Sayin Büyükelçi,
Istanbul Büyüksehir Belediyesi'nin Degerli
Saygideger Davetliler,

Ersin Arioglu'nun Slovenya Fahri Konsolosu sifati ile
Istanbul Büyüksehir Belediyesi, Kültür Isleri Daire Baskanliginca
düzenlenen "Ülkeler ve Insanlar" Programi çerçevesinde
yaptigi Konusmadir. 24 Mayis 2002
Tarik
Zafer
Tunaya Kültür Merkezi / Istanbul
Yöneticileri

Hepinizi saygi ile selamlamak istiyorum. Hosgeldiniz. Dobrodosli. Bugün burada aranizda
bulunmaktan ve Istanbul bölgesinde Fahri Konsolos olarak temsil ettigim uzak komsumuz
Slovenya'yi, zamanimizin imkan verdigi ölçüde sizlere tanitmaktan büyük mutluluk duyacagim.
Tanitim programimiza baslamadan önce, bu güzel kültür programini düzenleyen Istanbul
Büyüksehir Belediyesi Kültür Isleri Daire Baskanligina ve Ülkeler ve Insanlar temali yaratici
düsüncenin koordinatörü Mehmet Atar'a; sizler gibi mümtaz davetlilere, temsil ettigim ülkeyi
tanitim imkanini bana verdiklerinden dolayi, kalpten gelen duygularla tesekkürlerimi sunarim.
Programimizin akisi söyle olacaktir: Önce bugün bu toplanti için aramizda bulunan Sayin
Slovenya Büyükelçisi Ekselans Andrej Graselli sizlere hosgeldiniz diyecekler. Daha sonra ben
tekrar söz alarak Slovenya tarihi, ekonomisi ve Turizm olanaklari konusunda yaklasik 15
dakikalik bir sunu yapacagim. Konusmayi takiben 5-6 dakikalik bir Slovenya tanitim filmini
izleyecegiz. Daha sonra Slovenya halk ve pop müzigi esliginde mütevazi bir ikramimiz olacak.
Simdi Sayin Büyükelçiyi davet etmek istiyorum.
Degerli Konuklar,
Önce Slovenya sözcügünde bulunan love - sevgi kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum.
Sloven dostlarimiz, dünyada sevgi içeren tek devlet ismine sahip olmaktan çok mutluluk
duyuyorlar. Hakikaten ülkenin çografyasina ve Allahin sundugu tabii güzelliklere yakindan
bakinca burasinin bir sevgi ve baris ülkesinden baska bir sey olamayacagi izlenimini hemen
anliyorsunuz. Slovenya Orta Avrupada yer aliyor. Ülkenin cografi sinirlarina uzaktan
bakildiginda, bazi sakaci Sloven doslar ülkelerini küçük ve sevimli bir civciv'e benzetiyorlar.
Biraz da haklilar. Hakikaten benziyor.
Slovenya, 1334 km uzunlugundaki sinirlarinda Italya / Macaristan / Avusturya ve Hirvatistan
ile komsuluk yapiyor. Akdeniz'e 46 km'lik bir kiyisi mevcut. 2 milyon nüfusunun %16'si, 15
yasin altinda. Diger taraftan, 65 yasin üzerindeki nüfus ise toplam nüfusun yaklasik %17'si, 65
yas üstü nüfusun 2/3 'ünü kadinlar olusturuyor. Slovenya nüfusu, son yillarda yaklasik %0.7 'lik
yillik bir düsüs hizi ile azaliyor. Slovenya devlet olarak çok genç olmasina ragmen, nüfusu yasli
ve kadinlarda beklenen ortalama yasam 79, erkeklerde ise 71 yil.
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Degerli Konuklar,
Sloven dostlarimiz; is hayatinda; çok çaliskan (hard-worker) olduklari, kaliteye odaklandiklari
(quality - focus) ve üretkenlikleri ile tasvir edilirler. Kisaca Alplerin günes gören yüzünde yasayan
Slovenler, orta avrupanin arisi (bees of Central Europe) olarak tanimlanir. Bana da en çok
sorulan soru:

