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1 Aralık 1998

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NATO 
Dışişleri Bakanlarına Mektubu.

# Dışişleri Bakanlığı tarafından bölücü terör 
örgütü elebaşının tutuklanması konusunda 
yapılan açıklama.

& İtalya Spor Bakanı Bayan Giovanna 
Melandri'nin 2 Aralık 1998 tarihinde 
İstanbul'da yapılacak Galatasaray-Juventus 
maçına davet edilmesine ilişkin açıklama.

2 Aralık 1998

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in
Cumhurbaşkanı Sayın Emil
Constantinescu'nun davetine icabetle
Romanya'yı ziyaretine ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.
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$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya'ya 
hareketlerinden önce basma yaptıkları 
açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya'yı 
ziyaretleri sırasında görüşmelerden sonra 
basın toplantısında belirttikleri hususlar.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya'da Türk 
özel sektörüne ait bir tesisin açılışında 
yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Fahri Doktora 
T öreninde yaptıkları konuşma.

m

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya 
Cumhurbaşkanı Constantinescu tarafından 
onurlarına verilen akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşma.

« Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Hüsnü Mübarek'in ülkemizi ziyaretine 
ilişkin açıklama.

3 Aralık 1998

4 Aralık 1998

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Romanya 
dönüşü, havaalanında yaptıkları açıklama.

* Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 
rapora ilişkin açıklama.
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* Yunanistan Savunma Bakanının Ege'deki FIR 
sınırları konusundaki beyanına ilişkin 
Türkiye'nin görüşlerini içeren açıklama.

5 Aralık 1998

» Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i karşılama 
töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek onuruna 
verdikleri yemekte yaptıkları konuşma.

6 Aralık 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Mısır İş 
Konseyi Toplantısında yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır 
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i uğurlarken 
yaptıkları konuşma.

7 Aralık 1998

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Birinci Enerji 
Şurası'nm açılışında yaptıkları konuşma.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
dönemsel NATO toplantılarına katılmak üzere 
8-9 Aralık tarihlerinde Brüksel'e gidişine 
ilişkin açıklama.
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# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Brüksel'e giderken Esenboğa Havaalanı'nda 
basına yaptığı açıklama.

9 Aralık 1998

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.

11 Aralık 1998

« Türkiye ve Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları 
arasındaki Siyasi İstişare Toplantılarına ilişkin 
açıklama.

12 Aralık 1998

*  AB-Viyana Zirvesi sonucunda Türkiye'ye 
ilişkin değerlendirme hakkında
Bakanlığımızca yapılan açıklama.

14 Aralık 1998

# Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın Yunanistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısının düzenlediği basın toplantısına 
ilişkin bir somya verdiği cevap.
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15 Aralık 1998

* NATO Savunma Bakanlan Toplantısı'na 
ilişkin Dışişleri açıklaması.

* İskece Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın 
mahkumiyetine ilişkin açıklama.

16 Aralık 1998

# Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın haftalık olağan basın toplantısı.

17 Aralık 1998

*• ABD ve İngiltere'nin Irak'a karşı harekatıyla 
ilgili Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
basma yaptığı açıklama.

& Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos'un 
Kuveyt'te basma yaptığı beyanata ilişkin 
açıklama.

18 Aralık 1998

* Bosna Hersek'e insani yardım konusunda 
açıklama.

* İtalya Başbakanı D'Alema'nın ülkemiz 
hakkındaki beyanlarına ilişkin açıklama.
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21 Aralık 1998

* ABD ve İngiltere'nin Irak'a karşı 
gerçekleştirdikleri ortak hava harekatının sona 
erdirilmesine ilişkin açıklama.

t

22 Aralık 1998

* Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına
Bakanlığımızca yapılan yardıma ilişkin 
açıklama.

23 Aralık 1998

* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 
Kıbns konusundaki kararlarına ilişkin 
açıklama.

* Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos'un 
Lavrion kampındaki törende PKK pankartları 
altında yaptığı-Türkiye'ye karşı suçlamalar 
içeren- konuşmasına ilişkin açıklama.

$ Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın haftalık olağan basın toplantısı.

24 Aralık 1998

#  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati
Utkan'ın terör örgütü başının Amerika'nın Sesi
Radyosu'nda yayınlanan mülakatına ilişkin bir 
soruya cevabı.
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26 Aralık 1998

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın "1999'a Girerken 
Türkiye, 1998 Yılının Gelişmeleri ve 1999 
Yılı Hedefleri" konusunda yaptıkları 
konuşma.

28 Aralık 1998

* Kuzeyden Keşif Harekatıyla ilgili basın 
açıklaması.

29 Aralık 1998

* Kosova'daki son duruma ilişkin açıklama.

# Arnavutluk'ta taraflar arasında yapılan 
görüşmeye ilişkin açıklama.

30 Aralık 1998

*  Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in S-300 
füzelerine ilişkin beyanları.

% 1998 Yılına Toplu Bakış.

$ E. Büyükelçi Sayın Sıtkı Coşkun'un Dışişleri Güncesi'ne 
katkısı.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NATO
DIŞİŞLERİ BAKANLARINA MEKTUBU

Dear Colleague,

I wish to share with you Turkey's concerns regarding the 
prevailing situation following the reported arrest of the terrorist 
named Abdullah Ôcalan in Rome on November 12, 1998.

At the beginning, the arrest of Ôcalan in Rome was met 
with relief by both the relatives of the victims of the terrorist 
organization PKK and the people of Turkey in general. Their sole 
expectation was and remains that this terrorist be brought to jus
tice for his crimes. Since 1984, under the command of Ôcalan the 
PKK has been indiscriminately murdering women, children, eld
erly, babies, ironically mostly of Kurdish origin, on whose behalf 
the PKK purports to act. It is also involved in organized crime 
such as drug trafficking and extortion of money for financing its 
campaign and in forcefully recruiting young people for the organ
ization. The human agony, damage and destruction caused by this 
terrorist organization has affected thousands of families in 
Turkey.

Beginning with our Declaration on Terrorism of December 
1981 as NATO members, we have collectively condemned acts of 
terrorism and pledged to cooperate effectively in order to fight 
against this scourge. Now it is time to stand firmly behind our 
commitments.

On November 27, 1998 the German Chancellor, after meet
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ing with the Italian Prime Minister, announced that Germany will 
not seek the extradition of Öcalan.Upon this development, we 
have issued the statement at enclosure which sets out our position.

International instruments such as European Convention on
the Suppression of Terrorism and European Convention on
Extradition mandate us to co-operate in combating terrorism.
Turkey is ready to act within this framework and expects the same 
from her allies.

Let me unequivocally state that the idea of establishing an 
international tribunal for trying Öcalan is unacceptable to us.

Our official extradition request is being forwarded to the 
Italian judicial authorities. It is our expectation that our request 
will be considered within the scope of rule of law.

This is a legal issue between Italy and Turkey. Attempts to 
turn it into a political problem between the EU and Turkey con
stitute a disservice to the rule of law. We completely oppose such
attempts and reject the so-called idea of "European Initiative" 
launched by Italy and Germany.

Thousands of families of the victims of the PKK terror are 
waiting for justice to prevail. Turkey and the international com
munity are waiting to see that this notorious terrorist is held 
accountable for the serious crimes he had committed over a span 
of fourteen years against Turkish citizens.

Sincerely,

İsmail Cem 
Minister of Foreign Affairs

[2] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1998



STATEMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN
AFFAIRS

(UNOFFICIAL TRANSLATION)

It has become evident from the statements of the Prime 
Ministers of Germany and Italy following their meeting today 
that Germany will not forward a request for extradition of terror
ist Ocalan to put him on trial.

The views which have, for some time, been voiced regard
ing trying Ocalan in a special court were also expressed and some 
unacceptable political intentions and inclinations were put for
ward on this occasion.

In this framework, the proposed idea of a conference is 
nothing but an attempt to alter the issue and it is totally null and 
void.

As is known Turkey's extradition file has not yet been con
veyed to the Italian authorities. It will be the Italian judges who 
will process it upon the delivery of our file within the legal peri
od.

Embarking on such politically oriented endeavours where
as our file should be legally examined and finalized within the 
framework of the relevant international conventions contradicts 
the principle of rule of law.

Since Germany has already made it public that she would 
not forward a request for extradition, as we have always stated the
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sole option to prevent Ocalan, a Turkish citizen who committed
terrorist crimes in Turkey, from fleeing justice, is his extradition 
to Turkey.

All the other efforts besides this have no validity and pos
sibility of realization with respect to the relevant international
conventions as well as the laws and legislations of the Republic 
of Turkey.

