasıl şekillendiğini konuşmakta-
yız. Ayrıca geçen yıldan bugüne kadar 
geçen süre içerisinde Türkiye-Tunus 
ilişkilerinde bir canlanma gözlem-
lemekteyiz. Ve bugün bu durumun 
boyutlarını sorgulayacak, siyasi, eko-
nomik ve kültürel alanlarda ilişkiler 
hakkında konuşmaya çalışacak ve bu 
bağlamda hem Tunus’ta siyasi haya-
tın hem de Türkiye-Tunus ilişkilerinin 
nasıl geliştiğini ve değiştiğini anlama-
ya çalışacağız. Ve Ekselansları Sayın 
Büyükelçi söz sizin. 

EKSELANSLARI BAY MEHREZ 
BEN RHOUMA: 

Bugün beni bu etkinliğe davet ettiği-
niz için ve bu etkinliğe katıldığınız 
için hepinize çok teşekkür ederim. 

Sizlerle birlikte olmak benim için bü-
yük bir onurdur. Yakın bir zamanda 
Tunus’un bağımsızlığının 56. Yılını 
kutlayacağız. Fakat Tunus 14 Ocak 
2011’de ikinci bir Bağımsızlık günü 
daha yaşamıştır. Tunus halkı diktatör-
lükten, baskıdan, adaletsizlikten ve 
yozlaşmadan kurtulmuşlardır. Tunus 
bu bağlamda bölgesel bir değişim de-
ğişimin öncüğünü de yapmıştır. Tu-
nus’taki olaylar yerel düzeyde başla-
mış ve bölgesel bağlardan ötürü de 
kısa zamanda bölgesel bir olaya dö-
nüşmüştür. Bin Ali rejimi gibi rejimle-
rin çökmesi ile birlikte, bölgesel at-
mosfer siyasi bir dönüşüm için uygun 
hale gelmiştir. Ve Tunus’ta tüm diğer 
Arap devletlerine gönderilen mesaj si-
yasi değişimin artık mümkün olduğu-
dur. Bugüne kadar duyduğumuz şey-
lerle sokaklarda atılanların artık aynı 
olmadığını gördük. Ve bu arada bir 
şiirde şöyle der, eğer insanların yaşa-
mayı istemelerini arzuluyorsanız ka-
derlerini kendi ellerine bırakın. Bu 
anlamda Tunus Devrimi diğer ülke-
lerde yaşanan süreçlerle karşılaştırıl-
dığında gerçekten bir istisnadır. 
Allah’a şükürler olsun ki 23 Ekim’de 
gerçekleşen seçimlerimiz Tunus tari-
hinde ilk defa özgür bir şekilde ger-
çekleştirildi, oy sandıkları oradaydı ve 
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insanlar parlamentoda kendilerini 
temsil edecek üyeleri kendi iradeleri 
ile seçtiler ve şu anda da bir koalisyon 
hükümeti kuruldu. Tunus deneyimin 
bize ispat ettiği şey ise İslam ve de-
mokrasinin birlikte bir arada olabile-
ceğidir. Sanırım Türkiye bunu 
Tunus’ta önce tecrübe etti. Öte yan-
dan devrimimiz bölgenin jeopolitik 
özelliklerinden ötürü fazlasıyla etkile-
şim içerisinde olduğunu göstermiştir, 
bu nedenle de beklentilerin ve talep-
lerin bu kadar benzer olduğunu görü-
yoruz. Elbette önümüzdeki süreçte 
bizleri bekleyen pek çok zorluklar ve 
engeller bulunuyor ancak bizler dev-
rimden sonra karşılaştığımız tüm zor-
luklarda sıkı çalışmamızdan ötürü ol-
dukça iyimseriz. Allah’a şükür bizde 
siyasi bir güç boşluğu bulunmuyor. 
Devletin tüm işlevleri devamlılık arz 
ediyor ve siyasi istikrarı da korumayı 
başardık. Bu noktada bunu Tunus 
halkının eğitim seviyesinin yüksek ol-
masına ve yönetim anlamına gelen 
bürokratik geleneğe borçluyuz diyebi-
liriz. Bugün Tunus’un önünde duran 
en önemli zorluk öncelikle insanların 
büyük beklentileri ve kısa zamanda 
tatmin edilmesi istenen ihtiyaçlarıdır. 
Bu refah, iş ve benzeri şeyler anlamına 
gelmektedir. Çünkü 23 yıllık adalet-
sizlik ve baskı boyunca insanlarımız 
hükümetten bu beklentilerine iyi yön-
de bir karşılık beklemişlerdir. İkinci 
olarak ise eşit bölgesel kalkınmadır. İç 
bölgelerin büyük bir kısmı marjinal-
leşmeden muzdarip olmuşlardır. 
Üçüncü olarak ise yeni bir anayasa ya-
zarken ideolojik kamplaşmadan uzak 
durmaktır. Dördüncüsü ise Tunus’ta 
barışın tesis edilmesidir. Bildiğiniz 
üzere Tunus Magreb bölgesine, Akde-
niz bölgesine, Arap dünyasına, Afrika 
kıtasına ve İslam dünyasına ait olmak 
gibi çok boyutlu bir kimliğe sahiptir. 
Devrimden sonra ki Tunus-Türkiye 

ilişkilerine dair de konuşmak istiyo-
rum. Devrimin ardından Tunus-Tür-
kiye ilişkileri dönemi yaşamaya başla-
dık. Pek çok neden ve etken ile duru-
mu açıklamak mümkündür. Her iki 
ülke ortak kültür ve tarih mirasına 
sahiptir. Bildiğiniz gibi Tunus’taki Os-
manlı varlığı oldukça olumlu bir yön-
de algılanmaktadır. Türkiye, Tunus’ta-
ki en popüler ülkedir. Tunus’ta yapı-
lan son anket çalışmalarına göre Tür-
kiye Ortadoğu’daki en popüler ülke-
dir. Ve insanlarımız bu durumun her 
iki ülke içinde aynı olduğunu düşün-
mekteler. Her iki ülke de özgürlük, 
ekonomik liberal sistem ve benzeri 
gibi ortak değerlere sahiptir. Ve belki 
de bu benzerlik Avrupa ile yakın iliş-
kiler bağlamında siyasi yönelimde de 
görülebilir. Her iki ülke de Avrupa ile 
serbest ticaret anlaşması imzalamıştır 
ve batı ile yakın ilişkilere sahiptir. Öte 
yandan AK Parti ile En Nahda arasın-
daki benzerlikten de bahsetmek gere-
kir. En Nahda şu anki koalisyon hükü-
metinin en büyük ortağıdır. Her iki 
parti de İslam ve demokrasi arasında 
barışçıl bir birlikteliği savunmaktadır-
lar. Bildiğiniz üzere En Nahda, ortak-
ları ile birlikte bir koalisyon hükümeti 
kurmuştur. Bir diğer etlen de oldukça 
büyük önem taşımaktadır. Türkiye di-
ğer ülkeleri için bir model olabilir. 
Tunus’un başarısı bu bağlamda 
Türkiye’nin başarısı anlamını taşıya-
caktır. Bu nedenle Türkiye’de Tunus’a 
büyük bir destek verme iradesi bulun-
maktadır. Son zamanlarda bildiğiniz 
gibi Tunus’a oldukça üst düzey ziya-
retler gerçekleşti, ülkemizi Sayın Baş-
bakan ve Ekselansları Sayın Abdullah 
Gül ziyaret ettiler. Bu gibi ziyaretlerin 
bu dönemde oldukça yoğunlaştığını 
görmekteyiz buradaki amaç ise iki 
ülke arasındaki ilişkileri daha stratejik 
bir seviyeye çekmektir. Geçtiğimiz 
Ekim ayında çok büyük önem ihtiva 
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eden Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 
imzaladık. Her iki ülkede bizim için 
önem taşıyan sektörlere odaklandı. 
Birincisi işbirliği için makroekonomik 
sektörlerdir. Ekonomik alanlarda kar-
şılıklı olarak deneyimlerimiz birbiri-
mizle paylaşmalı ve bu tarz bir koor-
dinasyon için her iki bakanlığın böl-
gesel kalkınma için işbirliğine gitmesi 
gerekmektedir. Stratejik işbirliği böl-
gesel kalkınma adına nasıl politikala-
rın üretilmesi ve yoksullukla nasıl 
mücadele edilebilmesi gerektiği yö-
nünde işbirliği yapmaları gibi konula-
rı kapsamaktadır. Bizler Türkiye’nin 
bu meselelerde oldukça deneyimli ol-
duğunu ve bizlere oldukça faydalı ola-
bileceğinin farkındayız. İkinci olarak 
da bizler için yatırım ve turizm büyük 
bir önem taşımaktadır. Ne yazık ki 
Tunus’taki Türk yatırımları oldukça 
sınırlı. Tunus’ta sadece 23 Türk şirketi 
1005 istihdam sayısı ile yatırım yap-
maktadır. Bu yatırımların büyük bir 
kısmı belki de yaklaşık yarısı tekstil 
sektöründe faaliyet göstermektedir. 
Fakat öte yandan bana TAV’ın şu anda 
Tunus’taki faaliyetlerini söyleyebilir-
siniz. Bugün TAV Tunus’ta 1 milyar 
dolarlık yatırımı ve 200 istihdamı ile 
Tunus’ta önemli bir varlığa sahiptir. 
Bu bizim için oldukça önemli bir yatı-

rım. Ancak bizler Türkiye’nin potan-
siyelinin bundan çok daha fazla oldu-
ğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde bu durumu geliştirebiliriz. Bu 
nedenle de yatırımlara üs olabilecek 
Türkiye-Tunus endüstri bölgeleri 
oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alanda 
bazı projelerimiz var. Bu hafta 
Tunus’ta bazı endüstri bölgelerine zi-
yaretleri kapsayan ve bu tarz yatırım-
ları arttırmayı hedefleyen önemli bir 
delegasyonum olacak. Bu alanlar ser-
best ticaret bölgeleri olacak. Ticaret 
sektöründe, iki ülke arasında imzalan 
serbest ticaret anlaşmasına rağmen 
ticaret hacmi oldukça düşüktür, 1 
milyar dolar civarındadır. Bu bence 
hiç de adil bir durum değil. Şu anda 
%70 gibi bir cari açıktan muzdarip 
durumdayız ve toplam ihracatımızın 
yaklaşık %80 sadece fosfattan oluş-
maktadır. Bu nedenle bizim amacımız 
iki ülke arasındaki ticaret oranlarını 
arttırmak ve serbest ticaret anlaşma-
sını daha faal hale getirmektir. Turizm 
sektöründe ise sonuç bizim açımızda 
çok da tatmin edici görünmüyor. 2010 
yılı içerisinde 18000 kardeşimizi ağır-
layabildik. Bu rakamlar maalesef ya-
kın ilişkilerimizin tercümesi olamıyor. 
Sizlerin de bildiği gibi 8 milyon Türk 
tatillerini yurt dışında yapmaktadır. 
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Sadece bu rakamın %1’inin ülkemize 
gelmesi beklentisindeyiz. Bu bizler 
için yeterli. Önümüzdeki ay Turizm 
ve Kültür Bakanı ve delegasyonu 
Tunus’a çok önemli bir ziyaret gerçek-
leştirecek. Belki bu görüşmede umu-
yoruz ki iki ülke arasında bir şeyler 
ayarlayabiliriz. Öte yandan finansal 
alanda Türkiye hükümeti Tunus’a çok 
önemli kredi önerilerinde bulundu, 
Eximbank’tan 500 milyon dolar tuta-
rında ticari kredi ile iki ülke arasında-
ki ticari ilişkileri kapsayan bir ticari 
kredi olması yönündeki bir öneri. Bu 
çok önemli. Ayrıca belirtmek istedi-
ğim bir diğer husus ise TİKA’nın 
Tunus’ta ofis açmasıdır. TİKA mik-
rokredi ve bölgesel kalkınma gibi ko-
nularda oldukça etkili organizasyona 
sahip bir kurum ve Tunus için de çok 
etkili ve yararlı olacaktır. Öte yandan 
bizler de kendi yasal çerçeveyi revize 
ediyoruz. İki ülke arasındaki mevcut 
çerçeve yeni duruma yeterince adapte 
olacak nitelikte değil. Amacımız bu 
bağlamda ihtiyaçlara uygun yeni bir 
çerçeve oluşturmak. Ayrıca vize an-
laşmasını da revize ediyoruz. Diğerle-
ri de amaçlarımıza karşılık verme ni-
yetiyle anlaşmaları revize etmekteler. 
Üzerinde çalıştığımız diğer sektör de 
yüksek öğrenimdir. Bu da bizler için 
büyük önem taşımaktadır. Umuyoruz 
ki ileride üniversiteler arasında deği-
şim programları geliştirebiliriz ve öğ-
renciler için karşılıklı daha fazla burs 
olanağına sahip olabiliriz. Arapça ve 
Türkçe öğrenimini desteklemek bizce 
çok önemlidir. Sektörlerde karşılıklı 
değişimleri kapsayan ve üzerinde ça-
lıştığımız başka noktalar da bulunu-
yor. Öte yandan Türk hükümeti Tür-
kiye Kültür merkezlerinin ülkemizde 
açılacağını açıkladı. Bu da olumlu bir 
gelişme. Bizim için önem taşıyan bir 
başka husus ise profesyonel eğitim. 
Bildiği üzere Türkiye’nin bu alanda ol-

dukça iyi deneyimleri bulunuyor. Bu 
deneyimlerden faydalanmayı umuyo-
ruz. Her iki Dışişleri Bakanlığı da bu 
konularda koordineli bir şekilde çalış-
maktadırlar ve bu bağlamda 2012 için 
bir yol haritası izliyoruz. Tüm bu iş-
birliği çalışmalarını takip ediyoruz. 
İlişkiler hakkında sorularınız var ise 
eğer büyük bir memnuniyetle cevap-
lamak isterim. 

ÖZLEM TÜR: 

Konuşmanız için çok teşekkür ede-
riz. Konuşmanız ile birlikte hem pek 
çok tartışma için hem de sizden son-
ra Tunus Devrimi, sonuçları ve önü-
müzdeki dönemde bekleyen zorluklar 
ile ilgili ve aynı zamanda üzerinde 
duracağımız Türkiye-Tunus ilişkile-
ri özellikle ekonomik alanda konuş-
ma yapacaklar için önemli bir altyapı 
sundunuz. Ve Tunus’ta yaşananlar ve 
ilişkilerin siyasi yönleri ile ilgili ko-
nuşmak üzere ORSAM’dan Nebahat 
Tanrıverdi burada.