Niçin Slovenya fahri konsolosu oldun. Slovenya ile is iliskin mi var?

sorusudur. Hayir benim Slovenya ile herhangi bir is iliskim ve yakinligim yok. Fakat Sloven
dostlar ariyi seviyorlar ve deger veriyorlar herhalde. Malum; benim soyadim da ARIOGLU;
ayrica size su bilgiyi aktarmaktan çok memnunum. Avrupanin en üretken ve insanlari en az
sokan balarisi cinsi Slovenya'da yasiyormus. Bu özel soy ari Carniola - Gri Bal arisi olarak
adlandiriliyor. Bu ari tipinin özel bir dans ile diger arilara; bal için verimli çiçeklerin yönünü ve
uzakligini anlattigini Karl Von Frisch (1886 - 1982) yaptigi çok sabirli ve dikkatli arastirmalar ile
kesfetmis. Bu degerli bilim adami, yaptigi çalismalarla aricilik konusunda nobel bilim ödülü
aldi. Van Frisch'den baska kimseye bu konuda bir daha ödül verilmedi.
Slovenya'da ayrica özel bir aricilik müzesi var mutlaka ziyaret edilmeli (Rodovljica-Apicultural
Museum).
Degerli Davetliler,
Müsaadenizle kisaca Slovenya tarihinden bahsetmek istiyorum. Isa'dan sonra 6nci yüzyil
sonlarinda Slavlar bugünkü Slovenya cografyasina yerlesmege basladilar. 14üncü asirdan
itibaren Habsburg hanedani bölgeyi yönetmeye basladi. 1918 yilinin sonuna kadar bölge
Viyana'ya bagli olarak yönetildi. 1918 yilinin sonlarinda Sirplar, Hirvatlar ve Slovenler bir
krallik kurdular. Ikinci Dünya savasinin sonunda; yani 1945 yilinda; Slovenya yeni kurulan
Yugoslavya'nin en batidaki parçasini olusturdu. 1990 yilinin Nisan ayinda, Slovenya'da çok
partili demokratik bir seçim gerçeklesti. Yaklasik 7 ay sonra, 23 Aralik 1990'da yapilan
referandum ile Slovenya (%88,5 çogunluk) bagimsizligini talep etti. 25 Haziran 1991'de ise
bagimsizligini ilan etti. Bagimsizlik kolay degildi. 27 Haziran 6 Temmuz arasinda Yugoslava Milli
ordusu ile 10 günlük bir bagimsizlik savasi yapilmak zorunda kalindi. Türkiye, Slovenya'nin
bagimsizligini ilk onaylayan ülkeler arasinda yer aldi. Avrupa Birligi de Slovenya'yi 15 Ocak

1992'de tanidi. Slovenya 22 Mayis 1992'de Birlesmis Milletler ailesine bagimsiz bir devlet
olarak katildi.
Degerli Slovenya Dostlari,
Müsadenizle, biraz Slovenya hakkinda genel bilgiler vermek istiyorum. Genel tanimi ile Slovenya
müthis tabiat güzellikleri ile bezenmis bir orta Avrupa ülkesi. Bas sehir Ljubljana'da yaklasik