As all the other states, Turkey expects that her laws be 
respected.

[4] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık



İTALYA SPOR BAKANI BAYAN GİOVANNA
MELANDRİ’NİN 2 ARALIK 1998 TARİHİNDE
İSTANBUL’DA YAPILACAK GALATASARAY- 

JUVENTUS MAÇINA DAVET EDİLMESİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Yücel 
Seçkiner geçtiğimiz hafta gönderdiği bir mektupla İtalya Spor 
Bakanı Bayan Giovanna Melandri'yi 2 Aralık 1998 Çarşamba 
günü İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Juventus FC maçına 
onur konuğu olarak davet etmiştir.

Devlet Bakanı Sayın Seçkiner Galatasaray-Juventus FC 
maçını İtalya Spor Bakanı Sayın Melandri ile birlikte izlemeyi ve 
kendisini İstanbul'da ağırlamayı öngörmektedir.

Devlet Bakanı Sayın Seçkiner davet mektubunda, İtalya ve 
Türkiye'nin Akdeniz Havzası’nda sporun gelişip güçlenmesinde 
oynadıkları büyük role atıfta bulunarak, futbol dalında da Italyan 
ve Türk klüplerinin yıllar boyu dostça bir rekabet atmosferinde 
karşılaştıklarını hatırlatmış, iki tarihi ve köklü ekibin yapacakları 
Avrupa Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının da İtalyan ve Türk 
sporu arasındaki dostluk atmosferini güçlendirmeye hizmet ede
ceğini ve maçın tam bir güvenlik içinde cereyan edeceğini, Türk 
haİkının da bu maça ve konuk Juventus FC ekibine bakışının 
dostluk ve centilmenlik ölçütlerinin dışında olmayacağını vurgu
lamıştır.

•  •

İtalya Spor Bakanının da maçı izlemek üzere İstanbul'a
gelmesi amaçlanan dostane atmosfere katkıda bulunacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN,
CUMHURBAŞKANI SAYIN EMİL 

CONSTANTİNESCU’NUN DAVETİNE İCABETLE 
ROMANYA’YI ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Romanya 
Cumhurbaşkanı Sayın Emil Constantinescu'nun davetine icabetle 
3-4 Aralık 1998 tarihlerinde bu ülkeye resmi bir ziyarette bulu
nacaktır. Bu ziyaret, Romanya ile Cumhurbaşkanları seviyesinde 
yılda iki kez düzenlenmesi kararlaştırılan kurumsallaşmış siyasi 
diyalog çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

iki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında yapılacak 
görüşmelerde, Türkiye-Romanya ilişkilerinin daha da ileriye 
götürülebilmesi imkanları araştırılacak, ayrıca iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Romanya'daki soy
daşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Tulcea bölgesine giderek 
Türk Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla restore edilen tarihi Babadağ 
Camii'ni ziyaret edecek ve soydaşlarımızla görüşecektir.

[6] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1998



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI'NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Bir küçük bilgi notu ileteyim.
Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 
Tunus'ta kain Temini Vakfı tarafından Tunus'ta 9-12 Aralık 1998 
tarihleri arasında "Atatürkçülük ve Atatürkçüler" konulu bir ulus
lararası sempozyum düzenlenecektir. Bu sempozyuma ülkemiz
den Dışişleri eski Bakanı Sayın Prof. Mümtaz Soysal, Kültür eski 
Bakanı ve Milliyet gazetesi yazarı Sayın Ahmet Taner Kışlalı, 
Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nurcan Tokar, 
Bakanlığımızda Kültür İşleri Daire Başkanı Dr. Menter Şahinler, 
Tarihçi Prof. Dr. Orhan Koloğlu, Marmara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Nur Vergin, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Azmi Süslü ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Sena 
Kalaycıoğlu da davet edilmiş bulunmaktadır. Tunus'taki Atatürk 
konulu bu sempozyum hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen 
arkadaşlarımıza bu bilgileri iletmeye hazırız.

Bir küçük hususa daha değineyim. Yİne toplantımızın 
sonunda size bazı örnek kitapçıklar dağıtacağız. Bunlar 
Bakanlığımızca hazırlanan ve ülkeler bazında Türkiye'nin 
ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde bir katkı 
yapacağını umduğumuz kitapçıklardır. Sözkonusu kitapçıklar, 
Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam ve Makedonya Cumhuriyeti'ni 
ekonomik olarak çeşitli yönlerden inceleyen, bu ülkelerde yatırım 
yapmayı öngören, ticaret yapmayı düşünen yatırımcılarımıza, 
işadamlarımıza bir rehber olabileceğini düşündüğümüz çalış
malardır.
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Sorularınıza geçebiliriz.

SORU : Bugün sabah haberlerinde televizyon kanalların
dan bir tanesinde helikopter ihalesiyle ilgili olarak Alman 
Savunma Bakanlığı’nın Türkiye'ye helikopter satışını istemediği, 
helikopterlerin Güneydoğu'da kullanılacağı gerekçesiyle birlikte 
söylendi. Helikopter ihalesiyle ilgili birtakım şeyler sıralandı. Bu 
nedir? Ne zaman böyle bir karar alındı? Türkiye'ye iletildi mi? 
Böyle birşey var mı?

CEVAP : Biliyorsunuz bu tür ihale konuları ilgili makam
larımızca gerektiği şekilde değerlendirilir, ihalenin şartnamesi 
hazırlanır, ilan edilir, katılımcılar davet edilir. Daha sonra da tek
lifler incelenerek bir karara varılır. Değindiğiniz konuda böyle bir 
ihale duyurusu yapıldı mı yapılmadı mı, yapıldıysa başka 
ülkelerin buna cevabı nedir, bunlar şu sırada birinci derecede bizi 
ilgilendiren konular değil. Bilemiyorum Alman hükümeti tarafın
dan, Alman firmaları tarafından böyle bir karar var mı, ama katıl
mak istemeyen katılmamakta serbesttir ihalelere.

SORU : Bu son günlerde gelişen olaylarla bağlantılı olarak 
Almanya ve İtalya'nın birtakım çıkışları oldu. Bu son gelişmeler
le Alman Savunma Bakanlığı’nın anılan kararının bir bağlantısı 
olabilir mi?

CEVAP : Onu bilemiyorum. Tabiatıyla eğer öyle bir karar 
alındıysa, alan makama sormak, yani Alman tarafına sormak daha 
uygun olur.

SORU : Sayın Dışişleri Bakanının İtalyan meslektaşıyla bir 
teması oldu mu?

CEVAP : Sayın Bakanımızın, İtalyan Dışişleri Bakanının 
telefonla araması üzerine kendisiyle bir görüşmesi oldu. Onun 
dışında bir teması olmadı.

SORU : İtalyan Dışişleri Bakanının bir yüzyüze görüşme 
talebi var zannediyorum Sayın Cem'le. Buna olumlu ya da olum-
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CEVAP : Sayın Dini'den bu telefon görüşmesi sırasında 
böyle yüz yüze bir görüşme talebi vaki oldu. Bu talep Sayın 
Bakanımız tarafından değerlendiriliyor.

SORU : Öğleden sonra Bakanlık'ta zannediyorum bir 
toplantı olacak. Sanıyorum bir Müsteşar Yardımcısı, çeşitli devlet 
kuruluşlarından yetkililerin katılacakları İtalya'yı boykot 
konusuyla ilgili bir toplantı düzenleyecek. Bu konu hakkında 
bilgi verir misiniz? Toplantı kimin tarafından istendi? Mesaj 
nedir? Türkiye'nin İtalya'ya resmi bir boykot kararı çıkıyor mu?

CEVAP : Hayır. Hemen bir düzeltme yapayım. Bu toplan
tının böyle bir boykot toplantısı gibi bir tanımlamayla takdim 
edilmesi doğru olmaz. Olan şudur: İtalya ile son günlerde, hafta
larda yaşanan gerginlik, biliyorsunuz ticari ilişkilere de bazı yan
sımalar yaptı. Biz Bakanlık olarak Türkiye'deki iş çevrelerinden, 
gerek firma bazında, gerek bu firmaların temsil edildiği örgütler 
bazında çeşitli sorulara muhatap oluyoruz. Telefonlarla, fakslarla, 
bizzat gelerek, haklı olarak, aydınlanma ihtiyacım dile getiriyor
lar. Bu taleplere bir karşılık olmak üzere bugün Bakanlığımızda 
bir toplantı düzenlendi. Bu toplantının mahiyeti söylediğim gibi 
tamamen bir bilgilendirmedir. Hem biz bu firma temsilcilerine, 
örgüt temsilcilerine şu anda bu konuda neredeyiz, ne düşünü
yoruz, onları anlatacağız, aktaracağız, hem de firmaların görüş
lerini, düşüncelerini dinleyeceğiz. Karşılıklı bir görüş alışverişi 
ve bilgilendirme toplantısıdır.

