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Türkiye ve Irak, karşılıklı saygıya, dayanışmaya, dostluğa ve birbirlerinin içişlerine
müdahale etmemeye dayalı iyi komşuluk ilişkilerine olan taahhütlerini ifade
etmişlerdir.
Bu itibarla, Türkiye Irak’ta güvenliğin tesisini dilemekte ve bu ülkedeki her türlü terör
eylemini kınamaktadır.
Bu ziyaret Türkiye’nin Irak’taki uzlaşı ve demokratikleşme sürecine olan desteğinin
teyidine imkan tanımıştır.
İki Başbakan Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri, ekonomi, enerji, güvenlik, sosyal,
kültürel boyutları olan bir bütün olarak gördüklerini ve bu çok boyutlu ilişkileri iki ülke
halklarının ve bölgenin yararına kullanmaya kararlı olduklarını teyit etmişlerdir. Bu
bağlamda, iki Başbakan Türkiye-Irak ilişkilerine geniş ve uzun vadeli bir perspektiften
bakmaktadırlar. Birbirini tamamlayan ve güçlendiren ekonomilere sahip iki ülke olan
Türkiye ve Irak, aralarındaki tüm işbirliği olanaklarını harekete geçirmeye kararlıdır.
Her iki ülke başbakanları ve heyetleri arasında son derece yararlı ve verimli
görüşmeler yapılmıştır. İkili ilişkiler ve işbirliği konuları ele alınmış ve güvenlik
konuları dahil olmak üzere Irak’taki siyasal süreç konusunda kapsamlı görüş
alışverişinde bulunulmuştur.
Bu Mutabakat Muhtırası terörizm ve örgütlü suçun önlenmesi ve durdurulmasında
Türkiye ile Irak arasında bir işbirliği çerçevesi oluşturmaktadır.
Her iki ülke, güvenlik ve kanun uygulama konularında mevcut işbirliğini teyit ederek,
bu işbirliğini terörizmle mücadele etmek için güçlendirmeyi ve genişletmeyi kabul
etmişlerdir.
İki Başbakan, terörizmle mücadele konusundaki ortak kararlılıklarını vurgulamış, bu
çerçevede PKK/KONGRA-GEL terör örgütü dahil olmak üzere Irak’ta faaliyet
gösteren tüm terör örgütlerinin ve faaliyetlerinin tecrit edilmesi, pasifize edilmesi ve
mevcudiyetlerine son verilmesi amacıyla her türlü çabayı göstermek hususlarındaki
mutabakatlarını teyit etmişlerdir.
Her iki ülke, hukuki ve adli konularda, 5 Haziran 1926 tarihinde imzalanan Ankara
Antlaşması, 29 Mart 1946 tarihinde imzalanan Türkiye ve Irak Arasında Dostluk ve İyi
Komşuluk Antlaşması ve 19 Eylül 1989 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile
Irak Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesinin yürürlükte olduğunu
kabul etmişler,

BM Güvenlik Konseyi’nin 2001 yılı 1373 sayılı, 2004 yılı 1546 ve 1566 sayılı ve 2005
yılı 1624 sayılı kararlarının tam olarak uygulanması hususundaki taahhütlerini yerine
getirecek olmalarının yanısıra, terör gruplarının gerçekleştirdikleri terör eylemlerine
karşı etkin bir şekilde mücadele etme konusunda ortak bir işbirliği yapma arzusuna
sahip olmalarını ayrıca vurgulamışlar,
Bu itibarla, İki Başbakan ülkeleri arasında imzalanacak “Terörle Mücadele İşbirliği
Anlaşması” ve “İçişleri Bakanlıkları Arasında Terör ve Organize Suçlarla Mücadele
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” çalışmalarının hızlandırılarak iki ay
içinde sonuçlandırılması talimatını vermişlerdir. Sözkonusu anlaşmaları hazırlamak
amacıyla Irak İçişleri Bakanı Türkiye’yi iki hafta içinde ziyaret edecektir.
İki Başbakan, ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Irak Enerji Bakanlıkları arasında doğal
gaz alanına özel önem veren bir işbirliği “Mutabakat Muhtırası” imzalanmasından
duydukları memnuniyeti ifade etmiş ve Irak’ın dünya ekonomisine ve ticaret sistemine
entegrasyonunu kolaylaştıracak nitelikte bir Kapsamlı Ekonomik Ortaklık
Anlaşması’nın Karma Ekonomik Komisyon çerçevesinde en kısa sürede
sonuçlandırılmasını teminen yetkili kuruluşlarını talimatlandırmıştır.
Türkiye, Irak’a bütüncül yaklaşımı çerçevesinde, Musul Başkonsolosluğu’nu yeniden
faaliyete geçirmiştir. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde, Basra Başkonsolosluğu’nu
hizmete sokma kararı Irak Başbakanı tarafından memnuniyetle karşılanmış ve
hazırlıkların tamamlanmasını teminen Irak’ın Türkiye’ye gereken her türlü desteği
vermesi yönünde iki Başbakan arasında mutabakata varılmıştır. Irak tarafı,
Türkiye’de, muhtemelen Gaziantep’te, ikinci bir Başkonsolosluk açma niyetini beyan
etmiştir.
Bilindiği üzere Şarm el Şeyh’te yapılan ilk genişletilmiş Irak’a komşu ülkeler bakanlar
toplantısında, sürecin ikinci toplantısının İstanbul’da yapılması yönünde Dışişleri
Bakanları arasında mutabık kalınmıştır. İki Başbakan, bu çerçevede, sözkonusu
toplantılara verdikleri önemin altını çizmiş ve ikinci toplantının yapılması hazırlıklarını
ele almışlardır. Genişletilmiş Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın
gelecek aylarda yapılması planlanmaktadır.
İki Başbakan Türkiye ve Irak arasındaki ilişkileri geliştirmek ve üzerinde uzlaşılan
stratejik perspektifi hayata geçirmek üzere, resmi kanallar kullanılarak yeni
mekanizmalar kurulması dahil, aralarındaki siyasi diyalogun ve işbirliğinin
güçlendirilmesi ve temasların sıklaştırılması, Karma Ekonomik Komisyon gibi mevcut
yapıların daha iyi kullanılması kararı almışlardır.
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