NEBAHAT TANRIVERDİ: 

Çok teşekkür ederim. Bugün Tunus’ta 
yaşananların siyasi yönlerine de-
ğinmeye çalışacağım. Tüm her şey 
Tunus’ta başladı. Sidi Buzid’de bir 
gencin kendini ateşe vermesi ile pro-
testo gösterileri başladı ve ardından 
meslek birliklerinin ve özellikle Tu-
nus Genel İşçi Birliği (UGTT) ‘nin 
yerel ofislerinin de desteği ile ülkede-
ki diğer şehirlere yayıldı ve ordunun 
verdiği pasif destekle Bin Ali iktidarı 
sona erdi. Fakat halk ayaklanması eski 
rejimle bağlantılı tüm isimlerin geçici 
hükümetten tamamen dışlanmasına 
kadar sona ermedi. Tunus halkının 
ısrarı geçiş dönemindeki ve bence ba-
şarıya ulaşacak demokratik bir dönü-
şümün ardındaki en önemli belirleyici 
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olacaktır. Bu yöndeki bir yargı pek çok 
nedene dayanmakla birlikte bunların 
arasından en göze çarpanı ülkenin sa-
hip olduğu ve kitle hareket, çok sesli 
bir siyasi hayat için verilen uzun so-
luklu mücadele ve sosyal hareketleri 
içeren siyasi tarihidir. 

Tunus’ta yaşanan halk hareketinin 
ardındaki dinamikleri açıklamak için 
işaret edilen ve pek çok kişi tarafından 
da altı çizilen ekonomik nedenler özel 
bir ilgiyi hak etmektedir. Bu toplan-
tının ekonomi bölümünde bu konu-
yu derinlemesine konuşacağız. Fakat 
otoriter rejimler tarafından beslenen 
siyasi hoşnutsuzluk da çok önemli bir 
etken. Bu noktada bence şu anda ne-
ler olduğunu anlamak için Tunus’taki 
eski rejim üzerine de odaklanmaya ih-
tiyaç bulunmaktadır. 

Tunus siyasi tarihine baktığımızda, 
ülkeyi 1970’lerde ve 1980’lerde pek 
çok alanda dönüştüren üç büyük in-
fitah dalgasını görmekteyiz. Bu dö-
nemde ekonomik büyüme ile birlikte 
işçiler ve öğrenciler gibi, toplumun 
yaygın kesimleri protesto ve grevler 
aracılı ile demokratik reformlar talep 

etmeye başlamıştır. Tabandan gelen 
baskının etkisi ile Burgiba dönemi 
sona ermiş ve Zeynel Abidin Bin Ali 
kansız bir darbe ile yönetimi ele geçir-
miştir. İnfitah ve dönüşüm süreçleri 
Bin Ali döneminde de devam etmiştir. 
Bu sürecin sonunda ise yeni tarzda bir 
otoriter rejim ortaya çıkmıştır. Peki, 
bu yeni otoriter rejimin özellikleri ne-
lerdir?

Öncelikle, bu yeni otoriter rejim çok 
partili seçim sistemi üzerine inşa edil-
miştir. Buna aslında “değişim yanıl-
gısı” diyenler de olabilir ve bence bu 
noktada kesinlikle de haklılar. Ancak 
çok partili sistem tek bir yönetici par-
ti tarafından eski seçim yasası da kul-
lanılarak domine edilmiştir. Böylece 
yeni otoriter rejim muhalefeti yasal 
bir çerçeve içerisinde kontrol edebil-
me fırsatını elde ederek mobilize olan 
kitleleri yumuşatmış ve muhalefeti 
yavaşlatmıştır. Siyasi ve sosyal hayat 
üzerindeki sınırlandırmalar ve med-
ya ile sivil toplum üzerindeki baskılar 
muhalefeti zorlarken tek opsiyonlu, 
yönetici partinin liderliğini garanti-
leyen seçimler de bu otoriter rejimin 
meşruiyetini sağlamıştır.
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İkinci olarak da bir yandan çok partili 
sistem ve sınırlı örgütlü hayat gibi si-
yasi açılımlar öte yandan sosyalist po-
litikaların terk edilerek piyasa odaklı 
kapitalist sisteme doğru ekonomik 
yapının dönüşümü rejimin sosyal da-
yanağında önemli bir kaymaya neden 
olmuştur. Böylece rejim meşruiyeti 
için daha sınırlı fakat kendisine daha 
bağımlı bir sosyal sınıf arayışına gir-
miştir. Bu yöndeki siyaseti ise gittikçe 
toplumun büyük kesimlerinin ekono-
mik hayattan dışlanmasına neden ol-
muştur.

Sonuç itibari ile Tunus’ta o dönemde 
gerçekleşen dönüşümü otoriter bir 
rejimin küresel değişimler karşısında 
ayakta kalmak için verdiği ekonomik 
ve siyasal reaksiyonlar olarak okumak 
mümkün. Bin Ali muhalefeti gaddar-
ca bastırmasının yanı sıra kendisine 
karşı yükselen muhalefeti iç işlerde 
bir çeşit kontrol mekanizması olarak 
kullanmada oldukça başarılı bir siya-
set adamıydı. Fakat gördüğümüz gibi 
otoriter rejimin mekanizmaları son 
protesto dalgasında ayakta kalmaya 
yeterli olmamış ve bir geçiş dönemi 
başlamıştır. 

İlk olarak Kurucu Meclis’in kurul-
ması için seçimler yapıldı. İslamcı 
En-Nahda, merkezi Cumhuriyetçi 
Kongre ve sol Ettekatol partileri bir 
koalisyon hükümeti oluşturdu. Bu 
noktadan sonra yeni meclisin yeni 
anayasa ve seçim, medya yasası gibi 
ana metinleri hazırlaması ve yeni hü-
kümet için seçimlere nezaret etmesi 
beklenmekte. Ayrıca mevcut hükü-
metin ve meclisin geçici olduğunu ve 
bir yıllık görev süresini doldurduktan 
sonra yeni meclise görev devri yapa-
cakları belirtmekte fayda var.

Şu anda yaşanmakta olan geçiş süre-
cine liderlik eden koalisyon hüküme-

tinin de analizi oldukça önemlidir. Bu 
hükümet eski rejimin kalıntılarını ta-
şımamaktadır. Öte yandan görüldüğü 
gibi farklı siyasal duruşların bir araya 
gelmesiyle kurulan bir koalisyon hü-
kümeti olmasından ötürü toplumun 
oldukça geniş bir kısmını temsil et-
mektedir. 

Meclis ve hükümetin yanı sıra, otori-
ter rejime ne olduğuna da bakmak ge-
rekir. Bence geçişin ilk evresinde yani 
rejimin çöktüğü dönemde, rejimin en 
üst kısmı sistemin dışına itilmiştir. Ve 
ayrıca yeni siyasal aktörlerin ortaya 
çıkması ve geçiş sürecine sivil toplum 
kuruluşlarının da dahil olması ile bir-
likte otoriter rejimin mutlak egemen-
liği de sona ermiştir. Bugün toplumun 
yeniden politize olması ve canlanması 
parti ve sivil toplum kuruşlarının sa-
yısının yüksek rakamlara ulaşmasında 
da gözlenebilmektedir. 

Tunus’ta neler yaşandığına dair söy-
lemek istediğimi son sözlerim ise bu-
gün ülkede daha etkili bir parlamen-
ter sistem ve sivil toplumun sisteme 
daha fazla entegre olması ile birlikte 
eski rejimden daha demokratik olana 
doğru bir dönüşümün başladığıdır. Bu 
nedenle ki Tunus’tan beklentiler diğer 
örneklerdekilerden daha yüksektir. 
Çünkü Tunus’un bugün içinde oldu-
ğu bu süreç pek çok açıdan 1990’larda 
Doğu Avrupa’da yaşanan süreçle or-
tak noktalar taşımakta. 

Tunus Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
gündeminde yer alan bugünkü tar-
tışmalar içinde stratejik bir noktada 
durmaktadır. Öte yandan, görünüm 
etkisini sadece ayaklanmalar ve dev-
rimlerle sınırlandırmak da mümkün 
değil. Fakat başarılı demokratikleşme 
süreçleri benzer süreçlerin bölgede 
gelişmesine de ön ayak olabilir. Teşek-
kürler. 
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ÖZLEM TÜR: 

Tunus’taki halk hareketleri, tekno-
lojiyi kullanarak eski rejimi deviren 
özellikle böylesi lidersiz ve gençler ta-
rafından taşınan bir geçişte ilgiyi hak 
ediyor. 1980’lerde söylenen bir şaka 
vardı. Arap toplumları krizlere alışık, 
değişime karşı da alerjiktir diye. Biz-
leri buna inandırdılar fakat Tunus ör-
neği çok güzel bir örnek oldu çünkü 
Tunus şimdiye kadar yaşanmış az sa-
yıdaki başarılı geçiş örneklerinden bi-
risi. Pek çok sorun bulunuyor, Mısır’a, 
Libya’ya ya da Suriye’ye bakın. Tunus 
örneğinden öğrenilecek çok fazla şey 
var. Evet, şimdi de ekonomiye değine-
lim. Lütfen.

HARUN ÖZTÜRKLER: 

Bildiğiniz gibi ekonomi profesyonel 
bir çalışma alanı. Sayın Büyükelçi 
ve sevgili arkadaşlarım aslında bana 
konuşacak pek de bir şey bırakmadı-
lar fakat Türk arkadaşlara Tunus’taki 
mikro-ekonomik durumun nasıl bir 
rol oynadığını anlatmaya çalışacağım. 
Konuşmama büyük bir kısmı Dünya 
Bankası ve CIA’nin World Fackbook 
verilerinden derlenmiş bazı makro-
ekonomik rakamlarla başlayacağım. 
Bir ülkedeki belirli bir yıla ait üretil-
miş hizmet ve ürünlerin değeri ba-
kımından gayrisafi yurt içi hâsıla ra-
kamları ile başlayalım. Gayrı safi yurt 
içi hâsılayı iki şekilde hesaplayabiliriz. 
Tüm üretilmiş mal ve hizmetleri kap-
sayan satın alma gücü paritesi şeklin-
de tanımlanabilir ancak bunların hep-
si pazarlanamayabilir. Bu rakamlar 
gerçekten yanıltıcı olabilir fakat gene 
de onlardan bahsedeceğim. Geçen 
sene için tahmini 101 milyar dolar ve 
2012 yılı için de yaklaşık 104 milyar 
dolar. Resmi döviz kuruna göre gayrı 
safi yurt içi hâsıla bu rakamların yarısı 

kadardır. gayrı safi yurt içi hâsıla 2011 
yılında yaklaşık 50 milyar ve 2012 yı-
lında da 52 milyar dolardır. Kişi başına 
düşen gayrı safi yurt içi hâsıla insan-
ların refah seviyesi açsından oldukça 
kötü durumdadır. Gene satın alma 
gücü paritesi yaklaşık 9500 civarında-
dır. Kişi başına yaklaşık 500 dolara te-
kabül etmektedir. Ekonomide üç ana 
sektörün gayrı safi yurt içi hâsılaya 
olan katkısına bakarak ekonominin 
yapısını belirleriz; bunlar tarım, sa-
nayi ve hizmet sektörleridir. Tarı-
mın gayrı safi yurt içi hâsılaya katkısı 
%10’dur. Düşük seviyedeki tarım kat-
kısı gelişmeye yönelik bir işaret olarak 
algılanabilir fakat bu durum Tunus 
için farklılık arz etmektedir. Sanayi-
ye gelince, gayrı safi yurt içi hâsılaya 
katkısı %35 civarındadır ve hizmet 
sektörünün katkısı ise %50 civarın-
dadır. Bu noktada birkaç şeyin altını 
çizmek istiyorum. Ekonomik yapısına 
dair bir başka ölçüm birimi ise iş gü-
cüdür, yani iş gücünün nasıl istihdam 
edildiğidir. İş gücünün yaklaşık % 
20’si tarım sektöründe istihdam edil-
mektedir. Tarım sektörünün gayrı safi 
yurt içi hâsılaya olan katkısının %10 
olduğunu hatırlayalım fakat nüfusun 
%20’sinin tarım sektöründe istihdam 
edilmesi aslında sektörün ne kadar 
etkisiz ve verimsiz bir şekilde oldu-
ğuna işaret etmektedir. Sanayi sektö-
ründe nüfusun %32’si istihdam edil-
mektedir ve yaklaşık %50’lik bir oran 
ise hizmet sektöründe istihdam edil-
mektedir. Dünyanın hiçbir yerindeki 
işsizlik oranlarına güvenmediğimin 
altına çizdikten sonra Dünya Bankası 
verilerine göre %16 civarındadır. Gelir 
dağılımına bakacak olursak, nüfusun 
en düşük %20’lik kısmı milli gelirin 
sadece %2,3’ünü almaktadır. En yük-
sek %10’luk kesim ise %31,5’ini al-
maktadır. Yani gelir dağılımı eşitsizliği 
yeni rejim ve hükümetlerin karşısına 
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çıkan oldukça önemli bir sorun olarak 
görünmektedir. Yatırımlar gayrı safi 
yurt içi hâsılanın %25’ni oluşturmak-
tadır ve bu oldukça iyi bir seviyedir 
fakat verimsiz ekonomi göz önünde 
bulundurulduğunda hangi sektörlerin 
yatırım aldığı ve bu sektörlerde ve-
rimliliğin nasıl arttırılacağını sormak 
gerekir. Bütçeye baktığımızda ise dev-
letin gelirleri 10 milyar, giderleri ise 
14 milyardır, yani geçtiğimiz yıl büt-
çe açığı vermiştir. Ayrıca oldukça ağır 
bir vergi yükü bulunmaktadır çünkü 
gayrı safi yurt içi hâsıladaki bu açığın 
yaklaşık %22 vergi olarak toplanmak-
tadır ve gayrı safi yurt içi hâsıla içinde-
ki bütçe açığı yaklaşık olarak %9’dur. 
Kamu’nun borcu kriz içindeki Avrupa 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında olduk-
ça iyi durumdadır. Kamunun borcu 
Yunanistan’da GSYH’nın %150’si iken 
Tunus’ta bu rakam %50’dir. Bu yeni 
hükümet için iyi bir şeydir. Yüksek 
kamu borcu yükü yeni hükümeti zor-
layabilirdi. Bu şanstır. Enflasyon da 
düşüktür; % 4 civarındadır ve uzun 
bir zamandır düşük bir seviyede sey-
retmektedir. Tunus’un tarımsal üre-
timi ise genellikle zeytinyağı, üzüm, 
domates, meyve, et ve süt ürünleridir. 
Endüstride ise petrol ürünleri maden-
cilikte özellikle fosfor ve demir, tekstil 
ve alkolsüz içeceklerdir. Petrol üreti-
mi günlük 85 milyon varildir; tüke-
timi de 85 milyon varil civarındadır. 
Petrol ihracı 90 milyon varil, ithali ise 
80 milyon varildir. Kanıtlanmış petrol 
rezervi 425 milyar varildir ve bu yük-
sek bir miktardır. Doğal gaz üretimi 
3,6 milyar metreküptür. Doğal gaz ih-
racı bulunmamakla birlikte potansiyel 
vardır. Tunus esasen doğal gaz ithal 
etmektedir. Türkiye ve Tunus arasın-
da baş ağrısı olan sorun mevcut gelir 
dengesidir. Türkiye ve Tunus arasın-
daki ekonomik ilişkiler için, ithalat ve 
ihracat ve tunusun dış ticaret ortakları 