SORU : Bu Dini'nin iki gün önceki Moskova ziyaretinde 8 
milyar dolarlık kredinin önünü açmak yolunda, Öcalan'ı geri 
aldıkları takdirde, bir vaatte bulunduğu söyleniyor. Biz bunu nasıl 
değerlendiriyoruz acaba?

CEVAP : O konular bizim dışımızda. Bizi doğrudan 
ilgilendiren bir konu değil İtalya ile Rusya arasında ne olup bit
tiği.

suz yanıt verildi mi?
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SORU : Sayın Başbakan dün yaptığı açıklamada İtalyan 
Mahkemelerinin Ocalan'ı yargılayabileceğim ifade etti. Bizim 
iade talebinde de ısrarımız devam ediyor. Bunu değerlendirebilir 
misiniz?

CEVAP : Şüphesiz bizim iade talebimiz geçerliliğini 
koruyor. Bugün de bu iade dosyasının resmen İtalyan makamları
na tevdi edilmesini beklemekteyiz. Sayın Başbakan yaptığı açık
lamada, tabiatıyla bir kere daha şunu vurgulamak istemiştir ki "bu 
şahıs bir teröristtir ve herhalükarda yargıdan kaçmaması, kaç
masına fırsat tanınmaması gerekmektedir." Şüphesiz bizim için 
birinci öncelik olarak bu şahsın Türkiye'ye iadesi konusu geçerli
liğini korumaktadır ve bu konuda İtalyan makamlarının bu 
talebimize verecekleri cevaba intizar ediyoruz.

SORU : Yine dün Sayın Başbakan en kuvvetli ihtimalin 
Öcalan'm İtalya’da yargılanmayıp yine Rusya'nın yaptığı gibi 
sınırdışı edilebileceğini söyledi. Size bu yönde gelen haberler var 
mı? Sudan'dan Libya'ya kadar, Güney Amerika ülkelerine kadar 
birçok ülkenin adı geçiyor. Size bu konuda gelen herhangi bir 
duyum var mı?

CEVAP : Hayır. Bu konuda bir duyum yok. Bizim tutumu
muzun özü biraz önce de söylediğim gibi, bu şahsın işlediği 
cürümlerin bedelini ödemek üzere yargı önüne çıkartılmasıdır. 
Bunun birinci aşaması bizim bu konuda İtalya makamlarına yap
mış olduğumuz başvurunun cevaplandırılmasıdır. Şu anda bu 
noktadayız.

SORU : İtalya'nın kaç gün içinde cevap vermesi gerekiyor?

CEVAP : O konuda bildiğim kadarıyla kesin bir tarih yok. 
Bizim dosyayı İtalya tarafına göndermemiz için 40 günlük süre 
var biliyorsunuz, ama ondan sonra İtalya'nın bu dosyayı, bu 
başvuruyu değerlendirmesi için bir zaman sınırlaması yok. 
İtalyan sisteminin kendisine kalmış bir konu.

_ •

SORU : Yani Italyan kanunlarına göre de 40 gün içerisinde
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ülkeye illegal yollarla giren kişilerin sınır dışı edileceği ya da 
siyasi sığınma hakkı verileceği konusunda bir şey var da. Bu yüz
den, 21. gününü doldurdu Öcalan şu an Roma'da.

CEVAP : Bizim başvurumuz yapıldıktan sonra, Italyan 
makamlarına intikal ettirildikten sonra artık Italyan makamlarına 
kalmış bir konu. Bir zaman kısıtlaması olduğunu zannetmiyorum.

SORU : Fransa'nın da Öcalan'ı ülkesindeki terör ve haraç 
olayları nedeniyle sorgulamak istediği söyleniyor. Fransızlarla 
Türkiye arasında bir temas, görüş alışverişi ya da benzer birşey 
oldu mu?

Bir de Avrupa genelinde mevcut Öcalan'ı yargılama eğili
mini nasıl değerlendiriyor Türkiye?

CEVAP : Fransa ile bu konuda ikili planda bir temasımız 
olduğunu zannetmiyorum. Tabii Fransız makamları da eğer bu 
yönde bir ilgi izhar etmişse bunu belki şu yönde olumlu bir adım 
olarak görmek gerekir: Bu şahsın terörist kimliğinin ve terörist 
niteliğinin giderek daha yayın bir biçimde kabul gördüğü anlaşıl
maktadır. Nitekim İtalyan Başbakanı D'Alema da, sizlerin de 
bildiğiniz gibi, dün yaptığı bir beyanatta ilk defa olarak bu kişiyi 
terörist olarak tanımlamak ihtiyacı hissetmiştir. Bu da tabii mem
nuniyet verici bir gelişmedir. Olumlu bir işaret sayılır.

Sorunuzun ikinci kısmına gelince, "Avrupa'da yargılan
ması" dediniz. O konudaki tutumumuzu biz geçtiğimiz Cuma 
günü yaptığımız açıklamayla gayet net olarak ortaya koyduk. 
Bunun sözkonusu olamayacağını ifade ettik. Zaten şu sırada da 
sanmıyorum ki gündemde olsun.

SORU : İtalyan ve Alman Dışişleri Bakanları görüştükten
•  •

sonra ortak bir açıklama yaptılar ve açıklamada Ocalan konusu
nun yanısıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne de değindiler. 
Öcalan konusundaki gelişmeler, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki gelişmelerle paralel bir seyir izlemeye başladı. 
Nitekim aynı açıklamada iki tane, biri Roma'da, biri Bonn'da
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uzman grubun oluşturulduğu ve bunların Güneydoğu ile ilgili 
olarak hukuki bir araştırma, inceleme çalışmasına başladıkları 
söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : Bu iki konu arasında bir paralellik kurulmasını 
biz kesinlikle kabul etmeyiz. Bunu herkese de söyledik. Şu sırada 
önümüzdeki mesele, bir terör örgütü ve bu terör örgütü liderinin 
işlemiş olduğu cürümlerin hesabını vermesi konusudur. Meseleyi 
bu çerçeve içinde tutmak gerekir. Meseleyi olduğundan başka 
gösterip bir takım belli amaçlar doğrultusunda başka yönlere çek
mek çabaları bizim tarafımızdan ne hoşgörülür, ne kabul edilir, ne 
de zannediyorum basit bir ahlak nosyonu çerçevesinde kabule 
şayandır.

SORU : Some news in the Turkish Press thinks that 
President Demirel is going to visit some Arap countries like Qatar 
and Bahrein. And also Mr. Mübarek is coming here in a few days. 
Could you please tell us in what context are these visits?

CEVAP : Well, there are preparations underway for 
President Demirel to visit some countries in the region. Also we 
are expecting some heads of states from the countries in the 
region to visit Turkey. These are routine contacts at high level 
between Turkey and the countries in the region. Turkey is a 
regional country and, of course, views very highly of its relations 
with those countries. The President is expected to, as you said, 
visit to certain countries in the Gulf, but we will make the formal 
announcement when the time comes. Also we will do likewise 
about the visits from other countries to Turkey.

  •

SORU : İtalya ile ilgili çok sayıda açıklama, notalar, ben
zeri şeyler yapıldı. Açıklamaların dışında girişimlerde bulunuldu. 
Almanya nezdinde açıklamalar dışında, yani Sayın Başbakanın ve 
diğer yetkililerinin açıklamaları dışında herhangi bir girişimde 
bulunuldu mu? Mesela nota verildi mi ya da benzeri bir diplo
matik girişimde bulunuldu mu?

CEVAP: Almanya ile bütün diğer dost ve müttefik ülkeler
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le olduğu gibi temaslarımız devam ediyor diplomatik düzeyde. 
Gerek buradaki Alman Büyükelçiliği’yle gerek Bonn'daki bizim 
Türk Büyükelçiliği aracılığıyla. Onun ötesinde size söyleyebile
ceğim özel birşey yok.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ROMANYA’YA 
HAREKETLERİNDEN ÖNCE BASINA YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 3 Aralık 1998, Perşembe, Saat:08.30)

Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil Constantinescu'nun 
davetine icabetle 3-4 Aralık 1998 tarihlerinde Romanya'ya resmi 
bir ziyarette bulunacağım. Bu ziyaret, 1994 yılından bu yana, KEİ 
Zirvesi dahil, Romanya'ya yaptığım altıncı ziyareti teşkil edecek
tir. Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Kültür Bakanı Sayın İstemi- 
han Talay, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Murat 
Karayalçın ve diğer üst düzey yetkililer ile işadamları, 
akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan bir heyet bana 
refakat edecektir.