300.000 kisi yasiyor. Ikinci büyük sehir Malobor'un nüfusu 100.000'e bile ulasmiyor. Nüfusu
10.000'den fazla sehirlerin sayisi bir elin parmaklari kadar. Bu açidan Slovenya'ya özenmemek
elde degil. Slovenlerin çok derin bir dil kültürü ve güçlü bir grameri ve zengin bir kelime
haznesi var. Ilk kitap 1551 yilinda Prostestan papazi Primoz Trubor tarafindan basilmis. Ülke
dindar. Din duygusu bagimsizliktan sonra daha da artiyor. Ülkenin %75'i katolik. Hiristiyanligin
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diger kollari çok yaygin degil. Ülkede %1.1 oraninda islam var. Slovenya çogulcu demokratik
parlementer bir Cumhuriyet idaresi ile yönetiliyor. Bugünkü Cumhurbaskani 1997 yilinda ikinci
kere seçilen Milan Kucan. Türkiye ile münasebetleri kuvvetlendiren bizzat kendileri. Sayin
Süleyman Demirel ile yakin bir arkadasligi var. Ülkede bir çok parti var. Parlementonun 90
sandalyesinin 34'nü bu yil yapilan seçimlerde Liberal Demokratlar kazandi. Ülkeyi Dr. Janez
Drnosek baskanligindaki Liberal Demokratlar (LDS) ile 3 Sosyol Demokrat Partinin
[3 parti / ZLSD + (SLS+SKD) + (DESUS) 27 sandalye] birlesiminden olusan bir koalisyon
yönetmektedir.
Sayin Bayanlar / Baylar,
Müsadenizle, kisaca Slovenya'nin dis politikasindan da bahsetmek istiyorum. Slovenya, Türkiye
gibi kendisini yurtta baris - cihanda baris
slogani ile barisa adamis bir ülke. Eski
Yugoslavya'nin dis borçlarinin büyük bir bölümünü Slovenya üstlendi ve ödedi. Gerek
komsulari ile gerekse diger ülkelerle hiç bir gerginligi yok. Slovenya bütün gücü ile Avrupa
Birligine tam üyelik için ugrasiyor. Ilk 5 aday ülke içinde. Tam üyeliginin 2004'de
gerçeklesecegini ümit ediyor. Nato baris programi için ortakliga kabul edildi. Nato üyesi olmak
için ugrasiyor. Karadeniz Ekonomik Isbirliginde gözlemci üyeligi hedeflemis durumda.
Slovenya'nin kuruldugu günden beri gösterdigi ekonomik performans, politik istikrarina kuvvet
vermis durumda. Bu nedenle kolaylikla dis politikada pozisyon alabiliyor. Bunun en güzel basarili
örnegi 16 Haziran 2001'de Slovenya'da 10uncu bagimsizlik yili kutlamalari çerçevesinde
toplanan uluslararasi summit de Baskan Bush, Rus counterpart'i Putin'le ilk defa bu toplantida
bir araya geldi ve Brdo sehrinde yaptiklari toplantilar ile birbirlerini tanidilar. Daha sonra 11 Eylül
olaylarinda rahatlikla uzak mesafe telefon görüsmeleri yapabildiler. Böylece Slovenya, 16
Haziran toplantilari ile dünyada genis yanki uyandiran diplomatik bir basariya imza atti.
Çok Degerli Davetliler,
Slovenya Avrupa'nin ortasindaki olaganüstü pozisyonu dolayisi ile karayolu ve demiryollari ile
sikica hertarafa baglanmistir. Italya sinirindan baslayan ve Ljubjyana'dan geçerek Malibor'a
ulasan ve oradan Macaristan'a baglanan en uzun otoyol geçtigimiz yil büyük ölçüde
tamamlanmistir. Bu yolun doguya ve batiya uzanimlarina da baslanmistir. Böylece Slovenya 700
km'lik bir otoyola kavusmustur. Bu ulasim yolu Slovenya'ya 4 milyar dolara mal olmustur.
Slovenya mevcut demiryollarini modernize etmek için 2005 yilina kadar 2,5 milyar dolarlik bir
yatirim yapacaktir. Ayrica Avrupa demiryollari ile integrasyon projelerine çok yakinda
baslayacaktir. Koper - Viyana demiryolunun ihtiyaci gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir.
Adria Havayollari son yillarda bütün uçaklarini yenilemistir. Modernize edilen Ljubjyana - Brnik
havaalaninin altyapisi elden geçirilmekte, küçük uçaklarin da kolayca çalisabilecegi bir yapiya
getirilmektedir. Koper limani son yillarda büyük gelismeler göstermektedir. Avrupaya yilda