hakkında bir şeyler demek istiyorum. 
Tunus’un 2012 yılı ihracatı 18 milyar 
dolar civarındadır. Tunus giyim eşya-
sı, tekstil, yarı mamul mallar, tarımsal 
ürünler kimyasallar, hidrokarbon ve 
elektrik malzemeleri ihraç etmekte-
dir. Fransa en büyük ihraç partneridir. 
Tunus’un ihracının %26,5’i Fransa’ya 
yapılmaktadır. En büyük ikinci part-
neri ise İtalyadır ve %17,4’lik bir orana 
sahiptir. Almanya % 9,6, Libya % 6,2, 
İspanya % 4,2’lik bir orana sahiptir. İlk 
beş içinde Türkiye bulunmamaktadır. 
İthalat 2011 yılı için 23,4 milyar dolar 
civarında gerçekleşmiştir. Tunus’un 
ithalatı tekstil makine malzemeleri, 
hidrokarbon kimyasal ve gıda madde-
leridir. İthalat partnerleri ise Fransa, 
İtalya, Almanya, İspanya ve Çin’dir. 
Türkiye burada da bulunmamakta-
dır. Döviz rezervlerini özellikle birçok 
rakamla dile getireceğim, çünkü yeni 
hükümetin kalkınma program için 
önemli bir araçtır. Gayrisafi Yurtiçi 
Hâsılanın %12’sine denk gelen 9 mil-
yar dolar civarındadır. Bu iyi bir ra-
kamdır. Dış borç konusuna değinmiş-
tim. Eğer zamanım varsa biraz daha 
değinmek istiyorum. Yeni hükümeti 
ne tür zorluklar beklemektedir ve 
başa çıkmak için ne tür çözümler öne 
sürülebilir? Ekonomik tehditler ve 
riskler sosyal kazanımları bastırabilir. 
Devrimin Tunus’a maliyetini dile geti-
relim. Uluslararası ekonomi uzmanla-
rına göre devrimin parasal maliyeti 5 
ila 8 milyar dolardır ve bu rakam Gay-
risafi Yurtiçi Hâsılanın %10’una denk 
gelmektedir.

İyi veya kötü her devrimin finansal bir 
maliyeti vardır. İşletmeciler için kötü 
reklam diye bir şey yoktur. Bu neden-
le devrim Tunus’taki turizm açısın-
dan en azından gelecek yıllar için iyi 
bir reklam aracı olmuştur. Doğrudan 
yabancı yatırımlar %12 civarında bir 
düşüş göstermiştir. Bugün doğrudan 
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yabancı yatırımların %30 civarındadır 
ki bu devrimden önceki rakamların 
altındadır. Elbette yeniden bu veriler 
yükselebilirler. Sayın Büyükelçinin de 
belirttiği gibi turizm çok büyük bir 
darbe aldı. Gelen ziyaretçi sayısı yarı-
ya indi ve turizm sektöründeki işlet-
meler de azaldı. Kuzey Akdeniz kıyı 
şeridi neredeyse boşaldı. Bu nedenle 
Sayın Büyükelçi Tunus’a Türk turistle-
ri davet etmekte oldukça haklı. Dünya 
Bankası’nın yayınladığı rapora göre 
işsiz sayısı 2011 Devriminde 200 000 
insanı aşmıştır. Özellikle kırsal kesim-
lerde %20 gibi rakamlara ulaşmıştır. 
Ve bu rakam 2010 yılında yaklaşık %14 
civarındaydı. Çevre bölgelerde işsiz-
lik oranı %50’lere ulaşmıştır. Özelde 
işsizlik sorunu gençlerin sorunudur. 
Bilhassa genç ve yüksek öğrenim al-
mış gençlerin. Bu gençler için iş bul-
mak neredeyse imkânsız. Uluslarara-
sı Kredilendirme Kurumu Tunus’un 
kredisini düşürmüş bu da doğal ola-
rak Tunus’un uluslararası kredi alabil-
mesini zorlaştırmıştır. Kredi bulunsa 
bile, kredi değerlendirme notu düşük 
olduğunda ötürü ancak daha yüksek 
faiz oranları ile geri ödeme yapılabilir. 

Öte yandan Türkiye’nin devrimden 
bugüne yaptıklarına ilişkinden birkaç 
şey söylemek istiyorum. Tunus eko-
nomisinin üçüncü büyük ekonomik 
ilişkisi Türkiye ile Tunus arasında ser-
best ticaret bölgeleri oluşturulmasını 
öngören 2005 yılı sonunda yürürlüğe 
giren Ortaklık Anlaşmasına dayan-
maktadır. Daha sonra Türk Eximbank 
Tunus’a 500 milyon dolar kredi sağ-
lamıştır. Türkiye aynı zamanda bazı 
ürünlerin ithalat kotasını da arttır-
mıştır. Aynı zamanda tarım, sulama, 
eğitim ve enerji sektörlerinde teknik 
ve proje desteği sağlamak amaçları ile 
TIKA, Tunus’ta bir şube açmıştır. Bu 
sektörler bizim ilişkilerimiz geliştire-
bileceğimiz alanlardır. 

Tunus’u bekleyen zorluklar nelerdir? 
Ben dört tanesini aralarından ayırmak 
istiyorum. Bunlardan bir tanesi özel-
likle genç nüfus arasında yaygın olan 
yüksek işsizlik oranları. İkincisi ise 
ülkedeki marjinal mesleklerin sayının 
çok yüksek olması. Ekonomistlerin 
marjinal meslekten kast ettiği şey ise 
düşük değerdir aslında. Bu işler olduk-
ça verimsizdir. Bu nedenle de düşük 
kar ve düşük maaşla sonuçlanmakta-
dır. Düşük maaş bu noktada özellikle 
gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk 
yüzünden oldukça önemli bir para-
metredir. Eğer kar oranı düşük olursa 
yeniden yatırım yapmak için ayrıla-
cak kar fazlası da olamamaktadır. Bu 
nedenle iş kalitesi mutlaka yükseltil-
melidir. İş olanaklarının arttırılma-
sının yanı sıra Tunus’un en önemli 
sorunu iş kalitesi, gelir eşitsizliği ve 
köklü bölgesel eşitsizliktir. Bu sebep-
ten ötürü yeni hükümet işletme dostu 
politikalar izlemeli, ülkeye maliyeti 
uluslararası uzmanlara göre 1 milyar 
dolar olan yolsuzluğa son vermelidir. 
Örneğin Küresel Finansal Bütünlük 
Vakfı (Global Financial Integrity Fo-
undation) Tunus için yolsulluğun ma-
liyetini eski rejim zamanında her yıl 
1 milyar dolar olarak hesaplamıştır. 
Bundan ötürü yeni hükümet altı şeye 
öncelik vermelidir; iş olanaklarının 
arttırılmasına, mali teşvikler yoluyla 
kırsal alanlarda, özellikle ekonomik 
faaliyetlerin teşvik edilmesine, turizm 
sektörünü canlandıracak politikala-
ra, Tunus’ta yoksulluğun çok acil bir 
şekilde sosyal politikalarla önüne ge-
çilmesi için sosyal yardımların daha 
etkili bir hale getirilmesine, özel giri-
şimciliği destekleyecek olan kamuda 
şeffaflığın sağlanmasına ve son olarak 
da makro-ekonomik istikrarın sağlan-
masına. Teşekkür ederim.
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SEDA KOCABAŞ: 

Ekselansları Sayın Büyükelçi ve De-
ğerli Konuklar, Ekonomi Bakanlığı 
temsilcisi olarak, Tunus ve Türkiye 
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkile-
ri hakkında bazı bilgiler sunmak isti-
yorum. Ekselansları Sayın Büyükelçi 
ve Doç. Dr. Öztürkler zaten bazı bilgi-
ler verdiler ama ben daha fazla detaya 
gireceğim.

Her şeyden önce, yasal çerçeveye de-
ğinmek istiyorum; ikili ekonomik ve 
ticari ilişkilerin hukuki temelini oluş-
turan birçok anlaşma mevcut. 1986 
yılında imzalanan Çifte Vergilendir-
menin Önlemesi Anlaşması, 1991 yı-
lında imzalan ikili Yatırımların Teşvi-
ki ve Korunması Anlaşması ve 1992 
yılında imzalanan Ticari Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Anlaşması gibi anlaş-
maların imzalanmış olduğunu söyle-
mekten memnunum. 

Bunun yanı sıra, 1981 ve 2011 yılları 
arasında turizm, tarım, sivil havacılık, 
deniz ve karayolu taşımacılığı, sağlık, 
bilim, sanayi, madencilik, jeoloji ve 
gümrük gibi çeşitli alanlarda pek çok 
ikili işbirliği anlaşması da imzalan-
mıştır. Ancak, Türkiye ve Tunus ara-
sındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 
mihenk noktasını Kasım 2004 tari-
hinde Türkiye ve Tunus Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Ortaklık Anlaş-
ması oluşturmaktadır. Bu Anlaşma, 
1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe 
girmiş, tarife ve tarife dışı engelleri 
taraflar arasındaki ticarette ortadan 
kaldırmıştır.

Anlaşma ayrıca, sağlığa uygun önlem-
ler, hizmet ticareti, doğrudan yabancı 
yatırımlar, iç vergilendirme, ödemeler 
dengesi, kamu alımları, devlet yar-
dımları, fikri mülkiyet hakları, anti-

damping, korunma tedbirlerinin ve 
menşe kuralları gibi çok sayıdaki ko-
nuların yanı sıra diğer işbirliği alanla-
rında da pek hususu düzenlemektedir. 

Sanayi ürünleri ile ilgili olarak da, 
Tunus menşeli mallar için Türkiye 
tarafından uygulanan gümrük vergi-
leri Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile 
birlikte kaldırılmıştır. Türkiye menşeli 
mallar için Tunus tarafından uygu-
lanan gümrük vergileri ile ilgili ola-
rak, bu 1 Temmuz 2014 yılına kadar 
kademeli olarak ortadan kalkacaktır. 
Tarım ürünleri ile ilgili olarak, Türki-
ye ve Tunus birbirlerine tarife indiri-
mi ve / veya üçüncü bir taraf menşeli 
ürünlerde gümrük tarife kotalarının 
tamamen kaldırılmasında mutabaka-
ta varmıştır.

Ortaklık Anlaşması ile Bakanlar baş-
kanlığını yaptığı dış ticaretten so-
rumlu bir Ortaklık Konseyi kuruldu. 
Türkiye Ekonomi Bakanı Sayın Zafer 
ÇAĞLAYAN ve Tunus Sanayi ve Ti-
caret Bakanı Sayın Mohamed Lamine 
CHAKHARI Ortaklık Konseyi baş-
kanlarıdır. Yılda en az bir kez toplanır 
ve söz konusu Anlaşmanın uygulan-
masında kaydedilen ilerlemeyi göz-
den geçirirler. Aynı zamanda ekono-
mik ve sosyal etkileri ile diğer ikili ve 
uluslararası konulardan kaynaklanan 
karşılıklı menfaat de dahil olmak üze-
re Ortaklık Anlaşması çerçevesinde 
kaynaklanan temel sorunları incele-
mek de Konsey’in görevi dahilindedir. 

Ayrıca Anlaşmanın uygulanmasından 
sorumlu olan bir Ortaklık Komitesi 
de kurulmuştur. Türk-Tunus Ortak-
lık Konseyi›nin son toplantısı Aralık 
2010 tarihinde, Ankara›da gerçekleş-
tirilmiştir ve Ortaklık Komisyonu›nun 
son toplantısında da Ocak 2011 tari-
hinde, Ankara›da gerçekleştirilmiştir.
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İzninizle bu toplantılarda alınan ka-
rarlardan örnekler vermek istiyorum. 
Mesela son Komisyon toplantısında, 
Türk ve Tunuslu heyetler, anlaşmada-
ki tarım ürünlerinde taviz değişimini 
belirleyen protokolünde bir değişiklik 
kararı aldı. Bu değişiklik kararı ile ko-
tasyon tarihlerini yılda 2000 tondan 
4000’a yükseltti. Bu karar Komisyon 
kararıdır ancak geçerli olabilmesi için 
Konsey’in kararı haline gelmesi gel-
mektedir. Yani geçerli olabilmesi için 
iki ülkedeki hükümetleri, Bakanlar 
veya temsilcileri tarafından imzalan-
ması gerekmektedir. 

Aslında Bakanların, Komisyon ka-
rarlarını imzalamak için Konsey top-
lantısına kadar beklemesi gerekme-
mektedir. Aslına bakarsanız bu de-
ğişiklikler 2012 Ocak ayında, Sayın 
Çağlayan’ın Tunus’a gerçekleştirdiği 
resmi bir ziyaret sırasında imzalan-
mıştır. Bu verimli bir ziyaret sırasında, 
Sayın ÇAĞLAYAN’a yaklaşık 70 Türk 
işadamları eşlik etti ve Türkiye-Tunus 
İş Forumu, yaklaşık 200 Tunuslu işa-
damlarının katılımı ile gerçekleştiril-
di.