Aramızdaki yerleşik uygulamaya göre Romanya'yla 
Cumhurbaşkanları seviyesinde yılda iki kez karşılıklı ziyaretler 
gerçekleştirilmesine büyük önem vermekteyim. Hatırlanacağı 
üzere, son olarak Sayın Constantinescu 28 Temmuz 1998 tari
hinde ülkemizi ziyaret etmişti.

Türkiye ve Romanya ilişkileri örnek gösterilebilecek 
seviyede seyretmektedir. Ülkelerimiz arasında, başta KEİ olmak 
üzere, bölgesel ve uluslararası platformlarda da yakın bir işbirliği 
sergilenmektedir. Ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı 
Constantinescu'yla, gerek başbaşa gerek heyetlerarası 
görüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konulan bütün 
boyutlarıyla ele alacağız. Ayrıca Romanya Parlamentosu Senato 
ve Meclis Başkanlarıyla da görüş alışverişinde bulunacağım ve 
Romanya Başbakanı ile biraraya geleceğim.

Ote yandan, ziyaretimin, iki ülke arasındaki ticari ve
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ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine ivme kazandıracağı
na inanıyorum. Halihazırda Türkiye, Romanya'nın 
Balkanlar’daki birinci, dünyadaki dördüncü ekonomik ortağıdır. 
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1997 yılında 750 milyon dolara 
ulaşmıştır. Romanya'da halen bini aşkın Türk şirketi, 15 bin 
civarında Türk vatandaşı ile 350 milyon dolar tutarında Türk ser
maye yatırımı bulunmaktadır. İkili ticaret hacmimizin kısa 
zamanda 1 milyar dolara, Romanya'daki Türk yatırımlarının ise 
500 milyon dolara ulaşması ortak hedefimizdir. Ziyaretim sırasın
da Romanya'daki en büyük Türk yatırımı olan bir fabrikanın 
açılışını da yapacağım.

Ziyaretimin bir başka anlamlı yanı da, Cumhurbaşkanı 
Constantinescu ile birlikte Bükreş'in en mutena meydanında 
büyük Atatürk'ün bir büstünün açılışını gerçekleştirecek 
olmamızdır.

Ziyaretim vesilesiyle Romanya'daki soydaşlarımızın yoğun 
olarak yaşadığı Tulcea bölgesine giderek, Türkiye'nin katkılarıy
la restore edilen ve Balkanlar'daki kültür mirasımızın en güzel 
eserlerinden biri olan tarihi Babadağ Camii'ni ziyaret edeceğim 
ve soydaşlarımızla görüşeceğim.

Ziyaretimin Romanya ile ikili ilişkilerin ve bölgemizde 
istikrar ve refahın kalıcı hale gelmesi yönündeki işbirliğimizin 
daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.
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3 a m im  mm

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
ROMANYA’YI ZİYARETLERİ SIRASINDA 

GÖRÜŞMELERDEN SONRA BASIN TOPLANTISINDA
BELİRTTİKLERİ HUSUSLAR

(Cotroceni Sarayı, 3 Aralık 1998, Perşembe, Saat: 12.45)

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Romanya'yı 1994 yılından 
bu yana KEİ Zirvesi dahil altıncı defa ziyaret etmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. Aramızda kurumsallaştırdığımız diya
log çerçevesinde bu ziyaret ile Romanya Cumhurbaşkanı Sayın 
Constantinescu ile bu yıl içinde üçüncü defa biraraya gelmiş
oluyoruz. Bu da mükemmel olarak nitelenebilecek ilişkilerimizin 
yoğunluğunun göstergesidir.

Romanya'nın demokrasiyi ve serbest piyasa ekonomisini 
benimsemesinden itibaren ilişkilerimiz süratle gelişmiş ve işbir
liğimiz somut eylem alanlarına yansıtılmıştır. İlişkilerimizde 
geldiğimiz seviye ve elde ettiğimiz başarılar gözkamaştırıcıdır:

- İki ülke KEİ'de ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi 
(SECİ) Süreci’nde çok yakın işbirliği yapmaktadırlar. Ülkeleri
mizin bölge ve Avrupa vizyonları birbirini tamamlamaktadır. Bu 
bağlamda, Türkiye Romanya'nın başta NATO olmak üzere, 
Avrupa-Atlantik Süreçleri’ne tam üyeliğinin en kuvvetli destekçi
lerinin başında gelmektedir.

- Güneydoğu Avrupa'da önemli birer geçiş noktası olan 
Romanya ile Türkiye Avrupa ile Asya'yı bir kez daha birleştire
cek olan tarihi İpek Yolu’nun restorasyonu sürecinde yakın işbir
liği içindedirler. Buna ilaveten, bölgenin küresel ekonomiyle
bütünleşmesine katkıda bulunacak somut projelerde ortaklık 
ilişkisi içindedirler.
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- Aramızda imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile ticaret 
hacmimiz 750 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Romanya 
Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağıdır.

- Türkiye Romanya'nın kalkınma çabalarına ve serbest 
piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarını yerleştirme yönündeki 
reformlarına faal biçimde destek vermektedir.

- Türkiye'nin Romanya'daki doğrudan yatırımları 350 
milyon doları aşmış, 500 milyon dolara yol almaktadır. Halen 
Romanya'da faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısı 5 bini 
aşmıştır. Bu rakamlar Türk müteşebbisinin Romanya'ya duyduğu 
güvenin parlak bir işaretidir. Keza, çok sayıda Romen firması, 
başta petrol arama-çıkarma, savunma, enerji ve imalat sanayii 
olmak üzere çeşitli alanlarda Türkiye'de faaliyet göstermekte, ser
maye yatırımında bulunmaktadır. İstanbul ve Bükreş, Ankara ve 
İstanbul kadar birbirlerine yakın hale gelmiştir.

- Türk bankalarının ve fınans kurumlarının Romanya'daki 
faaliyetleri Romen banka-finans sisteminin dünya ile bütün
leşmesine katkıda bulunmaktadır.

- Türkiye ve Romanya, demokrasiler karşısındaki en 
büyük belaları teşkil eden terörizm, uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığı ve örgütlü suçlarla mücadelede yakın işbirliği 
içindedir. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında bu konular
da imzalanan Uçlü İşbirliği Anlaşması bölgede ve Avrupa'da 
emsal teşkil edecek bir bölgespl işbirliği anlayışının temelini 
oluşturmaktadır.

Bütün bunlar 7 yıl gibi milletlerin hayatında kısa sayıla
bilecek bir zaman zarfında meydana gelmiştir. Bu başarılarımız 
gelecekteki işbirliğimizin yol haritasını çizmektedir. Şimdi yap- 
mamıiz gereken, ilişkilerimizi her alanda çeşitlendirerek zengin
leştirmek ve kalıcılık kazanmasına katkıda bulunmaktır. 
Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler bu doğrultuda 
fevkalade yararlı birer vesile teşkil etmektedir.
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Romanya'ya her gelişimde katedilen mesafeleri bizzat 
müşahede etmekten memnuniyet duyuyorum. Romanya bugün 
Avrupa'nın sözü dinlenir, dostluğu aranır bir ülkesi haline 
gelmiştir. Avrupa'nın gelecekteki mimarisinin önemli bir parçası 
olmaya adaydır. Bölgesinde bir barış, istikrar ve denge unsurudur. 
Güneydoğu Avrupa Süreçleri’nde oynadığı rol bölgede 
demokrasi ve serbest piyasa ekonomisinin kalıcılık kazanmasına 
katkıda bulunmaktadır. Tabiatıyla, tarihte ender rastlanan bir 
geçiş sürecini yaşayan her ülke gibi Romanya da bazı sıkıntılarla 
karşı karşıya kalmıştır. Ancak, önemli olan güncel sıkıntıların 
ötesine bakabilmek, geleceğin parlak günlerini görebilmektir. Son 
yedi yılda gerek reform çabalarınızda gerek ekonominizin küresel 
ekonomiyle bütünleşme sürecinde elde ettiğiniz başarılar size güç 
veren unsurlar olmalıdır. Bu başarılarınız dostunuz olan Türkiye 
tarafından takdirle izlenmektedir.