200.000 otomobil Koper limanindan girmektedir. Koper limani uzak dogudan, Avrupa'ya
ulasmanin en ucuz ve kisa yolu olarak bilinir. En hizli gelisen Adriatik Liman, Koper'dir.
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Slovenya Avrupa informasyon otoyollari ile integre olmak ve internet kullanimini ülke çapinda
artirmak için büyük yatirimlar yapmaktadir.
Çok Degerli Konuklar,
Artik, Slovenya'nin ekonomisinden bahsetme zamani geldi. Slovenya'nin kisi basina düsen milli
geliri yaklasik 10.000 dolardir. Diger kelimelerle 11.200 Euro. Satin alma paritesi cinsinden kisi
basina düsen milli geliri ise 16.100 Eurodur. Bu deger Avrupa birligi ortalamasinin %72 sidir.
Slovenya çok kuvvetli ihracaat yapabilen bir ülkedir. Geçtigimiz yil 11.3 milyar $ ihracaati, 11.4
milyar $ ithalati olmustur. Slovenya ekonomisinde eflasyon orani son 7 yildir hep tek dijit rakkam
olarak %8 civarinda seyrediyor. ILO kayitlarina göre issizlik orani %6 civarinda. Bu makro
ekonomik yapisi ile EU için aday 12+1 ülke arasinda Slovenya en önde gelen ilk iki ülke
arasindadir. Slovenya'ya basta Avusturya, Almanya ve Fransa'dan dis yatirim sermayesi
gelmektedir. Kurumlar vergisi açisindan en az vergi alan Avrupa ülkesidir.
Diger taraftan Slovenya; Dünya finans çevreleri tarafindan Avrupa da, hatta dünyada en saglam
yatirim ülkeleri arasinda degerlendirilmektedir. Slovenya'nin finans kuruluslari önündeki
borçlanma ve ülke risk faktörleri A classdir.
Degerli Konuklar,
Slovenya milli gelirinin %3'nü tarimdan, %6'sini insaattan, %32'sini üretim sektöründen ve
%59'nu ise hizmet sektöründen elde etmektedir. Bu yapisi ile Slovenya sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçis asamasindadir.
Degerli Davetliler,
Slovenya'nin is gücü yaklasik 750.000 kisidir. Slovenya'da ILO kayitlarina göre issizlik oraninin

%6.4 oldugunu belirtmistim. Slovenya'da çalisan nüfusun %20'si üniversite mezunudur.
Slovenler; islerinde usta, yüksek verim veren, yaratici ve iyi egitimli olarak bilinmektedir.
Çalisan kadinlarin sayisi gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde hizla yükselmektedir.
Isçi saat ücreti açisindan en rekabetçi ülkeler arasindadir.
Slovenya ekonomisinde geçen yil yaklasik 38.000 sirket faaliyet göstermistir. Bu sirketlerin

%93'ü özel sektöre aittir. Devlet sirketlerinin sayisi ancak binde birdir. Slovenya ekonomisinde
yer alan sirketlerin %91'i bizim kobi dedigimiz boyuttaki sirketlerdir. Büyük sirketlerin sayisi %3
mertebesindedir.
Degerli Konuklar,
Slovenya'nin ihracaat ve ithalati bir birine çok yakindir. Bu nedenle de ülkenin bir döviz sorunu
yoktur. Tüm ihracatinin %64'ü, ithalatinin ise %69'unu Avrupa Birligi ile gerçeklestirilmektedir.
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Diger taraftan Slovenya'nin Balkan ülkeleri, eski Yugoslavya'dan ayrilan ülkeler ve Rusya ile
bilgiye ve tecrübeye dayanan ekonomik iliskiler sürdürdügü gözlenmektedir. Kisi basina ülkenin
ihracaat geliri 6000 dolar civarindadir. Bu degerin Türkiye için 450 $/kisi oldugu düsünülürse
Slovenya'nin ihracaat basarisinin boyutu daha çok anlam kazanabilir.
Degerli Konuklar,
Slovenya Ar-ge'ye büyük önem veren ülkelerden birisidir. Faaliyet gösteren sirketlerin bir çogu
ISO 9000 ve ISO 14000 sertifikalarina sahiptir. 10.000 nüfus basina 55 arastirmani vardir.
Slovenya milli gelirinden %1.9 'nu Ar-ge faaliyetleri için ayirmaktadir. Slovenya'da 2 üniversite