Bu güne kadar yaklaşık 1000 iş top-
lantısı, bu iş forumu çerçevesinde ger-
çekleştirildi. Bu tür iş toplantılarında 
bir araya gelmek Türkiye ve Tunus 
arasında sık görülür bir hale geldi. 
Bize göre bu durum Tunus ve Türki-
ye arasındaki gözle görülür orandaki 
katılımı ve karşılıklı çıkarlarının iyi bir 
göstergesidir. İstatistikler de, Türkiye 
ve Tunus arasındaki büyüyen ticari ve 
ekonomik ilişkilerinin bir başka işa-
retidir. Daha önce de belirttiğim gibi 
Ortaklık Anlaşması 2005 içinde yü-
rürlüğe girdi ve 2005 yılında iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 420 milyon 
dolardı. 2011 yılında ticaret hacmi 
bir milyar doları aştı. 2009 küresel 

ekonomik krizin olumsuz etkisini de 
düşünürsek bu yüzde yüz artış elbet-
te potansiyelin altında olmasına rağ-
men aslında kötü değil. 2011 yılında 
Türkiye’nin Tunus’tan gerçekleştirdiği 
ithalat 250 milyon dolardı, Tunus’a 
yapılan ihracat ise 800 milyon dolardı. 
2012 yılında Türkiye›nin Tunus yaptı-
ğı başlıca ihracat tekstil, çiftlik, kumaş 
ve ilgili ürünler, demir, çelik ve belirli 
sanayiler için özel makinelerden oluş-
maktadır. Bu sanayi ağırlıklı olarak 
gıda işleme sanayisinde kullanılmak-
tadır. Ve Türkiye›nin Tunus’tan yaptı-
ğı birincil ithalatı 2011 yılında akarya-
kıt ve inorganik kimyasallar, özellikle 
fosfattan oluşmaktadır. Bunların yanı 
sıra yatırımlar hakkında da bilgi ver-
mek istiyorum.

Türkiye’de 48 Tunuslu şirketler bu-
lunmaktadır. Çoğu işletme küçük ve 
orta ölçeklidir. İki tanesi 2100 do-
lardan daha fazla sermayeli işletme-
lerdir. Bizdeki verilere göre Tunus’ta 
Türk şirketlerinin toplam yatırım 7,5 
milyon dolardır. Ticaret, ekonomi ve 
yatırımda yükselen bir trend gözlem-
lemekteyiz fakat Sayın Büyükelçinin 
de belirtildiği üzere iki ülkenin son 
10 yıl içinde sürdürdüğü istikrarlı bü-
yüme oranları dikkate alındığında şu 
anki rakamlar hala potansiyelin altın-
dadır. Ancak gelecekte Türk ve Tunus 
ekonomileri için oldukça olumlu işa-
retler bulunuyor. Her şeyden önce, 
bildiğiniz gibi, ekonomik krizin dünya 
ticaretindeki olumsuz etkileri yavaş 
bir iyileşme göstermeye başlamıştır. 
Ayrıca Tunus devriminin sonucu hu-
kukun üstünlüğüne dayalı istikrarlı 
ve huzurlu bir ortam olacaktır. Aynı 
zamanda Ortaklık Anlaşması da var. 
Yani gelecekte Türkiye ile Tunus ara-
sında muhtemelen bu ekonomik ve 
ticari ilişkiler çok daha hızlı büyüye-
cek ve umarım bölgedeki diğer ülkeler 
için bir örnek teşkil edecek.
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ÖZLEM TÜR: 

Şimdi katkılarınız, sorularınız ve yo-
rumlarınız için yeterli zamanımız ol-
duğunu düşünüyorum. Yorum bölü-
müne başlayabilirsiniz. Lütfen.

ABDULLAH BOZKURT: 

Bugün farklı konuşmacılardan olduk-
ça iyi konuşmalar ve yorumlar dinle-
dik. Nebahat bazı tarihsel referansları 
ile siyasi yönlerden bahsetti. Doç. Dr. 
Harun Öztürkler makroekonomik 
verileri iletti. Her zaman numaralar-
la oynayabilir. Bu noktada bardağın 
boş ya da dolu yanını görmek bizim 
elimizde. Seda iki ülke arasındaki ikili 
düzeyde ilişkiler hakkında bilgi verdi. 
Ama Büyükelçi Rhouma hemen he-
men Tunus’taki bütün resmi özetledi 
diyebilirim. Ve bunun için teşekkür 
ediyorum. Ben bu konuşmalarda ge-
çen hususlara iki şey daha eklemek 
istiyorum. Birincisi insan beklentile-
ri ve diğeri ise zamanlama. Zamana 
karşı yarışıyoruz, insanlar Al Nahda 
liderliğindeki yeni koalisyon hüküme-
tine karşı hayal kırıklığı hissetmeye 
başladılar.

Sokaktaki insanların günlük yaşamın-
da bir fark yaratmak adına somut so-
nuçlar ortaya çıkarabilmek için çok 
zamanımız da yok. Bu nedenle de 
Tunus’un karşılaştığı önemli sorunlar 
bulunuyor. Kendi köşemde Tunus’un 
alabileceği tüm yardıma ihtiyacı ol-
duğunu yazmamın nedeni de budur, 
çünkü devrimleri yaşayan diğer ülke-
ler için başarılı bir demokratikleşme 
modeline ihtiyacımız bulunuyor. Tu-
nus bu bağlamda bizler için iyi bir ör-
nek, Tunus’u göstererek “Tunus bunu 
başardı, gelecekte, Mısır›da, Libya›da 
ve Suriye, Yemen gibi diğer ülkeler-
de de aynı şey yapabilir” diyebiliriz. 

Çok iyi eğitimli genç nüfusundan 
ötürü, Harun Öztürkler’in belirtildi-
ği gibi genç işsizlik konusunda bazı 
zorluklar olmasına rağmen, yine de 
Avrupa›dan, Türkiye’den ya da Kör-
fez ülkelerinden yatırımcı çekebilecek 
ve bu genç nüfusu istihdam edebile-
cek potansiyele sahip bir ülke. Peki, 
bunu nasıl başarabiliriz? Ben medya 
sektöründenim. Belki de bu nedenle 
medya konusunda işbirliği üzerine 
odaklanmak istiyorum, çünkü eğer 
hangi taraftan olursa olsun bir haber 
yayınladığınızda kamuoyu üzerinde 
bir etki oluşturmuş olursunuz. Medya 
devrim sırasında çok yararlı bir araç 
olarak kullanıldı ancak devrimden 
sonra, özellikle insanların beklentile-
rini yok etmek için sosyal medya kul-
lanılmaya başlandı. Bu yüzden medya 
konusunda güvenilirlik, raporlama, 
mesleki etik gibi konular başta olmak 
üzere profesyonel eğitim sağlamak 
için işbirliği geliştirmeliyiz. Bir diğer 
bahsedilen konu ise Türkiye’nin Tu-
nus’taki düşük seviyedeki yatırımları 
idi. Bu konuda çok haklısınız. Şu anda 
Tunus›ta 23 şirket yatırım yapıyor; 
bunlar arasında en büyüğü TAL ve 
Tunus›ta 3 havaalanı projesini yöne-
tiyor. Belki 500 kişi istihdam edilmek-
tedir.

Beklentiler ve bu beklentilere nasıl ce-
vap verileceği önemli bir hususu teş-
kil etmektedir. Bildiğiniz gibi, yıllardır 
süren baskı, adaletsizlik ve yolsuzluk-
tan sonra, insanların öfkeli ve sinirli 
olması normal bir durum. Devrimden 
sonra zor zamanlar yaşanmış ancak 
toplumsal bütünlük korunabilmiştir. 
Bence sosyal istikrarı sağlayabilmek 
adına ekonomik anlamda başarılı ol-
mak önemli bir hususu oluşturmakta-
dır. Bazı sorunların ortaya çıkacağın-
dan eminiz. Ancak Tunus’un iyi bir 
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örnek olabilmek için şansı da oldukça 
yüksek. Eğer istatistiklere bakarsanız, 
Tunus’un bir ihracat ülkesi olduğunu 
görürsünüz. Bu entegre bir sistemin 
var olduğu anlamına gelmektedir. Bu-
nun temelinde ise eğitim kalitesi yatı-
yor. Ayrıca yatırımlar için de oldukça 
iyi teşvikler bulunuyor. Öte yandan, 
ortaklığın teşvik edilmesini sağlamak 
için de iyi nedenler bulunuyor.

Devrimin ardından Fransa ve Körfez 
ülkeleri gibi dünyanın her yerinden 
pek çok ülke Tunus’a geldi. Tunus’un 
önündeki küçük sorun ise Tunus’ta 
tansiyonun nasıl düşürüleceği ve Tu-
nuslu işçilerin daha fazla sabırlı ol-
maya nasıl ikna edileceğidir. Bu tabi 
siyasi anlamda nasıl idare edileceği ile 
alakalı. Tunus’ta medyaya önemli bir 
rol düşüyor. Bildiğiniz üzere Tunus’ta 
medya rejim için vardı, bu nedenle de 
özgür bir medyadan bahsetmek zor. 
Değişim anlamı zamana göre değiş-
mekte. Şu andaki anlamı ise özgürlük. 
Şu anda çok özgür bir şekilde konuşa-
biliyorlar ancak bunun etkisi de ulus-
lar arası boyutta. Ülke ekonomisinin 
yaklaşık %80 endüstri, turizm, tica-
ret gibi alanlarda dışa bağımlı halde. 
Medya çok büyük resim ve çok büyük 
öneme sahip. 

Tunus’taki Türk yatırımlara geldi-
ğimiz de ise Tunus’ta serbest tica-
ret bölgelerimiz bulunuyor. Fakat en 
önemli sorunumuz ise zamanının 
kısıtlı olmasıdır. Bu bağlamda zaman 
oldukça önemli bir faktör. Yaptığı-
mız tartışmalardan çıkan sonuç şu ki 
Türkiye’nin Tunus’taki profili oldukça 
yüksek. Ancak bildiğimiz gibi proje 
üretmek ve uygulamak da zaman is-
tiyor. Bu anlamda oldukça iyimseriz, 
doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyo-
rum. 

Sanayi bölgelerinin oluşturulması ile 
ilgili olarak da bu konuda tartışıyoruz. 
Türkiye Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı 
bize yardımcı olacak ve sanayi bölge-
lerinin oluşturulması yönünde güçlü 
bir irade ortaya konmuş durumda. 
Çünkü ihracat üzerinde çok sıkı kont-
rol mekanizmalarımız olmadığı için 
bizdeki sistem oldukça esnektir. Bu 
varsayım üzerinde çalışıyoruz. Örne-
ğin Libyalı işadamları ile seminerler 
organize ediyoruz ve Güney Tunus’ta 
bir sanayi bölgesi oluşturmak için ça-
lışmalarımız devam ediyor. Tunus’un 
Libya ile 150 km’lik bir sınırı var Bu 
Türk işadamları için çok iyi bir fırsat-
tır. İlginçtir ki Libya ticaret ve endüst-
ri bölgeleri anlamında oldukça lojistik 
bir konumda olabilir ve bu nedenle de 
Türk ortaklarımızı bu endüstri böl-
gelerinde olmaya ve Libya’ya ihracat 
yapmaya ikna etmeye çalışıyoruz. 

Bence bu oldukça stratejik öneme 
sahip ve bu nedenle de tüm zamanlı 
bir şekilde bu hususlar üzerine ça-
lışıyoruz. Türkiye’nin Tunus’a siyasi 
anlamda yardım edebileceği pek çok 
alanın olduğu konusunda oldukça 
iyimser bir yaklaşıma sahibim. Tunus, 
geleneksel ticaret deneyimine sahip 
bir ülke. Bu noktada Türkiye’yi büyük 
ticaret ortağı olarak Tunus’ta görmek 
istiyoruz. 

ÖZLEM TÜR: 

Çok teşekkür ederiz. Sizinle devam 
edelim mi?

ALİ HUSSEIN BAKEER: 
Aslında medya ya da ekonomi konu-
larında zamanınızı almak istemekte-
yim. Tüm bu sorunlar hakkında ko-
nuşmamız aslında Tunus için önemli 
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konulara değinmemiz anlamına geli-
yor. Ben kısaca rol modeller üzerinde 
konuşmak istiyorum.  Sanırım daha 
az modeller hakkında konuşmak ge-
rektiğini düşünüyorum. Çünkü emi-
nim ki ülkemizin çok ortak özellikleri 
bulunuyordur. Ama pek çok farklılık-
lar da bulunmakta. Örneğin, Körfez 
ülkeleri veya Mısır ile aynı olamaz. 
Pek çok kişi Arap ülkeleri arasında 
muvaceheler olduğu fikrini taşıyor. 
Öte yandan modeller çok pratiktir. 
Eğer olumlu anlamda konuşmak is-
tiyorsanız, deneyimler hakkında ko-
nuşmak gerekir. Başarı herkes için 
bir modeldir. Bu anlamda, model-
lerden ziyade, başarılı deneyimleri 
hakkında konuşmak gerekir. Bizim 
meydanlarımızda veya Tahrir’de, aynı 
şeyleri isteyen birçok insan var. An-
cak Tunus’ta ve Mısır’da güçlü şeyler 
sağlanmadı. Eğer başarıları da dikka-
te almak istiyorsak beklentilerimizi 
sınırlamamız gerekir. Örneğin, de-
mokrasiye ulaşmak kolay bir iş de-
ğildir. Ancak uzun bir diktatörlükten 
sonra gelir. 30 yıl içinde insanlardan 
ne olmalarını bekliyorsunuz? Bence 
beklememeliyiz. Yani fazlasını bekli-
yoruz. Bazı şeylerin zaman aldığının 
farkında olmak gerekir ve doğru yolda 
hareket etmeliyiz. Ya uzun dönemde 
sonuçlara ulaşırız ya da başarısız olu-
ruz. İnsanların, yapılması gerekenle-
rin ne kadar zor olduğunu anlamala-
rını sağlamamız gerekiyor, öte yandan 
hükümetin şu ana kadar başardıkları 
konusunda onları haberdar etmemiz 
de gerekiyor. Tunus hakkında sahip 
olduğum mütevazı bilgilere dayana-
rak, ülkenin şu anda polarize olduğu 
da açıktır. Belki eski bazı isimler, in-
sanları etkilemekte. Farklı bir Tunus 
görebilirsiniz, ancak kanalı değiştirir-
seniz daha başka bir Tunus da görmek 