Aziz dostum Sayın Cumhurbaşkanı Constantinescu'yla 
gerçekleştirdiğim gerek başbaşa, gerek heyetlerarası görüşme
lerde bu hususlardaki ortak kararlılığımızı bir kez daha müşahede 
etmekten büyük memnuniyet duydum. Kendisi Türk-Romen 
ilişkilerinin dost ve kardeş halklarımızın yararına gelişmesinde 
son derece yapıcı ve olumlu bir rol oynamıştır.

Görüşmelerimizde ayrıca, ikili ilişkilerimizin her veç
hesinin daha da geliştirilmesi ve bölgemizde, özellikle Kosova 
sorunu bağlamında, istikrarın tesisi ve korunması için neler 
yapılabileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.

Görüşmelerde, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
çerçevesinde Antalya Zirvesi'nde sunduğumuz İşbirliği, İstikrar 
ve İyi Komşuluk Şartı'nın, bu sürecin başkanlığını önümüzdeki 
yıl devralacak olan Romanya'nın sonuçlandırma arzusunu mem
nuniyetle müşahede ettim.

Romen tarafına Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü kararlı 
mücadele hakkında bilgi verdim ve teröre karşı işbirliğinin ulus
lararası barış, güvenlik ve istikrar açısından taşıdığı önemin altını
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çizdim. Romen yetkililer, PKK'yı terör örgütü olarak kınamakta 
ve faaliyetlerine hiçbir surette izin verilmeyeceğini taahhüt 
etmektedirler. Bundan memnuniyet duydum.

Romanya Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'daki en büyük 
ticaret ortağıdır. Görüşmelerimizde, iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine ivme kazandırılması 
hususunda mutabık kaldık. İkili ticaret hacmimizin kısa zamanda 
1 milyar dolara, Romanya'daki Türk yatırımlarının ise 500 mil
yon dolara ulaşması yönünde çaba sarfedilmesi gereğine işaret 
ettik.

Öğleden sonra açılışını yapacağım Efes Pilsen'in Ploieşti 
şehrindeki fabrikası da Romanya'ya Türk işadamlarımızın 
ilgisinin en somut örneklerinden biridir. Sözkonusu fabrika 64 
milyon dolarlık bir Türk yatırımıdır.

Romanya'nın Avrupa Atlantik yapılarına katılımı konusun
da önceden beri vurguladığımız desteği yineledim. Türkiye, 
başından beri NATO'nun genişlemesine destek vermiştir.

Türkiye, ittifaka üye olmak isteyen Balkan ülkelerinin bir 
sonraki genişlemede NATO'ya davet edilmeleri gerektiğini 
düşünmektedir. Bu bağlamda, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve 
Macaristan'ın NATO'ya katılım protokollerini içeren kanun 
tasarılarını kabul eden TBMM'nin, aynı kanunla, Romanya ile 
beraber Bulgaristan'ın gelecekte NATO'ya üye olmalarının 
sağlanmasını teminen her türlü çabanın sarfedilmesi yolunda 
hükümete talimat vermiş olması da bu desteğin yeni ve önemli bir 
göstergesidir.

Ayrıca, KEİ'nin başarılı bir bölgesel girişim haline 
gelmesinde ve geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan KEİ Şartı ile 
bölgesel bir örgüte dönüşmesi yolunda Romanya'nın gösterdiği 
aktif ve yapıcı gayretleri takdirle karşıladığımızı belirtmekten 
memnuniyet duyuyorum.
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Yarın, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünün en sağlam 
ayaklarından birini oluşturan Romanya'daki soydaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı Tulcea bölgesine geçerek, Türkiye'nin 
katkılarıyla restore edilen tarihi Babadağ Camii'nin açılışını 
gerçekleştireceğim ve soydaşlarımızla görüşeceğim.

Romanya'daki soydaşlarımız Romen devletinin iyi ve sadık 
vatandaşlarıdır. Romanya'nın demokrasisini güçlendirme ve 
serbest piyasa ekonomisini yerleştirme yönünde attığı adımlar 
soydaşlarımızın huzuru, esenliği ve refahı açısından da önem 
taşımaktadır. Soydaşlarımızın Romen devletinden gördükleri 
hoşgörü, takdir ve ilgi bizleri mutlu etmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ROMANYA’DA 
TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNE AİT BİR TESİSİN 

AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Ploeşti, 3 Aralık 1998, Çarşamba, Saat: 15.45 )

Efes Pilsen'in Değerli Yöneticileri,
Değerli İşadamları,
Sayın Basın Mensupları,

Bugün burada, Türk girişimcisinin ve Türk sermayesinin 
sınırlarımızın dışına taşan başarılarının anlamlı bir örneğini daha 
hep birlikte müşahede ediyoruz. Bugün hizmete açmakta olduğu
muz bu tesis, Romanya'daki en büyük Türk yatırımı olma özelliği 
taşımaktadır ve 64 milyon dolar tutarındadır. Bu yatırım bir yan
dan Türk iş dünyasının ufkunun genişliğinin, diğer yandan Türk- 
Romen dostluğunun ne derece sağlam temellere oturduğunun 
somut bir simgesidir. Yaratılacak istihdam ve yerel personelin 
uluslararası standartlarda eğitim alması, Ploeşti şehrinin 
dinamizmini arttıracak ve yerel ekonomiye önemli ölçüde katkı 
sağlayacaktır.

Türk iş dünyası, gerçekten de artık kabına sığmamakta, beş 
kıtaya mal satmakta, beş kıtada yatırım yapmaktadır. Bizim 
devlet ve hükümet olarak görevimiz ve hedefimiz, müteşebbisle
rimizin küresel rekabet şartları içinde önlerini daha iyi görmele
rine katkıda bulunmak, çalışmalarını kolaylaştıracak şartları oluş
turmaktır. Bir dünya devleti olan Türkiye'nin işadamları da artık 
bütün dünyayı büyük bir yatırım alanı, iş yapılacak bir pazar 
olarak görmektedirler.

Romanya'ya yatırım yapan Türk işadamları, bu ülkeyi
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kendi ülkeleri gibi benimsemekte, Romanya'nın refahına ve esen
liğine şevkle katkıda bulunmaktadırlar. Romanya'da yerleşik 
Türk firmalarının sayısı 5 bini geçmiştir. Bu firmaların yaptıkları 
yatırımların tutarı 350 milyon doları aşmıştır. Bu rakamlar Türk 
müteşebbislerinin Romanya'ya duydukları güvenin en parlak 
işaretleridir. Aramızdaki ilişkilerin ortaklık zemininde kalıcı, 
uzun vadeli sağlam bir işbirliğine dönüşmekte olması ülkeleri
mizin ortak refahına hizmet etmektedir.

Enerjilerini, sermayelerini, yüreklerini Romanya'ya hizmet 
vermeye hasrederek, bu ülkeye yatırım yapan Türk müteşebbis
lerini tebrik ediyorum. Aynı zamanda, onları Romanya'ya daha 
fazla yatırım yapmaya teşvik ediyorum. Ayrıca, gerçekleştirdik
leri reformlar ve kararlı uygulamalarla küreselleşmenin dinamiği
ni fevkalade başarılı bir şekilde yakalamış olan ve bu sayede 
yabancı yatırımcıları ülkelerine cezbetmeyi başaran Romanya'nın 
dirayetli yöneticilerini de tebrik ediyorum.

Bu düşüncelerle, açmakta olduğumuz bu işletmenin
ülkelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.

%
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FAHRİ DOKTORA
TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Bükreş Üniversitesi, 3 Aralık 1998, Perşembe, Saat: 17.30)

Sayın Rektör,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Öğrenciler,

Romanya'nın köklü bilim ocağı Bükreş Üniversitesi'nin 
değerli öğretim üyeleri ile öğrencileri arasında bulunmaktan ve 
bu seçkin üniversite tarafından bana fahri doktora ünvanı ve
rilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bilginin en stratejik meta haline geldiği, “bilgi çağı” olarak 
adlandırılan bir dönemde yaşıyoruz. Eğitim ve bilim alanlarında
ki uluslararası işbirliği artık her zamankinden daha büyük bir 
önem kazanmıştır. Bilimsel gelişme, eğitim, refah, kalkınma ve 
barış arasında güçlü bir ilişki ve etkileşim mevcuttur. Esasen, bu 
doğrultuda küresel düzeyde bir bilinçlenme ve anlayış birliği de 
ortaya çıkmaktadır. Bilimsel gelişme, bilgiye ulaşımda 
demokratikleşme ve eğitim işte bu bağlamda tüm dünyada yeni 
bir heyecanla ele alınmaktadır. Türkiye ve Romanya arasında 
diğer alanların yanısıra, eğitim, bilim ve kültür alanlarında da 
yakın işbirliğine büyük önem atfediyorum. Önümüzdeki yüzyıla 
birlikte hazırlanmamızda bu işbirliğinin belirleyici olacağına 
inanıyorum.