36 fakültesi ile faaliyet göstermektedir. 20 adet kamu ve 300 adet bagimsiz arastirma merkezi
özellikle bilgi teknolojileri, bio teknoloji, kimya, elektronik, lazer teknolojileri basta olmak üzere
genellikle bilgi toplamlarindaki arastirma konulari üzerinde Ar-ge faaliyetleri sürdürmektedir.
Degerli Konuklar,
Müsaadenizle biraz Türkiye - Slovenya iliskilerinden bahsetmek istiyorum. Slovenya'yi daha önce
söyledigim gibi, ilk taniyan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Yine Slovenya'da Büyükelçilik düzeyinde
ilk temsil edilen ülkelerin basinda Türkiye gelir. Slovenya Haziran 1996'da Istanbul'da Fahri
Konsolosluk ve 1,5 yil sonra da Ankara'da Büyükelçilik seviyesinde temsil edilmeye baslanmistir.
Iki ülke arasindaki sicak siyasi ve ekonomik gelismeleri bizzat Sayin Cumhurbaskani Demirel ve
Sayin Cumhurbaskani Kucan baslatmis ve sürekli desteklemislerdir. Ülkelerimiz arasinda
kardeslik - dostluk - iyi komsuluk

münasebetleri disinda hiçbir gerginlik gözlenmemistir.