mümkün. Tunus›ta demokrasinin 
başarılması için, büyük bir meydan 
okuma var. Sorun çok ciddi boyuttaki 
ekonomik sorunlardır. Neden? Siyasi 
bir dönüşümü de baltalar. Bunu hü-
kümet yapar. Ekonomi Tunus halkı-
nın isyanının nedenlerinden biridir. 
Tabii ki, bunu yapan sadece işçiler 
değil baskıyı reddeden ve özgürlükten 
yana olanlarda bulunuyor. Ekonomik 
durumun çok önemli olmasının nede-
ni budur ve bu nedenle insanlar hü-
kümetten sonuç beklemekte. Pek çok 
Arap ülkesi gibi Tunus, insan kaynak-
ları, doğal kaynakları ve sermaye bakı-
mından zengin bir ülke. Yani Tunus’a, 
mali açıdan da yardımcı olarak bunu 
dengelememiz gerekiyor. Öte yandan 
projelere yardımcı olmak ve projeleri 
finanse etmek önem taşıyor. Ekselans-
ları Sayın büyükelçi Türkiye ile olan 
ikili ilişkilerden bahsettiler. Biz buna 
sahibiz. Bizler de oranları kullanıyo-
ruz. Esas itibari ile oranlar gerçekten 
bir zemin teşkil edemezler. Daha faz-
lasını bekliyoruz. Türkiye dünyanın 
16. büyük ekonomisi. Şirketleriniz çok 
büyük değil, yıllık 500 milyon ya da 1 
milyar tutarındaki dış ticaret fazlasıy-
la bireysel sayılır. Bizler daha çok daha 
doğrudan dış yatırım ve hatta borç ve-
rilmesini bekliyoruz. Bu konuda emin 
değilim ama çünkü Ekselansları bize 
bu konu hakkında daha fazla bilgi ve-
rebilir. Fakat Körfez ülkeleri Tunus’a 
yüksek miktarda borç verdi, olur ya da 
olmaz bilmiyoruz ama Davutoğlu’nun 
da dediği gibi “Tunus’un başarısı bi-
zim de başarımızdır” ve onun inancı 
bizlerin de inancı. 

Ancak baktığımda somut eylemler 
göremiyorum. Sadece sözler duymak 
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değil aynı zamanda bazı hareketler de 
görmek istiyoruz. Ekselansları ana-
yasa değişikliğinden bahsetti. Bize 
eğer mümkünse yeni anayasanın na-
sıl olacağını anlatır mısınız? Bu ara-
da, Tunus’un Türkiye için anayasal 
bir model olabileceğini tartışıyor-
sunuz. Bildiğim kadarıyla, Tunus, 
Türkiye’den bile önce, Ortadoğu’da-
ki ülkeler arasında ilk anayasa sahibi 
olan ülkelerden biri. Yaklaşık 230 yıl 
önce idi. Türkiye›de 19. yüzyılın son-
larına doğru bunu başardı.. Kutuplaş-
manın aşılması en önemli zorluklar-
dan biri olduğu belirtildi. Ne yazık ki, 
hala çok tehlikeli bir kutuplaşmanın 
özellikle çok radikal bölücülük ve çok 
radikal İslamcılığı görebilirsiniz.

GAMZE COŞKUN: 

Belki bizlere Selefilerden ve onların 
yaklaşımlarından bahsedebilirsiniz?

ALİ OĞUZ DİRİÖZ: 

Benim iki sorum olacak. Tunus’ta ne-
den başarı beklediğimzden bahsettik. 
Tunus güçlü bir devlet geleneğine 
ve homojen bir nüfusa sahiptir. Ben 
daha çok sosyal medyanın rolünü sor-
mak istiyorum. Tunus Devlet Başka-
nına seslenen bir şarkıyı seslendiren 
22 veya 23 yaşında bir rap şarkıcısı 
vardı. Bu daha çok sosyal medyada 
popüler oldu. Benim sorum sosyal 
medya sadece bir kurumun değil, aynı 
zamanda gençler arasında ilham kay-
nağı olan bir alan ve birçok şirket de 
sosyal medyaya yatırım yapmakta. 
Gençlik sosyal medya aracılığı ile bir 
araya geldi. Sosyal medya Tunus’ta 
büyük bir etki yaratmak için bir kanal 

olabilir mi? İkinci sorum ise Fransa ile 
ilgili olacak. Eski rejimin Sarkozy ile 
çok yakın ilişkileri vardı. Fransa daha 
sonra bunun için özür diledi. Tunus’ta 
en büyük ticaret ortağı ve en büyük 
yatırımcı da aynı zamanda. Bu ilişki-
ler nasıl devam ediyor? Zaman ayırdı-
ğınız için teşekkür ederiz.

SEDA KIRDAR: 

Tunus’taki anayasa yazım süreci ile 
alakalı olarak, Mısır’la karşılaştırıl-
dığında Tunus oldukça iyi bir şekilde 
devam etmekte. Tunuslu liderlerin 
ve uzmanların bölgede lider konuma 
gelebileceklerine inanıyorum ve Mısır 
örneği engellenebilir. Bu çok kirli bir 
süreç. Anayasa yazımında sürecinde 
geri dönüşler olabilir. Acaba herhan-
gi bir karşılaştırmalı anayasa analizini 
dikkate alıyor musunuz ve özellikle 
hangi kısımda zorluklar bulunmakta?

HARUN ÖZTÜRKLER: 

Yönetişim ve beklentiler gibi husus-
ları göz ardı edemeyiz. Uluslararası 
ilişkiler teorilerinde bu konuda üre-
tilmiş kavramlar varsa lütfen uyarın, 
ancak ülkenin bağımsız ve insanların 
da özgür olması gerekir. Hepimizin de 
bildiği gibi, 250 yıl Osmanlı idaresin-
de, 75 yıl da Fransa idaresinde kaldı. 
1956 yılında itibaren bağımsız olan 
Tunus’ta sadece 2 tane cumhurbaşka-
nı görev yaptı. Bu yüzden halkın aslın-
da özgür olduğuna inanmıyorum. Son 
husus sanayi bölgesi ile ilgili. Bu kav-
ramı açıklamak oldukça önemli. Fir-
maların hem yatay ve dikey entegras-
yonunun sağlanması hem de önemli 
ölçüde yatırım maliyetini azaltmak 
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ve verimliliği artırmak amacı taşıyan 
bir bölgedir. Umuyorum ki Ekonomi 
ve Maliye Bakanlıklarınız bu bölgeler 
hakkında detaylı bilgilere sahiptirler. .

H.E. MEHREZ BEN RHOUMA: 

Tabii, her ülkeye özgü bir model ve 
kendisine ait belirli bir gerçekliği var-
dır, ama biz özlemlerimiz için değiş 
tokuş yapabiliriz. Bu yüzden, bazı 
etkileşimlerin türleri olabilir. Neden 
olmasın? Türkiye iyi bir örnek. Biz 
Türkiye›nin siyasi, ekonomik ve sos-
yal alanlarda başarılı bir örnek oldu-
ğunun farkındayız.

Anayasa yazım sürecine ilişkin zor-
luklara gelince, kutuplaşma üzerine 
sarf ettiğim sözlerimi netleştirmek is-
terim. Sizlerin de bildiği gibi, ülkemde 
şu anda Şeriat, Şeriat’ın nasıl uygula-
nacağı ve yeni anayasa içerisindeki 
konumuna dair bir tartışma mevcut. 
Elbette ki ülkede yeni yazılacak ana-
yasaya dair pek çok değişik ses yük-
selmekte ve anayasal metnin Şeriat’a 
dayalı olması gerektiğini savunanlar 
da bulunuyor. Ancak bu kesimin ül-
kemde azınlıkta kaldığını söylemem 
lazım. Öte yandan en geniş tabana sa-
hip argüman ise şu andaki anayasada 
mevcut olan ve Tunus’u cumhuriyet 
ve resmi dini İslam olarak belirten bi-
rinci maddeyi korumaktır. Bence çoğu 
Tunuslu da bu yönde düşünmekte. 
Dün Başbakan bir konuşma yaptı ve 
bildiğiniz gibi El Nahda Partisi’nden 
olan Başbakan, anayasanın herkese ait 
olması gereğinden hareketle tüm par-
ti ve taraflarca desteklenmesi gerek-
tiği gerçeğine katıldıklarını ifade etti. 
Partiler arası kutuplaşmaya gitmeden 
tüm tarafların üzerinde uzlaşmaya 
vardıkları bir anayasa hazırlamalıyız. 

Bu nedenle ülkede bir tartışma mev-
cut ancak sayın hanımefendinin de 
belirttiği gibi Tunus’un uzun bir geç-
mişi var. Arap dünyasının ilk anayasa-
sı 1856 tarihinde Tunus’ta yazılmıştır. 
Tunus insan hakları örgütünün de ilk 
kurucusudur. 1956 yılında çok eşliliği 
yasaklamıştır. Tüm bu tarihi Tunus’u 
ılımlı ve modern bir ülke haline ge-
tirmiştir. Bütün bu nedenlerden ötü-
rü bugün bahsettiğim yönde anayasa 
hazırlamak akıllıca olacaktır. Bizler bu 
konuda çok iyimseriz. Selefilere gelin-
ce, Selefiler ülkede ne kadar etkili? Şu 
anda bir gerçeklik olarak kabul edil-
meliler ancak Tunus’ta azınlık talar ve 
hayat akışımızı tehdit edecek konum-
da değiller. Tüm taraflar bu tarz dav-
ranış ve tutumlara karşıdır. Fakat hü-
kümet durumun farkında, Selefilerin 
azınlıkta olduğunun da farkındalar. 
Bu grubu diğerlerinden izole etmenin 
faydalı olacağını düşünüyorlar. Bel-
ki ileride durum daha olumsuz yöne 
gidebilir. Tunus etkiye oldukça açık 
bir ülke, ayrıca Libya gibi bize sorun 
ihraç edebilecek komşularımız da bu-
lunuyor. Bu aslında dikkate almamız 
gereken bir husus. Ülkemizin istikrarı 
ve güvenliği bizim önceliğimiz. Her-
kes kendi fikrini özgürce ifade edebi-
lir, bu bizim açımızdan sorun değil. 
Fakat şiddete karşıyız. 

Sosyal medyaya gelince, ne gibi bir et-
kisi olabilir? Elbette ki sosyal medya 
Tunus’ta oldukça dinamik bir sektör. 
Bildiğiniz gibi Tunus’taki devrimin 
başarısında, Twitter ve Facebook gibi 
sosyal medya araçlarına çok şey borç-
lu. Bu bakımında yaptığı katkı önemli. 
Belki sivil toplum açısından bu tarz 
sosyal medya araçları önem taşımak-
tadır. Bu bakımdan katkısı önemlidir. 
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Sarkozy ve Zeynel Abidin Bin Ali ile 
yakın ilişkilere gelince, Fransa bazı 
özel uygulamalar önermektedir. Fran-
sa ülkemizin ticari ortağıdır ve pek çok 
kere de Tunus’u ziyaret ettiler. Bu iliş-
kilerde nasıl değişiklikler yaşanacak 
peki? Önceki dış politikamız sadece 
kişisel hususlara indirgenmemelidir. 
Fransa bizim tarihsel geçmişimizden 
ötürü geleneksel bir ortağımızdır. Öte 
yandan Fransa sınırları içerisinde ha-
tırı sayılır bir azınlık Tunuslu nüfus da 
bulunmaktadır. Öte yandan Fransa’ya 
yakın sayılabilecek bir eğitim siste-
mine sahibiz. Bütün bu nedenlerden 
ötürü Fransa ile yakın ilişkilere var. 
Ancak hiçbir şekilde tam ve kayıtsız 
bir bağlılıktan söz edemeyiz. İlişkile-
rimizi çeşitlendirebiliriz. Bizim için 
öncelikli olan, ülke çıkarlarımızdır. 
Bağımsız egemenliğimize saygı du-
yulması da bizim için ön koşuldur. 

ÖZLEM TÜR: 

Sayın Büyükelçi çok teşekkür ederiz. 
TESEF tarafından yapılan son çalış-
maya göre Arap ülkeleri için önem-
li iki konuda yapılan soruşturmada 
Tunus, verilen cevaplar arasında en 
yüksek puanı almış ülke. Birinci soru 
Ortadoğu’daki Türkiye’nin olumlu 
rolünde Tunus’un skoru en yüksek. 
İkincisi ise Arap Baharı’nın ardından 
Türkiye’nin Ortadoğu ilişkilerindeki 
etkisi. Gene bu soruda Tunus en yük-
sek puanı alan ülke. Bu toplantı OR-
SAM ve ODTU işbirliğinde yapılacak 
serinin ilk toplantısı. Toplantımıza 
katıldığınız için çok teşekkür ederim. 
Lütfen katılımcılara teşekkür etmek 
için bana eşlik edin. 
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ÖZLEM TÜR: 

Good morning, ladies and gentlemen. 
We have the pleasure of having with 
us today his Excellency Ben Rhouma 
and we will be talking about Tunisia 
and Turkish-Tunisian relations. Of 
course it has been more than a year 
that the events have taken hold in Tu-
nisia. We have been since then talking 
about what is going on in Tunisia and 
what is happening to Turkish- Tuni-
sian relations. We can also see that 
since last year there has been a revival 
in Turkish-Tunisian relations. We 
have been asking the aspects of this 
and what we will try to do today is 
to talk about political, economic and 
cultural aspects of this relationship 
and try to understand both how the 
politics of Tunisia is evolving as well 
as how Turkish-Tunisian relations are 
evolving in this context. So his Excel-
lency Ambassador, please start.