Sayın Rektör,
Değerli Konuklar,
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Son demlerini yaşamakta olduğumuz XX. Yüzyıl, bilim ve 
teknolojinin tarihte en süratli geliştiği ve aynı oranda da günlük 
yaşama yansıdığı yıllar olarak anılacaktır. Bununla birlikte, XX. 
Yüzyıl, iki dünya savaşının yaşandığı, dünyanın ideolojik çatış
malarla bölündüğü acı bir dönem olarak da insanlık tarihinde 
yerini alacaktır. Bu yüzyılın son sayfasını, çatışmaların ve kısıtla
maların şekillendirdiği iki kutuplu düzenin yerine, yeni bazı 
sorunlara rağmen, dayanışma ve işbirliğine açık bir uluslararası 
ortamla kapatıyor olmamız, üçüncü bin yıla umutla bakmamızı 
sağlamaktadır.

Nitekim, Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte bölge
mizde de iyimser beklentiler ortaya çıkmıştır. Ancak, eski 
Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yaşananlar iyimserlikten 
karamsarlığa doğru dalgalanmalar meydana getirmiştir. Saldırgan 
etnik milliyetçilik gibi artık tarihin karanlık sayfalarında kalması 
gereken çağdışı yöntemlerin akla ve sağduyuya galebe çalması 
neticesinde bölgemizde onbinlerce masum insan hayatını kay
betmiş, büyük acılar yaşanmıştır. Kalıcı bir barış için tarihin yan
lış okunmasından kaynaklanan husumet politikalarının, dar 
görüşlü yaklaşımların ve etnik temizlik gibi insanlık suçu 
niteliğindeki uygulamaların terkedilmesi bir zarurettir. Türkiye, 
bölgemizde çatışmaların yerini işbirliğine bırakması için 
demokrasi, hoşgörü, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına 
dayanan bir zeminde güç birliği yapılması gerektiğine inanmak
tadır.

Bölgemizin de içinde yeraldığı Avrasya coğrafyası her 
alanda büyük bir dönüşüm ve değişim içindedir. Denizlerin bir
birine bağlanacağı, halkların birbirine daha da yakınlaşacağı bir 
yeniden yapılanma dönemini yaşıyoruz. Enerji nakil hatlarıyla, 
ulaştırma koridorlarıyla, iletişim ağlarıyla Hazar Karadeniz'e, 
Karadeniz Akdeniz'e bağlanmaktadır. Hazar Havzası’nda yeralan 
ve parasal değeri 8 trilyon doları bulan petrol ve doğalgaz kay
naklarının yer üstüne çıkmaya başlamasıyla birlikte bölgemizin 
ortak refahında büyük bir artış meydana gelecektir. Önümüzdeki 
yüzyıl dünyası işte böyle bir dünya olacaktır. Bu dünyaya birlik-
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  •

te hazırlanıyoruz. Karadeniz Ekonomik işbirliği içindeki ortak 
hedefimiz de budur. Bugüne kadar Avrupa'da bölünmenin adı 
olan Yalta'da bu yıl imzaladığımız KEİ Şartı'yla bütünleşmiş, 
demokratik, müreffeh Avrupa'nın yaratılması yönündeki karar
lılığımızı ortaya koyduk. Aynı zamanda Karadeniz Havzası’nda 
bir büyük serbest ticaret alanının oluşturulması doğrultusunda 
görüş birliğine vardık. Tüm bu gelişmeler ortak geleceğimizi bir
likte inşa etme kararlılığımızın somut göstergeleridir.

Sayın Rektör,
Değerli Konuklar,

Bugün artık küresel bir savaş riski altında değiliz. Ancak, 
demokrasiler açısından ciddi tehdit oluşturan yeni tehlikelerle 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu yeni tehdit ve tehlikeler arasında 
yabancı düşmanlığı ve etnik milliyetçilik, ırkçılık ve ırkçılığın 
yeni çeşitleri, terörizm, örgütlü suç, silah ve uyuşturucu 
kaçakçılığı, kara paranın aklanması ve çevrenin tahribini sayabi
liriz. Hiç bir ülke bunları tek başına çözüme kavuşturma 
yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle, bu sorunlarla mücadelede 
uluslararası işbirliği mutlaka daha etkin hale getirilmelidir.

Bu sorunların en tehlikelisi terörizmdir. Hedefi; insan hak
larının, temel özgürlüklerin ve demokrasinin tahrip edilmesi; 
meşru biçimde kurulmuş demokratik hükümetlerin destabilize 
edilmesi; ve çoğulcu sivil toplumun temellerinin yıkılmasıdır. Bu 
soruna karşı bağışık olduğumuzu, bu sorunun bizim uzağımızda 
bulunduğunu düşünmek vahim bir hata olur. Demokrasiler bu tür 
meydan okumalarla ancak ortak bir vizyona sahip olarak ve 
dayanışma içinde başa çıkabilirler. Dolayısıyla, güvenliğimizi ve 
ortak değerlerimizi korumak amacıyla, terörizmi önlemek, 
terörizme karşı savaşmak ve onu ortadan kaldırmak için gerekli 
ve etkin tüm önlemleri almak zorundayız. Şiddetin yüceltilmesi 
ve terörün teşvik edilmesi bir hak olarak görülemez. Terörizm, 
hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemez.

Bölgemizin son ikiyüz yıllık tarihi dünyaya kan, şiddet ve 
gözyaşını hatırlatmaktadır. Tarihten devraldığımız bir imaj sorunu
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bulunmaktadır. Uluslararası toplum Balkanlar'da çatışma ve şid
detin bir kader olduğuna koşullanmıştır. Yeni bir binyılın eşiğinde 
bu tespitlerin doğru olmadığını ispatlamak tüm bölge ülkelerinin 
en başta gelen görevidir. Romanya'yı bölgemizin barış, istikrar ve 
refahı için birlikte çalışacağımız bir ortak olarak görüyoruz.

Sayın Rektör,
Değerli Konuklar,

Dünya ekonomisinin küreselleşme yolunda önemli 
mesafeler aldığı, sınırların giderek haritada bir çizgiye dönüş
meye başladığı günümüzde birbirleriyle uyum içinde hareket ede
bilen ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışma her zamankinden 
fazla önem kazanmıştır. Türkiye ve Romanya, bu ortak anlayış ve 
inançla, bölgemizde ikili ve çok taraflı ekonomik işbirliği forum
ları kurma konusunda birlikte çaba göstermektedirler. Kuruluşuna 
birlikte öncülük ettiğimiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, 
bu müşterek politikanın somut bir örneğini teşkil etmektedir.

Devletler arasındaki gerçek dostluklar, karşılıklı saygı, bir
birini daha iyi tanıma arzusu, sorunları görüşerek çözme azmi, 
işbirliğini arttırma çabası ve zor anlarda dayanışma duygusuyla 
kendini gösterir. Milletler ise, esas itibariyle anlaşmalarla değil, 
hislerle birbirlerine yaklaşırlar. Tarihin birleştirdiği halklarımız, 
bugün de birbirlerine aynı muhabbetle bağlıdırlar. Ortak bir tarihi 
paylaşan ülkelerimiz ortak geleceklerini de birlikte inşa etmeye 
kararlıdırlar.

Sayın Rektör,
Değerli Konuklar,

Romanya'yı daha önceki bir ziyaretim sırasında bir vesi
leyle değindiğim, ancak tekrar etmekten gurur duyacağım, bu 
sene 75. Yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1937 yılında o zamanki 
Romanya Dışişleri Bakanına ifade ettiği şu sözleri sizlerle de pay
laşmak istiyorum:
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"İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini 
düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını 
düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyor
sa bütün dünya milletlerinin saadetine hadim olmaya elinden 
geldiği kadar çalışmalıdır. Çünkü dünya milletlerinin saadetlerine 
çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalış
mak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, huzur 
ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yap
sın huzurundan mahrumdur. En uzakta zannettiğimiz bir hadi
senin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Ben ve Türkiye, 
giderek daha da güçlenen bir Romanya görmeyi yürekten isti
yoruz. Romanya'yla ittifak, Türkiye için sürekli bir mutluluk 
nedenidir. Paktların üstünde, bizi birleştiren duygulardır. 
Romanya, yüreklerimizde değerli bir dosttur."