Gelecekte de gözlenecegini taraflar düsünmemektedirler. Uluslararasi münasebetlerde iki ülkenin
görüsleri büyük çogunlukla örtüsmektedir. Bu arada ikili ekonomik iliskiler hizla gelismektedir.
Degerli Konuklar,
Türkiye Slovenya'dan Pompalar, Ham Deriler, Sigara ve Purolar, Otomobil Lastikleri, Sentetik
Iplikler, Tibbi malzemeler almaktadir. Buna mukabil Slovenya'ya Otomobiller, Toplu Tasim
Vasitalari, Oto Lastikleri, Pompalar, Tekstil Malzemeleri, Cam ve Kablolar satmaktadir. 2001
yilinda Türkiye aldiginin iki kati kadar ihracaat yapmistir. Toplam dis ticaret hacmi 2001 yili
sonunda 125 milyon dolara ulasmistir.
Saygideger Davetliler,
Sloven - Türk Is Konseyi düzenli olarak yilda iki kere toplanti yapmakta ve taraflar karsilikli
ticareti gözden geçirmektedirler. Bu münasebetler Büyükelçiler tarafindan da dikkatle izlenmekte
ve desteklenmektedir. Türk-Sloven Is Konseyinin hedefi en kisa sürede dis ticaret toplamini 500
milyon dolar seyiyesine ulastirmaktir.
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Çok Saygideger Slovenya Dostlari,
Buraya kadar yaptigim konusmayi özetlemek gerekirse; Slovenya istikrarli politik ve ekonomik
yapisi, çaliskan - bilgili insanlari, olagan üstü imkanlar yaratan cografi konumu, ülkenin saglam ve
çok kullanisli alt yapisi ve ülkenin sundugu yüksek yasam kalitesi olanaklari ile Avrupa Birliginin
kapisinda kesinlikle sinerji yaratabilecek bir ortaktir. Bu nedenle is adamlarimiz Slovenya'da
kolaylikla yatirim yapabilir ve Avrupa içine Slovenya'dan uzanabilir.
Degerli Slovenya Dostlari,
Belki konusmamin en zevkli bölümüne geldim. Müsaade ederseniz simdi Slovenya'nin Turizm
olanaklarindan bahsetmek istiyorum. Slovenya'da toplam 80.000 yatak kapasitesi 27.000 otel,
motel turistik tesis ile çagdas turistik hizmetler sunulmaktadir. Turizm gelirleri 1milyar $'a
ulasmistir. Son 5 yilda ortalama %5 hizla turizm gelirleri artmaktadir ve 2000 yilinda 2 milyon
turist Slovenyayi ziyaret etmistir. Slovenya da bir turistin tüm beklentilerini karsilayacak altyapi
mevcuttur.
Ülke de spor turizmi, saglik turizmi, kongre ve toplanti turizmi, kis turizmi, dag turizmi gibi
alternatif turizm olanaklari çok zengindir ve gelismistir. Resimde her mevsim ayri güzelligi olan
Slovenya'nin en meshur Turistik bölgesi Bled'ten manzaralar görüyorsunuz.
Degerli Konuklar,
Slovenya yesiller ülkesidir. Dag, yesil vadiler, agaçlar ve kirlar içinde ki çok güzel küçük köyler
Slovenyanin ana dokusudur.
Dag, Vadi, küçük köyler ve envai çesit yesil tonlarin bezedigi doga zenginligi
Degerli Konuklar,
Kis Turizmi için Slovenya'da genis olanaklar bulmak mümkün. Slovenya'da kayak sporu çok
yaygindir. Meshur ELAN kayak sporlari malzemesi üreten firma bir Slovenya firmasidir. Kar
yagisi Slovenya'yi bir masal ülkesine, periler diyarina çevirir.
Slovenyanin Adriatik denizine açilan 46 km'lik kiyisi mevcuttur. Koper sehri bu kiyida yer alan bir
liman sehridir. Sahil boyu deniz turizmi için uygun tesislerle donatilmistir. Portoroz meshur ve
zengin avrupalilarin ragbet ettigi çok sevimli bir Sloven yerlesimidir.
Slovenler Alplerin günesli yüzünde yasayanlar olarak nitelenir. Slovenya'da dagcilik sporu çok
yaygindir. Yesil ormanlar ve Sarp daglarin olusturdugu doku doga hayranligi uyandirir.
Mevsimlerin ve günesin daglarda olusturdugu renk çümbüsü bir çok ressam için zengin ilham
kaynagidir.
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Degerli Slovenya Dostlari,
Slovenya'nin erratik jeolojik yapisi çok sayida yeralti magarasi dogurmustur. Özellikle ülkenin
güney batisindaki karstik yapida binlerce yer alti magrasi kesfedilmistir. Yeralti magralari
Slovenya için Turistik, spor ve arastirma zenginligi yaratmaktadir.
Sayin Konuklar,
Bu görüntüde Slovenya'dan muhtelif manzaralar görüyorsunuz. En ortadaki Dragon'un efsaneye
göre Ljublijana'yi kötü ruhlulardan ve kötülüge yönelik saldirilardan koruduguna inanilmaktadir.
Slovenya dine her zaman önem vermistir. Ülkede çok sayida kilise mevcuttur. Görüntüde küçük
yerlesimlerde görünen tipik kiliseler ve bazi büyük kiliselerin tasiyici sistemlerine ait görünüsler
var.
Bu görüntü zaten kendini ifade ediyor. Slovenya'nin zengin florasindan bazi örnekler
görüyorsunuz.
Slovenya'da hemen hemen her çesit spor yapiliyor. Sloven halki spora çok düskün.
Doga ve su sporlari için anlatilmasi zor yüzlerce olanak bulmak mümkün.
Doga içinde ve sehirlerde yasamdan görüntüler.
Degerli Slovenya Dostlari,
Konusmam tahmin ettigimden uzun sürdü. Slovenya'nin ancak bazi yönlerine deginebildim. Geri
kalanlari Slovenya'yi ziyaret ederek siz tamamlayacaksiniz. Birinci site adresi Slovenya Ticaret
ve Sanayi odasina ait ikinci site Slovenya'nin Turizm olanaklarini veriyor.
Ilginize çok tesekkür ederim.
Ersin ARIOGLU
Mayis 2002

Toplam: 2.210 kelime
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