H.E. MEHREZ BEN RHOUMA: 

Thank you very much, thanks for your 
concern for invitation and thank you 
for attending this conference. It is 

great pleasure for me to be with you. 
The present day was 56 anniversary of 
the Independence Day, but Tunisia is 
living the second Independence Day 
on fourteenth January 2011. Tunisian 
people were liberated from dictator-
ship, oppression, injustice and cor-
ruption. Tunisia has said the initial 
process political transformation and 
politicization in the all region. We 
start as a local event in Tunisia but be-
cause of the regional ties, it became 
regional event. With the collapse of 
the regimes like Bin Ali, the regional 
atmosphere of the region is becoming 
ready for the political transformation. 
And the message sent from Tunisia to 
other Arab states is that the political 
change is possible. The main slogan 
that we heard and used it until nowa-
days in different Arab countries is to 
prevail the people want. And this by 
the way the poet said if you want to 
people want to live, their destiny in 
their hands. Tunisian revolution is ex-
ception in the sense that it was very 
process in compared to other revolu-
tion in the region. Thanks to God, af-
ter 23 of October when the elections 
was held, it was the free elections, it is 
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the first time in the Tunisia, the bullet 
box is there and people choose their 
members in the parliament since we 
have coalition government. What the 
Tunisian experience illustrates is that 
Islam and democracy could survive 
together. I think Turkey firms that be-
fore Tunisia. Our revolutions illus-
trate also that the geopolitical condi-
tion of the region is deeply intercon-
nected for the simple reason the ex-
pectation and the demands of the 
people are roughly the same. Of 
course there are many challenges and 
many difficulties but we are optimis-
tic since we have worked on difficult 
times after the revolution. Thanks 
God, we have no political vacuum. 
The functioning of the state was con-
tinuing and we preserve the political 
stability. This is thanks to the quality 
of the education background of the 
Tunisian people and the bureaucratic 
tradition which means the adminis-
tration. The main challenge that Tuni-
sia is facing now, firstly, is the great 
expectation of the people and needs 
that they want to be satisfied in the 
very short time. It means welfare, em-
ployment and so on. Because 23 years 
of injustice and oppression, you are 
aware that people are very waiting for 
good response from the government. 
Secondly, it is the equal regional de-
velopment. Most of interior region 
has suffered from marginalization. 
Third is to avoid ideological polariza-
tion while drafting new constitution. 
Fourthly, the reconciliation of Tunisia 
with its environment is important. 
Tunisia as you know has multidimen-
sional aspect belonging to Maghreb, 
Mediterranean area, Arabic, African 
and Islamic world. After the revolu-
tion, I would speak about the relation-

ship between Tunisia and Turkey. Af-
ter revolution, we live an era in the 
Tunisian- Turkish relationship. Sev-
eral reasons and factors could explain 
that. The two countries have common 
cultural and historical heritages. As 
you know Ottoman presence in Tuni-
sia was well-perceived. Turkey is the 
most popular country in Tunisia. The 
recently opinion poll shows that for 
the Tunisian people Turkey is the 
most popular country in the Middle 
East. And they think the country is 
the same thing reciprocally, I hope so. 
Two countries share the same values 
such as liberty, democracy, liberal 
system of economy and so on. Maybe 
also the same policy directions two 
countries have the closer relationship 
with Europe. Both countries signed 
free trade with Europe and with very 
close relationship with the occidental 
world. We should also remind that 
the affinity that exist between AK 
Party and Al Nahda. She is majority 
party in Tunisian government. They 
both defend same occasion for recip-
rocal reconciliation between Islam 
and democracy. As you know Al Nah-
da has promoted a coalition govern-
ment in Tunisia with alliances. An-
other factor is also very important. It 
is that Turkey could be a model for 
the others. It is also factor for the se-
verity of the region. XXX The success 
of Tunisia would be the success of 
Turkey. For that there is a strong will 
in Turkey to support Tunisia. As you 
know in the recently, we have had 
very high visits in Tunisia, Prime 
Minister visited Tunisia. His Excel-
lency Mr. Abdullah Gül was in Tuni-
sia. We have very high visits in Tuni-
sia, very intensified these kind of vis-
its. The aim of this is to set up rela-
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tionship in the strategic level. In last 
September we signed very important 
document which is the Friendship 
and Cooperation Treaty. The two 
countries focus on this same sectors 
priority for us. First of all is coopera-
tion on the macroeconomic sectors. 
We need to exchange our experience 
between in the field of economic 
strategy and the two government 
charge the two ministries of the re-
gional development to coordinate this 
kind of coordination. The strategic 
cooperation is that to exchange the 
experience between two countries 
how to put on good strategy for the 
especially for the regional develop-
ment and to struggle against poverty 
and so on. We are aware that Turkey 
has a very good experience then could 
be very useful for us. Secondly it is 
very important for us to investment 
and tourism. Unfortunately Turkish 
investment in Tunisia is so tight. We 
have only twenty three Turkish com-
panies in Tunisia which employ one 
thousand and five workers only. The 
most investments are in the textile 
sector, maybe the half of this invest-
ment. But you should also say that 
TAV, she is very important company 

is present in Tunisia with the one bil-
lion dollar of investments and em-
ployees five hundred workers. It is 
very important investment. However 
we are convincing that the potential 
Turkish investment in Tunisia is high-
er than that. We can develop in the 
next time. For that we focus on devel-
op some industrial zones Turkish Tu-
nisian industrial zones which could 
be prepared as the base development 
of this investment .We have some 
project in this sector. We are studying 
this week we have very important del-
egation going to Tunisia to visit some 
industrial zones and to study how can 
create this kind of investment. It is 
free industrial zone. In the trade sec-
tor, despite the free trade agreement 
between two countries, the global 
volume exchange is very low, one bil-
lion dollar only. It is very unequal be-
tween two countries, we suffered 
from 75 percent deficit and 80 per-
cent of our export is the phosphate 
only. For that our aim is to increase 
the trade between two countries and 
to exploit this free trade agreement. 
In the tourism sector, it is also the re-
sult is not very high. We receive in 
2010 only 18.000 brothers. It does not 
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translate very high and close relation-
ship. As you know, 8 million Turkish 
people spent holiday out of Turkey. 
We hope that if we receive only one 
percent. It is enough for us. Then we 
appreciate there is a more interesting 
tourism and operative are more and 
more interesting in investing in Tuni-
sia. Next month, we will have very im-
portant delegation with minister of 
Tourism and Culture visit Tunisia. 
There we hope that we can organize 
something between two countries. 
And in financial field, Turkish govern-
ment offered Tunisia very important 
loans, commercial loans from Exim-
bank 500 million dollars is to stimu-
late to courage the trade between two 
countries. It is very important. I 
should also mention other thing is 
very TİKA will open office in Tunisia 
the next time. TİKA is very efficient 
organism in the microcredit and re-
gional development and so on and it 
is very useful for Tunisia. But we re-
vise also our legal framework. The 
framework exist between two coun-
tries is not very adapted to the new 
situation. Our aim is to set up this le-
gal framework. We start to revise all 
the agreement to protect the invest-
ment exist between two countries. 
We are revising visa agreement. The 
others also revise their agreements to 
response our objectives. Other sector 
where we are working on is the higher 
education. It is very important. We 
hope that enhance remember the ex-
change between academics universi-
ties between researchers and to offer 
more scholarship for the students in 
the both countries. This is very im-
portant and to encourage the learning 
of the Arabic and Turkish language. 
There are more factors we stimulate. 

It is exchange in these sectors. We 
have also Turkish governments an-
nounce that we open Cultural center 
of Turkey, it is very good thing. We 
have another sector is very important 
for Tunisia is professional training. 
You know that Turkey has very good 
experience in these sectors. We hope 
that we can profit from this experi-
ence. Two Ministries of Foreign Af-
fairs are coordinating all these coop-
eration and we follow one road map 
for 2012. We are following all this co-
operation. I will answer, if you have 
some questions about relationship 
with pleasure. 

ÖZLEM TÜR: 

Thank you very much for your talk. 
This actually laid the ground for a 
lot discussion and also for our other 
speakers who can talk about both Tu-
nisian revolution, its consequences 
and challenges as well waiting there 
and also about Turkish-Tunisia n re-
lationship in many aspects, especially 
in the economic section which we 
will talk. So without much due, here 
is Nebahat Tanrıverdi from ORSAM. 
She will be talking about the political 
dimensions of the relationship and 
what is happening in Tunisia. 

NEBAHAT TANRIVERDİ:

Thank you very much. Today I will 
try to focus on political dimensions 
of what happen in Tunisia. The whole 
things started in Tunisia. The protests 
in small town, Sidi Buzid, began with 
a man’s setting himself fire; then with 
the support of Unions, especially the 
local branches of General Unions of 
Tunisia; the protests spread to other 
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cities and ended Ben Ali rule with 
passive support of Army. But the 
uprisings did not end until the total 
exclusion of the former political fig-
ures from interim governments. The 
persistence of Tunisian public was the 
most determinant aspect behind the 
transition process; and I think that 
this is the important factor for a suc-
cessful democratic transition in Tu-
nisia. Such a conclusion is based on 
many reasons, but the most signifi-
cant one lies in the country’s political 
history which includes mobilization, 
long-term struggle for a multi-voice 
political atmosphere and social mobi-
lization.

The economic reasons behind the up-
risings have been highlighted by many 
in order to analyze the uprisings in 
Tunisia deserve special interest. In 
the economic section of this meeting, 
I think that we will discuss these very 
deeply. But the political discontent 
fed by authoritarian regimes is very 
important determinant. I think that it 
is also important to focus on former 
Tunisian regime to understand what 
is happening now. 

When we look at the political his-
tory of Tunisia, we see that the three 
infitah waves transformed country in 
many ways, in 1970s and 1980s. Dur-
ing this period, with the economic 
growth, the popular segments of so-
ciety like workers and students began 
to demand democratic reforms by 
demonstrations and strikes. With the 
impact of the challenges from below, 
Bourgiba’s period ended and Zine El 
Abidine Ben Ali took the rule with a 
bloodless coup. The infitah and also 
transformation of Tunisia continued 
in Ben Ali period. At the end, a new 
authoritarian regime was built up. 
What are the main features of this 
new authoritarian regime?

First of all, this new authoritarian re-
gime was built on a multi-party elec-
tion system. One can call this “illusion 
of change”, and I think this is abso-
lutely right. The multi-party election 
system had been dominated by ruling 
party, with the former election law; 
in so new authoritarian regime con-
trolled opposition in legal framework; 
softened mobilized masses and eased 
the opposition. The limitation on po-
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litical and social life and pressure on 
media and civil society pushed the 
opposition while the elections with 
only one option, the ruling party’s 
championship; sustained legitimacy 
for this authoritarian regime.

Secondly, the political openings such 
as multi-party system and restrictive 
associational life on one hand and 
the transformation of economy from 
socialist policies to market oriented 
capitalist system on the other hand 
created a significant shift in regime’s 
social bases. In so, regime started to 
search more limited but dependent 
social bases for its legitimacy. By do-
ing this, the popular sectors excluded 
from economic life more and more. 

At the end, we can consider Tunisian 
transition at that time as a political 
and economic response of an authori-
tarian regime to the global changes 
and a way to survive. Ben Ali was suc-
cessful in managing the discontent 
against him as a control mechanism 
in the domestic affairs until the end of 
his rule despite the fact that he bru-
tally suppressed the opposition. But 
as we can see, the mechanism of au-
thoritarian regime could not achieve 
to survive in the wave of protests and 
at the end a transition period had be-
gun. 

First of all the elections for a Consti-
tute Assembly was held. The parties, 
Islamist Al Nahda, central Republican 
Congress and leftist Ettakatol formed 
a coalition government. In this re-
spect the new assembly is expected 
to rewrite the constitution and some 
other basic laws such as election and 
media laws and supervise the election 

of the new government. It is also im-
portant to note that this assembly is 
interim one and they will transform 
power to new assembly after fulfilling 
their one-year period. 

It is also crucial to analyze the char-
acter of coalition government who 
guide this transition period now. Co-
alition government does not include 
any former regime remnants. It also 
constitutes a broad spectrum of so-
ciety because of being a coalition be-
tween different political stands.

In addition to assembly and govern-
ment, we should analyze what hap-
pened to the authoritarian regime. I 
think that in the early part of transi-
tion, I mean during the decay of the 
regime, the upper part of the former 
regime excluded from system. And 
also with the emergence of new po-
litical actors and involvement of civil 
society in transition period end the 
dominance of authoritarian regime. 
Today the repoliticization and resur-
rection of the society can be seen in 
the high number political parties and 
civil society organizations.

As my last words what happens in 
Tunisia is transition of the former re-
gime into a more democratic one with 
more effective parliamentary system 
and adaptation of civil society to the 
system. For this reason the expecta-
tions from Tunisia are higher than 
others because the process has many 
similarities with the process in East-
ern Europe in 1990s.

Tunisia located in a very strategic 
place in current Middle Eastern and 
North African debates. The demon-
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strative effect cannot be limited by 
the uprisings or revolutions but suc-
cessful democratization also fosters 
the similar process in the region. 
Thank you. 

ÖZLEM TÜR:

The history of movement in Tuni-
sia such a leaderless transformation 
which was carried out especially by 
the youth, by using such technology 
and without any role of top-down 
approach into change. There used to 
be rather a joke in 1980s, the Arab 
societies are addicted to crises and 
allergic to the change. They used to 
believe actually our societies would 
not change but Tunisia example has 
been a very good example because it 
is one of the few successful stories in 
this transformation. There are a lot of 
problems, look at the in Egyptian case, 
Libya, Syria. There are a lot to learn 
from the Tunisian example, looking at 
the region as well. So now let’s have a 
look at the economy please.