Sevgili öğrenciler,

"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" politikasının mimarı Mustafa 
Kemal Atatürk'ün bu sözlerini özellikle sizlere duyurmak iste
dim. Zira, ülkelerimizin geleceği, yarının umutları ve yöneticileri 
olan siz gençlerin, iki ülke arasında süregelen dostane ve yakın 
ilişkileri aynen devam ettirmenize bağlıdır. Bu anlamda sizlere 
güvenimiz tamdır.

Sayın Rektör,
•  •  • •

Sayın Öğretim Üyeleri,

Yarınlarımızın teminatı olan gençlerin en iyi şekilde 
yetiştirilmesi gibi kutsal ve zor bir sorumluluğu üstlenmiş bulu
nan siz değerli bilim adamlarının önümüzdeki yüzyıla hazırlanıl
mışında oynadığınız rol büyüktür. Umudun zafere ulaşacağı yeni 
bir tarihin yapılması, halklarımız arasındaki dostluk köprülerinin 
daha da sağlamlaştırılması doğrultusunda gayret sarfedeceğinize 
inancım tamdır.

#

Bu duygu ve düşüncelerle, bugün bana bu kıymetli ilim 
yuvası tarafından tevdi edilen fahri doktora payesini daima 
gururla taşıyacağımı ifade eder, hepinizi sevgi ve saygıyla selam
larım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ROMANYA 
CUMHURBAŞKANI CONTANTINESCU TARAFINDAN 

ONURLARINA VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cotroceni Sarayı, 3 Aralık 1998, Perşembe, Saat:20.30)

Aziz Dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Contantinescu,
Değerli Konuklar,

Şahsım ve ülkem hakkmdaki nazik sözlerinize ve iyi dilek
lerinize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Dostumuz ve komşu
muz Romanya'yı yeniden ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet 
duymaktayım. Güzel başkentiniz Bükreş'e ayak bastığımız andan 
itibaren bana ve beraberimdeki heyete gösterilen yakın ilgi ve 
sıcak konukseverlik için minnettarım.

•  •

Ust düzey ziyaretler ülkeler arasındaki ilişkilerin gerçek
seviyesini yansıtmaktadır. Güzel ülkenizi 1994 yılından bu yana
KEİ Zirvesi dahil altıncı kez ziyaret ediyor olmam, ülkelerimizin
arasındaki müstesna ve örnek ilişkilerin en somut göstergesidir.
Romanya'yı her ziyaretimde kendimi evimde hissettiğimi bir kez 
daha ifade etmek istiyorum.

Bu ziyaretimin, 1 Aralık 1998 tarihinde kutladığınız 
Romanya Milli Günü ile "büyük birleşme" olarak andığınız, ülke 
birliğinin sağlanmasının 80.yıldönümünün hemen sonrasına 
tesadüf etmesi ayrıca anlamlıdır. Biz de 29 Ekim günü 
Cumhuriyetimizin 75.yılını büyük bir coşkuyla kutladık. "Büyük 
Birleşme"nin SO.yılı ve milli gününüz vesilesiyle sizi Türk milleti 
adına içtenlikle kutluyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız
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Alayı'nın bu münasebetle düzenlenen törenlerde hazır bulunarak 
sevincinize iştirak etmesi Türkiye'nin Romanya'ya verdiği öne
min ve halklarımız arasındaki muhabbet hislerinin bir gösterge
sidir.

Bu vesileyle, yarın Bükreş'in en mutena meydanlarından 
birine "Mustafa Kemal Atatürk" adının verilmesine ilişkin törene 
zat-ı alileriyle birlikte katılacak ve büyük Atatürk'ün büstünün 
açılışını gerçekleştirecek olmamızdan duyduğum bahtiyarlığı 
ifade etmek istiyorum. Bu zarif düşüncelerinden ötürü Romanya 
yöneticilerine teşekkürü bir borç addediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Romanya'nın 1989'dan bu yana demokrasisini 
güçlendirme, piyasa ekonomisini bütün kurum ve kurallarıyla 
yerleştirme yönündeki çabalarını takdirle izliyoruz.

Romanya'nın komşularıyla geliştirdiği iyi ilişkiler ile 
bölgede istikrarın sağlanmasına yaptığı katkılar da ayrıca takdire 
şayandır.

İnsan hak ve özgürlüklerine saygı temeline dayalı çoğulcu 
demokrasi ve serbest pazar ekonomisi zemininde Avrupa- 
Atlantik yapılarıyla bütünleşmeyi amaçlayan Romanya'nın bu 
hedefine mutlaka ulaşacağına inanıyorum.

Türkiye, Romanya'nın Avrupa-Atlantik kumrularıyla 
bütünleşme çabalarını başından itibaren kuvvetle desteklemiştir. 
Bu mey anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan ve Polonya'nın NATO üyeliklerinin onaylanmasına 
ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde kabul ettiği kanunda 
Romanya'nın NATO üyeliğinin önemine ve Türkiye'nin bu yön
deki desteğine açık bir şekilde yer vermiş, hükümetimizden bu 
yolda gayret sarfetmesini istemiştir.

Bir devletin, bütün kurum ve yapılarıyla topyekün bir 
reform sürecine girmesi meşakkatli bir iştir. Daha ileri bir refah 
seviyesine ulaşmak amacıyla bunca cefaya katlanan ve bunca
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fedakarlık yapan ülkelerin er-geç başarıya ulaşacaklarına yürek
ten inanıyorum. Önemli olan güncel sıkıntıların ötesine baka
bilmek ve geleceğin parlak günlerini görebilmektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye ve Romanya tarihi bir dostluğu paylaşmaktadırlar. 
Bu dostluk ilişkisi son yıllarda en üst seviyesine ulaşmıştır. 
Ülkelerimizin dış politika vizyonları benzer unsurlar taşımak
tadır. İki ülke arasında siyasi nitelikli hiçbir sorun bulunmamak
tadır. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz de her geçen gün gelişmek
tedir.

Türkiye bugün Romanya'nın Balkanlar’daki birinci, 
dünyadaki dördüncü ekonomik partöneridir. İki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 1997 yılında 750 milyon dolara ulaşmıştır. Halen 
Romanya'da 5106 Türk şirketi ve özelleştirme dahil 350 milyon 
dolar tutarında Türk sermaye yatırımı bulunmaktadır. Ticaret 
hacmimizin kısa zamanda 1 milyar dolara ulaşacağı, 
Romanya'daki Türk yatırımlarının ise 500 milyon dolara baliğ 
olacağı inancındayım. Ziyaretim vesilesiyle bugün Ploeşti'de 
açılışını yaptığım fabrika 64 milyon dolarla Türkiye'nin 
Romanya'daki en büyük yatırımıdır. Amacımız Türk 
işadamlarının benzeri yatırımlarını teşvik etmek ve her iki 
ülkenin ortak refahının artmasına katkıda bulunmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye olarak bölgesel işbirliğine büyük önem atfediyor, 
bu anlayışımızın Romanya tarafından da paylaşıldığını görmek
ten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Başlangıçtan itibaren elele götürdüğümüz Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği'nin kurumsallaşması ve bu çerçevede 2010 
yılına kadar Karadeniz'de serbest ticarete geçişin kararlaştırılmış 
olması ülkelerimizin ortak bir başarısıdır. Ote yandan, zat-ı âliniz 
ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sayın Stoyanov ile birlikte 
Antalya'da vardığımız mutabakat çerçevesinde yürüttüğümüz 
üçlü işbirliği, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine
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olumlu etkisinin yanısıra, başta terörizm ve organize suçların 
önlenmesine yönelik ortak mücadelemiz olmak üzere, her veçhe
siyle bölgesel istikrara da katkıda bulunmaktadır. Bu işbirliğimiz, 
Avrupa'da emsal teşkil edecek niteliktedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ülkelerimiz arasındaki dostluk köprüsünün en sağlam 
ayaklarından biri de Romanya'da sayıları 100 bini bulan Türk ve 
Tatar azınlığının mevcudiyetidir. Soydaşlarımızın Romanya'nın 
sadık vatandaşları olarak Romen Devleti'nden gördükleri 
hoşgörü, takdir ve ilgi bizi eri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Türk 
ve Tatar azınlığının iki değerli temsilcisinin Romanya 
Parlamentosu'nda yer alması bizim için ayrı bir memnuniyet kay
nağıdır.