HARUN ÖZTÜRKLER:

You all know economics is the science 
one professional study. So Mr. Am-
bassador and my dear friends not al-
most have left nothing for me to talk 
about but I will just try to specifically 
for Turkish friend to a role of a micro-
economic situation in Tunisia. I will 
start to provide some macroeconom-
ic numbers from mostly World Bank 
database and CIA’s World Factbook. I 
start with GDP (gross domestic prod-
uct) for the value that the goods and 
services produced in a given year in a 
country. We can calculate GDP in two 
ways. One is called purchasing power 

parity which includes all kinds of 
goods and services produced but 
some of them may not be actually 
marketed. That number might be very 
misleading but still I mention it about. 
101 billion estimate for the last year 
and about 104 billion dollars for 2012. 
In terms of official exchange rate, 
GDP is almost half of it. It is about 50 
billion dollars for 2011 and GDP 52 
billion for the 2012. GDP per capita 
are very bad measure of welfare of the 
people. Again in terms of purchasing 
power polity,, it is about 9500 but in 
terms of t… it is about 5000 dollars 
per person. In economics, we picture 
the structure economy by contribu-
tions of 3 major sectors to GDP: agri-
culture industry and services. The 
contribution of the agriculture to 
GDP is 10 percent. The low level of 
agriculture could be considered as a 
sign of development but it is different 
for Tunisia. For the industry, it is 
about 35 percent and services as 50 
percent. I will mention couple of 
things this structure about in a couple 
of minutes. Another important mea-
sure of the structure of the economy 
is the labor force, how the labor force 
is employed. About 20 percent of the 
labor force is employed in the agricul-
ture. Remember agriculture’s contri-
bution is 10 percent to GDP but the 
20 percent of population are em-
ployed in agriculture that actually 
signs how inefficient and unproduc-
tive sector it is. Industry is about 32 
percent of the people employed in in-
dustry and about 50 percent in ser-
vices. Unemployment rate where I 
remember trusted any unemployed 
statistics in the world but 16 accord-
ing to the World Bank data. Income 
distribution, the lowest 10 percent re-
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ceives just 2.3 percent of the national 
income. Highest 10 percent receives 
31.5 percent. So income inequalities 
are very big issue challenging the new 
regimes and new governments. In-
vestment in terms of the number its 
25 percent GDP it is a excellent num-
ber but then thinking of this ineffi-
cient economy, you must ask: what 
kind of sectors those investment go 
and how you can actually improve the 
productivity of those investment sec-
tors. Budget, the revenues 10 billion 
expenditures 14 billion, so there is 
budget deficit for the last year. There 
is also huge burden of the taxes be-
cause of this deficit about 22 percent 
of the GDP is collected as taxes and 
the share of the budget deficit in GDP 
is about 9 percent. Public debt com-
pared to troubling European coun-
tries is excellent. The share of public 
debt in Greece is about 150 percent; it 
is just 50 percent in Tunisia. That a 
good thing for the new government. 
The high public debt burden could 
force the new government. It is luck. 
Inflation is also low; it is about 4 per-
cent and has remained low for a long 
period of time. What kind of goods 
Tunisia produces in agriculture most-
ly all is olive oil, grape, tomatoes, 
fruits, sugar, meats, diets, almonds, 
beefs and daily products. In industry, 
there are petroleum, mining particu-
larly phosphor and iron as well as Tu-
nisian textile and beverages. Oil pro-
duction is about 85 billion barrel per 
day; oil consumption is about 85 bil-
lion barrel per day. Oil export is about 
90 billion; oil import is about 80 bil-
lion. The proved oil reserve are 425 
billion, it is a lot. I am going very fast. 
Natural gas production is 3.6 billion 
cubic meters. There is no natural gas 

export but there is potential. Tunisia 
actually imports natural gas. Another 
number which is a very headache be-
tween Turkey and Tunisia is current 
income balance. It is in fact low about 
5 billion dollars. Low income of the 
share the current income deficit is re-
ally less than 5 percent. For the eco-
nomic relationship between Turkey 
and Tunisia, I want to mention little 
bit more about export, import and ex-
port and import partners of Tunisia. 
Tunisian export is about 18 billion 
dollars per year for 2012. Its exports 
clothing, semi finished goods, textile, 
agricultural product, mechanical 
goods, phosphors, chemicals, hydro-
carbons and electrical equipment. 
And export partners, France, Turkey 
biggest export partner. 26.5 percent of 
Tunisia export goes to France. The 
second biggest partner is Italy, 17.4 
percent goes to Italy. Germany 9.6 
percent, Libya 6.2, Spain 4.2. In the 
highest 5, turkey does not exist. Im-
port is about 23.4 billion dollars for 
2011. Tunisia imports textile, machin-
ery equipment, hydrocarbons, chemi-
cals and food stuff. For import part-
ners, again biggest import partner is 
unfortunately France, Italy, Germany, 
Spain, and China. There is not Turkey 
in here either. For foreign reserves, I 
will mention it especially among 
many numbers, because it is an im-
portant tool for the new government 
to implement development programs. 
It is about 9 billion dollars which is an 
about 12 percent of the GDP. It is a 
very good number. I talked about the 
external debt. I will go a little bit more 
if I have some time. What kind of 
challenges new governments are fac-
ing, and what kind of solutions we can 
come up with? The economic set-
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backs and risks overtake social gains 
by it. Let’s mention what was the cost 
of the revolution to Tunisia. Accord-
ing to international economic experts, 
the monetary cost of the revolution to 
Tunisia has been 5-8 billion dollars, 
nearly the ten percent of the GDP. So 
there is a financial cost for every revo-
lution no matter it is good or bad. For 
the business scientists, there is no bad 
advertisement. For that revolution is 
good advertisement for tourism in 
Tunisia at least for the future. Foreign 
direct investment decreased to 12 
percent. Today FDI is 30 percent less 
than what is was before revolution. It 
could be renewed again. Tourism as 
Mr. Ambassador mentions before hits 
hard. The number of visitors has been 
cut in half and business in tourism 
sector has been slashed as all the re-
sorts are more provocative European 
tourists. Along the northern Mediter-
ranean shore, it is almost empty. That 
is why Mr. Ambassador is very right 
to invite Turkish tourists to Tunisia. 
According to World Bank report, un-
employment grew by more than 
200.000 people of the revolution for 
2011. It reached twenty percent spe-
cifically in urban areas. And it was 14 
percent in 2010. In the periphery, un-
employment reaches 50 percent. Spe-
cially, unemployment problem is the 
problem of the youth. Particularly, 
they are younger people with higher 
education. It is almost impossible for 
them to find jobs. The international 
rating agency also lowered Tunisian 
credit which of course results in find-
ing international credit hard. Even if 
you find international credit, as your 
rating is low, you have to pay higher 
interest rate. I also like to mention 
about couple of things, what Turkey 

has done since the revolution. The 
third biggest Tunisian economic rela-
tions are based on the association 
agreements established free trade 
zone between Tunisia and Turkey 
which came to force in 2005. Lately, 
Turkish Eximbank specifically has 
provided 500 million dollars credit. 
Turkey has also increased import 
quatos some products. Turkish Inter-
national Cooperation and Develop-
ment Agency opened a office in Tuni-
sia to support the development proj-
ects, provide technical and project 
assistantship in agriculture, irriga-
tion, education and energy sectors. 
These are sectors in which we can im-
prove our relations. What are the 
challenges to Tunisia? I singled out 
four of them. One of them is higher 
rates of unemployment, specifically 
youth unemployment. The second 
one is the large number of marginal 
jobs. This is very important. By mar-
ginal jobs, the economists mean they 
ate low value. That is they are unpro-
ductive. It results in low wages and 
low profits. Low wages are important 
because of income inequality and 
poverty. If the profit is low, then there 
is no saving to reinvest for the devel-
opment. The job quality must be in-
creased in addition to job creation; 
Tunisia’s problem is the quality of the 
job. Income inequality and substan-
tial disparities, therefore new govern-
ment must follow business friendly 
policies; put an end to corruption 
which had caused the country, ac-
cording to international economic ex-
perts, 1 billion dollar annually for Tu-
nisia. Specifically, the Global Finan-
cial Integrity Foundation calculates 
the cost of corruption as 1 billion per 
year during the previous president. 
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Tunisia must implement programs to 
support modern and competitive 
economy. Therefore new govern-
ment’s priorities must include 6 
things: creating job opportunities, 
promoting economic activities spe-
cifically in the rural areas through fis-
cal incentives, policies through vital-
ized tourism sectors, making social 
aid more efficient because poverty in 
Tunisia requires social policy to tack-
le with it immediately, creating trans-
parency as public sector which pro-
moting private enterprise, lastly pro-
moting a macroeconomic stability. 
Thank you.

SEDA KOCABAŞ:

His Excellency Mr. Ambassador, Dis-
tinguished Guests, as a representative 
of the Ministry of Economy, I would 
like to offer some information about 
the commercial and economic rela-
tions between Tunisia and Turkey. 
H.E. Ambassador and Ass. Prof. Öz-
türkler has already mentioned some 
information but I will give more de-
tailed information. 

First of all, I would like to touch upon 
the legal framework; there are several 
agreements that form the legal basis 
of the bilateral economic and com-
mercial relations; I am glad to say 
that all those agreements are already 
signed; the Agreement for the Avoid-
ance of Double Taxation was signed in 
1986, the bilateral Investment Promo-
tion and Protection Agreement was 
signed in 1991 and the Agreement on 
Commercial, Economic and Techni-
cal Cooperation was signed in 1992. 

Alongside these, Agreements on bi-
lateral cooperation on various areas 
such as tourism, agriculture, civil 
aviation, marine and road transpor-
tation, health, science, industry, min-
ing, geology and customs have also 
been signed between the years 1981 
and 2011. However, the touchstone 
of the economic and commercial rela-
tions between Turkey and Tunisia has 
been the signature of The Association 
Agreement between the Republic of 
Turkey and the Republic of Tunisia 
on November 2004. This Agreement 
entered into force on 1 July 2005 and 
eliminated tariffs and non-tariff barri-
ers in trade between Parties.

The Agreement also regulates nu-
merous subjects such as sanitary 
measures, trade in services, foreign 
direct investments, internal taxation, 
balance of payments, public procure-
ment, state aids, intellectual prop-
erty rights, anti-dumping, safeguard 
measures and rules of origin as well 
as some other specific areas for coop-
eration.

Concerning industrial products, cus-
toms duties applied by Turkey for 
the goods originating in Tunisia have 
been eliminated by the entry into 
force of the Agreement. Regarding 
the customs duties applied by Tunisia 
for the goods originating in Turkey, 
those will be eliminated gradually un-
til 1 July 2014. Regarding agricultural 
products, Turkey and Tunisia granted 
each other tariff reduction and/or 
elimination in the form of tariff quo-
tas for certain agricultural products 
originating in the other Party. 

With the Association Agreement, 
an Association Council headed by 
Ministers in charge of foreign trade 
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is established. The heads of the As-
sociation Council are H.E. Mr. Zafer 
ÇAĞLAYAN the Minister of Econo-
my of Turkey and H.E. Mr. Mohamed 
Lamine CHAKHARI, Minister of 
Industry and Trade of Tunisia. The 
Council meets at least once a year 
and reviews the progress made in the 
implementation of the mentioned 
Agreement. It also examines any ma-
jor issues arising within the frame-
work of the Association Agreement 
including its economic and social im-
pact and any other bilateral or inter-
national issues of mutual interest. 

An Association Committee is also es-
tablished which is responsible for the 
implementation of the Agreement. 
The last meeting of the Turkish-Tu-
nisian Association Council took place 
in Ankara, on December 2010, and 
the last meeting of the Association 
Commission also took place in An-
kara, on January 2011. 

Let me give an example of the deci-
sions that are made during these 
meetings; for instance, during the 
last Commission meeting, the Turk-
ish and Tunisian delegations decided 
to amend one of the protocol of this 
agreement which actually determines 
the exchange of concessions on agri-
cultural products. One of the several 
amendments of the said protocol was 
about the quota of dates imported 
from Tunisia to Turkey. This amend-
ment increased the quota of dates 
imported from Tunisia to Turkey, 
from 2000 tons to 4000 tons per year. 
This was the decision of the Commis-
sion, however, to be valid; it has to be 
the decision of the Council, in other 
words, it needs to be signed by the 
representatives of the two Govern-
ments, a.k.a. the Ministers. 

So the Ministers don’t have to wait 
until the Council meeting to sign 
the decisions of the Commission, 
as a matter of fact, these amend-
ments were signed in January 2012, 
during an official visit of H.E Mr. 
ÇAĞLAYAN to Tunisia. During this 
fruitful visit, H.E Mr. ÇAĞLAYAN 
was accompanied by about 70 Turk-
ish businessmen and Turkey-Tunisia 
Business Forum was realized, with 
participation of about 200 Tunisian 
businessmen. Now about 1000 busi-
ness meetings took place in this busi-
ness forum. These kinds of business 
get together are quite frequent be-
tween Turkey and Tunisia. We think 
that this is a sign of the significant 
participation and high interest of 
both Tunisian and Turkish business-
man for the business environment of 
two countries. Statistics are also an-
other sign of the growing commercial 
and economic ties between Turkey 
and Tunisia. As I said before Asso-
ciation agreement entered force into 
2005 and in 2005 the trade volume 
between the two countries was 420 
million dollars, in 2011 the trade vol-
ume exceeded a billion dollars. Now if 
we take into consideration the nega-
tive effect of global economic crisis of 
2009, this hundred percent increase is 
actually not bad but of course below 
potential. In 2011, Turkey’s imports 
from Tunisia were 250 million dol-
lars whereas exports to Tunisia were 
800 million dollars. Turkey’s primary 
export to Tunisia in 2012 was textile 
farm fabrics and related products, 
iron and steel and machinery special-
ized for particular industries. These 
industries are mainly being construc-
tion of food processing. And Turkey’s 
primary imports from Tunisia in 2011 
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were fertilized fuel oil and inorganic 
chemicals, mainly phosphate. I would 
also like to say a few words about 
investments. There are 48 Tunisian 
companies in Turkey. Most of them 
are small and medium seize enterpris-
es. Two of them have actually higher 
capital more than 2100 dollars. The 
total investments of Turkish compa-
nies in Tunisia according to our num-
bers is 7,5 million dollars. So both in 
trade, economy and investment, we 
see an increasing trend, but as H.E. 
Mr. Ambassador mentioned, this is 
below potential considering that two 
countries have stable growing rates in 
last 10 years. But this is how we see it. 
In the future there are positive signs 
for both Turkish and Tunisian econo-
mies. First of all, as all you may know, 
there has been a slow recovery in the 
world trade from the economic cri-
sis. Also the outcome of the Tunisian 
revolution will be a stable and peace-
ful environment where there is the 
rule of law. We also have Association 
Agreement. So in the future prob-
ably these economic and commercial 
ties between Turkey and Tunisia will 
grow a lot faster and hopefully set an 
example for the other countries in the 
region. 

ÖZLEM TÜR:

Now I think that we have enough time 
for contributions, comments and 
questions. We can start the comment 
section. Please. 

ABDULLAH BOZKURT: 

We heard pretty good interventions 
from different contributors. Nebahat 
mentioned about political aspects 

with some historical references. As-
soc. Prof. Harun Öztürkler mentioned 
about macroeconomic numbers. You 
can always play around the numbers. 
We can see glass as half of it full or 
half of it empty depending on our 
perspective. Seda mentioned the bi-
lateral levels of relations. But Ambas-
sador Rhouma pretty much summed 
up the whole picture on Tunisia. And 
thank you for that. I am going to pick 
up on two things that you mentioned 
in your speech. One is expectations of 
the people; and the other is the tim-
ing. We are running on time, people 
start to feel frustrations toward new 
coalition government led by Al Nah-
da. And we don’t have much time to 
deliver concrete results that make a 
difference on daily life of the people 
on the street. Thus there are signifi-
cant challenges facing Tunisia. That is 
why I wrote in my columns that Tu-
nisia need all the help all it can get, 
because we need to have a success 
model for all the other countries that 
experiencing revolutions. Tunisia it-
self is the best chance for us to put out 
and say that “look we accomplish this 
in Tunisia and you can do the same 
in Libya, in Egypt, in the future may-
be in Syria and Yemen and in other 
places as well. Because of very well 
educated young population, although 
there are some challenges regarding 
the youth unemployment as Harun 
mentioned, but nevertheless there is 
a good potential that you can top on 
that like bringing the investors from 
outside, from Europe, Turkey or Gulf 
countries to employ these people. The 
important thing for us I think here, it 
to manage these expectations. How 
do you manage that? I am from me-
dia profession. Maybe that is why I 
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think that we need to focus on media 
cooperation as well, because if you 
publish stories on one way or another, 
you may have an impact on the per-
ceptions of the people. I was a very 
useful tool during the revolution but 
after the revolution, you can use the 
social media to destroy the people’s 
expectations as well. So we have to 
have cooperation on the media level 
that teaches the professions on the 
ground, on the reliability and profes-
sional ethics of the reporting as well. 
That is how to manage the expecta-
tions of the people. Another thing 
that you mentioned is that Turkish 
investments in Tunisia which is very 
low. You are very right. 23 companies 
are investing in Tunisia currently; the 
largest one is TAL and managing 3 
airports in Tunisia. Maybe we are em-
ploying 500 people. 

It is important that the expectation 
and how to response to this expecta-
tion. As you know, after years of op-
pression, injustice and corruption, 
it is normal that people are angry 
and frustrated. For that after revolu-
tion, we lived some difficult period 
of times but we managed this social 
integration. I think that to succeed 
in economic level is to manage social 
peace in Tunisia that is very impor-
tant. We are quite sure that we have 
some problems. Tunisia has a chance 
to have very good frames. If we look 
at the statistics, Tunisia is the ex-
port country. It means that we have 
integrated system. For that the base 
is educational quality. We have also 
personally very good incentives to 
investments. Furthermore, we have 
good factors to promote partnership. 
Many countries like France and much 

foreign investment all over the world, 
Gulf countries etc come to Tunisia 
after revolution. Revolution attracts. 
The little problem is to how to be 
quite in Tunisia and how to convince 
to workers to be more passionate. It is 
a political how to manage. Media has 
a very important role in Tunisia. Me-
dia in Tunisia, as you know, was for 
the regime, we had not very free me-
dia. The meaning of change is differ-
ent in times. Now it means more free-
dom. They speak very freely but the 
impact is international. They manage 
like hedonistic problems but for the 
country revolution which is very old-
er outside. 80 percent of the economy 
is dependent on the outside: industry, 
tourism, trade. Media is a very big 
picture. It is very important. About 
Turkish investment in Tunisia, we 
have free trade zones in Tunisia. The 
difficulty is the time. Time is very im-
portant. Since 3 must we seem Turk-
ish businessman in Tunisia? We have 
very discussion we hope that we have 
very high potential in Tunisia. But 
as you know every project is to take 
some times sure. But we are very op-
timistic in a sense that we are working 
in the right way and the option is to 
some good industrial problem which 
response answer to the Turkish needs 
like Turkish model of the industrial 
zones.  Regarding the generation of 
industrial zones, we are discussing 
about this. Turkish Ministry of In-
dustry and Economy expressed very 
strongly to help us and to create this 
new kind of industrial zones. Because 
industrial zones, we have very flex-
ible system of export, not much of 
control over it. We are working on 
this assumption. We are organizing 
seminars, for instance with Libyan 
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businessman and we are taking to cre-
ate one industrial zone in the South 
Tunisia. We have 150 kilometers of 
border with Libya. It is a very good 
opportunity for Turkish businessman. 
Interestingly Libya could be very lo-
gistic trade and industrial zones for 
that we try to convince our Turk-
ish partners to be there in industrial 
zones and to export to Libya. I think, 
it is under strategic that we are work-
ing full time, it is very important. I am 
very optimistic in a sense that we feel 
that there are places to see politically 
from Turkey to help Tunisia. Sure Tu-
nisia has traditional trade, it is not de-
finitive. We are very offer to another 
country. We want that Turkey should 
be our greater trade partner and rev-
elation partner.

ÖZLEM TÜR: 

Thanks you very much. Shall we go 
from you?

ALİ HUSSEIN BAKEER: 

Actually I would take the time of the 
media or the economy. It seems that 
we are all talking about these issues 
which mean we are touching very 
important aspects of Tunisia. I want 
shortly talk about the role of the 
models. I think that we should less 
talk about models. Because it is for 
sure that our country has very com-
mon characteristics with them. But 
they are different characteristics as 
well. For example, we cannot be the 
same with Gulf countries or with 
Egypt. All say that Arab countries 
they have confrontations, but they 
have. Model is so practical. If you 
want to talk about the positive sense, 

you should talk about the experienc-
es. Success is a model for all. In this 
sense, we should talk about success-
ful experiences, not about models. In 
our square or Tahrir, we have many 
people demanding the same things 
that they were frustrated. However 
nothing strong was achieved in Tu-
nisia or Egypt. We should limit our 
expectations if you want to consider 
achievements. For instance, achiev-
ing democracy is not an easy task. It 
comes after a long time of dictator-
ship.  What do we expect from people 
is being three decades. We should 
not. So we expect much. We should 
realize things should take time and we 
should move on the right track. We 
reach long outcomes or we will fail. 
It is important to make people realize 
how the tasks are difficult and make 
them also aware of the achievements 
the governments doing or just pre-
paring to. But for my humble knowl-
edge about Tunisia, it is also obvious 
that, they also polarize. Maybe some 
of the old figures influence them. We 
can see different Tunisia, if you move 
through channels, it is something else. 
To achieve democracy in Tunisia, we 
have big challenge. The challenge is to 
economic one which is very serious. 
Why? You can undermine the politi-
cal transformation. The government 
does this. The economy is one rea-
son why Tunisian people revolt. Of 
course, it’s not only workers made, 
but is one of the reasons refusing the 
repression and promoting freedom. 
That is why economic situation is 
very important and people wait out-
comes from the government. Tunisia 
like very Arab countries is very rich in 
terms of human, resource s and capi-
tals; natural resources. So we have 
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to balance this by helping Tunisia 
also financially. It is very important 
to help project, and finance projects. 
His Excellency also talks about bilat-
eral relation with Turkey. We have the 
same things. We use the percentages. 
Percentages are not really things on 
ground. We are expecting more. Tur-
key is the 16th biggest economy in the 
world. Your companies are not so big 
or 500 million in annual or 1 billion 
foreign trades is very individual. We 
are expecting more especially foreign 
investment also loans maybe. Because 
I am not sure about this but his Excel-
lency can give us information about 
his. But Gulf countries get loan to Tu-
nisia with higher rates, if it is occur or 
not, but we expect that as Davutoğlu 
said “the success of Tunisia is our suc-
cess; and its faith is our faith”. How-
ever we cannot see real actions on the 
ground. We do not want t things just 
to be statements, we hope actions. 
His Excellency mentioned the con-
stitutional change. I think if you can 
elaborate us, for how the constitution 
will be formed for us, it. By the way, 
you still talk Tunisia could be a con-
stitutional model to Turkey. As far as 
I know, Tunisia was one of the first 
countries in the Middle having con-
stitution, even before Turkey. It was 
about 230 years ago. Turkey made it 
in the last of the 19th century. He said 
that one of the challenges for avoiding 
the polarization. Unfortunately, you 
can still see very dangerous polariza-
tion especially very radical separatism 
and very radical Islamists.

GAMZE COŞKUN:

Maybe, you can talk about Salafis and 
how will Salafis deal with the issue?

ALİ OĞUZ DİRİÖZ: 

Well, I have two questions. We all 
talk about why we expect success in 
Tunisia; Tunisia has a strong state tra-
dition and homogenous population. 
But I want to comment on and ask the 
role of the social media. There was a 
22 or 23 years old guy who had a rap 
song called the Head of the State in 
Tunisia. It was very much popular-
ized in the social media. My ques-
tion is that if social media is not just 
source of an organization, but also 
of inspiration among the youth, and 
many companies invest in social me-
dia. Youth came together via social 
media. Can the social media be a 
channel for promoting greater impact 
in Tunisia? Secondly, my question is 
about France. Your former regime 
had very close relationship with Sar-
kozy. France later apologized for it. It 
is biggest investor with biggest trade 
partner in Tunisia. How does such a 
thing play out in the relations? Thanks 
for taking your time.

SEDA KIRDAR:

About constitution making process 
in Tunisia, we all know that in com-
pared to Egypt, Tunisia functions well 
on that. I believe that Tunisian lead-
ers and experts could be the leaders 
in the region and Egyptian case would 
be avoided. It is very mess process. 
There are still setbacks in prepar-
ing constitution.  Are you taking any 
comparative constitutional analysis 
into account and what is the most 
challenging part?
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HARUN ÖZTÜRKLER:

We cannot overemphasize the im-
portance expectation and manage-
ment. We must remind us if there are 
such concepts in international theory, 
there must be independence of coun-
try and freedom of people. As we all 
know, Tunisia was under Ottoman for 
250 years and under France 75 years. 
Since 1956 when Tunisia got its inde-
pendence, then there were just 2 pres-
idents. So I do not think that people 
were free. The last thing is about the 
industrial zone. Clarifying this con-
cept is very important. It is a zone in 
which both horizontal and vertical in-
tegration of firms, reduce investment 
cost sharply and increase productiv-
ity. I hope that your Economy Minis-
ter and Finance Minister know about 
industrial zones.

H.E. MEHREZ BEN RHOUMA:

Sure, every country has specific mod-
el and specific reality, but we can ex-
change and use each other for aspira-
tions. So there are some kinds of in-
teractions. Why not? Turkey is a good 
example. We recognize that Turkey is 
a successful example in terms of po-
litical, economical and social fields. 
About constitutional challenge to 
clarify my deal about polarization and 
so on, as you know, there is debate on 
the Sharia, how to implementation 
of Sharia to constitution. Just start 
to Tunisia to be a new constitution, 
there are some voices, sure hope that 
we can that constriction would be 
base on the Sharia. But they are in mi-
nority position in Tunisia. The most 
opinion is to maintain our particular 
first article one of the constitution 

which said that Tunisia is a republic, 
its regime is Islam. I think, most peo-
ple in Tunisia is in this direction. Yes-
terday, prime minister made a speech 
and he confirmed that as you know, 
prime minister belongs to Al Nahda 
party, but he agree with the fact we 
should have a constitution upon all 
the parties and opinions because con-
stitution is for all. We should have 
consensus on constitution without 
polarization between any parties. 
For that there is a debate but I think, 
Tunisia has very long history, as you 
said Madame. The first constitution in 
the Arabic world was written in Tu-
nisia, constitution of … 1856. Tunisia 
also created the first human rights 
league. Then Tunisia also in the 1956, 
banned the polygamy, all this kind of 
some platform and acquire that go on 
because Tunisia is a moderate coun-
try, Tunisian people are very open to 
others. For all this reasons, it would 
be very wise today this way in pre-
paring our constitution. We are very 
optimistic for this. For the Salafis, 
should the Salafis term the seats? It is 
now reality but it is very bit minority 
in Tunisia and there is no risk to pur-
sue our life in Tunisia. Al the parties 
are against such behavior in Tunisia. 
But the government would like to use 
strong commitments to tide the in-
crease, because they are aware of the 
fact that maybe as it is very minority, 
it is better to isolate them by the oth-
ers, by the dialogue than to struggle 
against them. Maybe the direction 
would be more negative. Tunisia is a 
country which is a very open; we have 
neighbors like Libya with problems. 
This is maybe also one factor that we 
should consider. Our stability is more 
important than others. Another can 
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express his opinions freely and there 
will be no problem. But we are against 
violence. For the social media, which 
kind of contribution can it make? 
Sure it is very dynamic sector in Tu-
nisia. As you know, uprising success 
is thanks to Facebook and Twitter and 
many other thinks. Its contribution is 
very important in this. Maybe for the 
civil society in general, this kind of 
social media is very important. It has 
very good contribution. 

Sarkozy and very close relationship 
with Zine Al Abidine Ben Ali to the 
point that France has offered some 
special applies. France is a trade part-
ners and many visit Tunisia. How will 
it change after France’s help to former 
Tunisia?

Exterior Foreign policy should be 
fixed not only by the personnel of 
that to you. France is our traditional 
partner and our first partner because 
of historical factors; we have a very 
big important community in France. 
We have also educational system very 
close to France. For these reasons, 
we have very close relationship with 
France. But we are not definitely con-

demned to this kind of relation. We 
can diversify our relations, it belongs 
to our interests. There is no problem. 
Until respect our independence, sov-
ereignty and interests, no problem. 
Our problem is based on interest of 
our country, respect for sovereignty. 
We maintain good relations with 
France. Salafis is very minority sec-
tion. 

ÖZLEM TÜR:

Thank you very much Mr. Ambas-
sador. According to recent survey, 
which is carried out by TESEV, Tu-
nisia is scored the highest among the 
Arab countries over 90 percent in two 
important questions. First was about 
Turkish role positive in the Middle 
East in the general, Tunisia scored the 
highest. Secondly is about the impact 
that Turkey has in Middle Eastern af-
fairs since the Arab Spring. Again Tu-
nisia is the first country with the high-
est score. This was the first in a serious 
of events that we will be carrying out 
ORSAM and METU. Thank you very 
much for coming this meeting. Please 
join me to thank our participants.
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