Yarın soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgeleri de 
ziyaret ederek, iki ülkenin ortak çabalarıyla restore edilen tarihi 
Babadağ Camii'nin açılışına katılacağım. Türk ve Tatar azınlık 
için büyük anlam ifade eden ortak kültürel varlığımızın korun
ması bağlamında Romen makamlarının gösterdiği özen ve işbir
liği için bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Dostum,

Bölgemiz tarih boyunca bir çok kavmin ve kültürün buluş
ma noktasını teşkil etmiştir. Türk ve Romen milletleri bu 
coğrafyanın maddi refahına olduğu kadar manevi zenginliğine de 
hizmet etmişlerdir. Ortak bir tarihi paylaşan Türkiye ve Romanya 
ortak geleceklerini de birlikte inşa etmeye kararlıdırlar. 
Ziyaretimin bu ortak kararlılığımızın bir kez daha vurgulanması
na imkan sağlamış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkelerimiz arasındaki 
dostluğun ve işbirliğinin daha da gelişeceğine olan inancımı 
tekrarlayarak, kadehimi ekselanslarının sağlık ve mutluluklarına, 
Türk-Romen işbirliğinin parlak geleceğine; dost Romen halkının 
refah ve esenliğine kaldırıyorum.

Norok (Romence "şerefe")
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MISIR ARAP CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 
SAYIN HÜSNÜ MÜBAREK’İN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Hüsnü
Mübarek, 5-6 Aralık 1998 tarihlerinde ülkemize resmi bir 
ziyarette bulunacaklardır.

Hatırlanacağı üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız, 16 Eylül 
1997 tarihinde Mısır'a bir çalışma ziyareti yapmışlardı.

Sayın Hüsnü Mübarek'in ziyaretleri vesilesiyle yapılacak 
görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ROMANYA 
DÖNÜŞÜ, HAVAALANINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 4 Aralıkl998 Cuma, Saat: 17.15)

Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Emil Constantinescu'nun 
davetine icabetle 3-4 Aralık 1998 tarihinde Romanya'ya gerçek
leştirdiğim resmi ziyaretten dönmüş bulunuyorum.

KEİ Zirvesi dahil, 1994 yılından bu yana Romanya'ya yap
tığım bu altıncı ziyarette, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi, Kültür 
Bakanı Sayın îstemihan Talay, TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkam Sayın Murat Karayalçın ve diğer üst düzey yetkililer, 
akademisyenler, işadamları ve basın mensuplarından oluşan bir 
heyet bana refakat etmiştir.

Türkiye-Romanya ilişkileri süratle gelişmektedir. Gerek 
Cumhurbaşkanı Constantinescu'yla, gerek Romanya Senatosu 
Başkanı Petre Roman, Romanya Milletvekilleri Meclisi Başkanı 
Ion Diaconescu ve Başbakan Radu Vesile'yle gerçekleştirdiğim 
görüşmelerde bölgede örnek gösterilebilecek ilişkilerimizin daha 
da geliştirilmesi hususundaki ortak kararlılığımızı memnuniyetle 
müşahede ettim. Bu vesileyle, Romanya'nın başta NATO olmak 
üzere, Avrupa-Atlantik kurumlarma tam üyelik çabalarına 
Türkiye'nin verdiği güçlü desteği bir kez daha vurguladım.

Görüşmelerimde Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa'da en 
büyük ticaret ortağı olan Romanya ile aramızdaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerin genişletilmesine ilişkin tedbirleri muhataplarımla 
birlikte ele aldık. İkili ticaret hacmimizin kısa zamanda 1 milyar
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dolara, Romanya'daki Türk yatırımlarının ise 500 milyon dolara 
ulaşmasının Romanya'nın kalkınma çabalarına katkıda bulu
nacağı hususunda görüş birliği içinde olduğumuzu görmekten 
memnuniyet duydum. Diğer taraftan, askeri ve savunma sanayii 
alanlarındaki işbirliğimizi arttırmanın yollarını birlikte gözden 
geçirdik. Ziyaretim sırasında ayrıca, Ploeşti'de kurulan ve 
Romanya'daki en büyük Türk yatırımı olan bir işletmenin açılışını 
da gerçekleştirdim.

Muhataplarıma, her iki ülkenin de konuya atfettiği büyük 
önem doğrultusunda, terörizm, organize suç, uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığına karşı etkili bir şekilde mücadele için beklentileri
mizi dile getirdim. Bu konulardaki işbirliğimizi Antalya'da Nisan 
1998'de Bulgaristan'ın da katılmasıyla imzaladığımız üçlü anlaş
ma çerçevesinde daha da yoğunlaştırmayı kararlaştırdık.

Ziyaretimin ikinci günü, Romanya'daki soydaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı Tulcea bölgesine giderek, Türkiye'nin 
katkılarıyla restore edilen tarihi Babadağ Camii'nin açılışını 
gerçekleştirdim ve Köstence'yi ziyaret ederek soydaşlarımızla 
görüştüm. Sayıları 100 bini bulan soydaşlarımızın Romanya'nın 
sadık ve iyi vatandaşları olarak Romen Devleti'nden gördükleri 
hoşgörü, takdir ve ilgi bizleri mutlu etmiştir.

Sonuç olarak, Romanya ziyaretim ikili ilişkilerimiz ve böl
gemiz açısından fevkalâde kapsamlı ve verimli bir ziyaret olmuş
tur.

[34] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1998



AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN KABUL 
EDİLEN RAPORA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu 3 Aralık 1998 tarihli oturumunda 
Türkiye ile ilişkiler hakkında AvusturyalI Parlamenter Hans 
Svvoboda tarafından hazırlanan bir raporu kabul etmiştir.

Avrupa Parlamentosu’nun ülkemize karşı ötedenberi 
önyargılı bir tutum sergilediği ve Türkiye'ye hasım mihrakların 
sözcüsü durumuna düşmekten kurtulamadığı bilinmektedir.

Avrupa Parlamentosu’nun, her iki tarafça aynı değeri taşı
ması gereken Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunacak sağduyulu bir tutum değişikliğine bu kere de 
gidemediği, yapıcı ve gerçekçi olmaktan uzak bir yaklaşımı ısrar
la sürdürdüğü görülmektedir.

Dün kabul edilen raporda Avrupa Parlamentosu önceki 
aşırılık ve karalamalarının da ötesine geçmiş, ülkemizin iç siyasal 
ve toplumsal düzenine ve dış politikasına kabul edilemez müda
halelere alet edilmiştir.

Ülkemizde ondört yıldır unutulmaz acılara yol açan teröriz
mi sona erdirmek amacıyla harcadığımız çabaları görmemeye 
çalışarak, Avrupa Parlamentosu’nun kendi zihnindeki "ulus
lararası bir konferans toplanması" çağrısına da raporda yer ve
rilmiştir.

Bu çarpık yaklaşım, binlerce vatandaşımızın katledilmiş 
olmasına karşı duyarsızlık ve umursamazlık içinde, terörün onay
lanması anlamına gelmektedir. Bu yaklaşımı başta terör kurban-
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larımızm aileleri olmak üzere tüm milletimiz adına en sert şekilde 
kınıyor ve reddediyoruz. Bu bağlamda, terörizmi himayeye 
kalkışanların ağır sorumluluk altına girdiklerini hatırlatmak isti
yoruz.

Bu vesileyle, raporda Kıbrıs konusundaki gerçekleri yan
sıtmayan yargıların tümüyle geçersiz olduğunu ve adadaki iki 
halk ve iki devlet arasında serbest müzakereler yoluyla bir çözüm 
bulununcaya kadar Kıbrıs'ın AB'ye üyeliğinin uluslararası hukuk 
ve meşruiyet açısından mümkün olamayacağının bilindiğini vur
gulamakta yarar görmekteyiz.

Ayrıca, Türkiye'nin tam üyelik karşılığında, genel kıstaslar 
dışında, ulusal birikim ve çıkarlarını zedeleyecek adımlar atabile
ceğini tasavvur dahi etmek yanlış ve yetersizdir. Raporda yer ve
rilen hususların büyük bir bölümü, Türkiye'nin hayati öncelikleri
ni oluşturmaktadır ve kuşkusuz bunlar üyeliğin bedeli olamaz.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin selameti ve geleceği
açısından AB üyesi ülkeler ve kamuoyları bu sorumsuz yaklaşımı 
paylaşmamalıdır.
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YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANININ EGE’DEKİ FIR 
SINIRLARI KONUSUNDAKİ BEYANINA İLİŞKİN 

TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN AÇIKLAMA

Yunanistan Savunma Bakanı Tzohatzopoulos, 2 Aralık 
1998 tarihli ANA bülteninde yayınlanan demecinde, 
"Yunanistan'ın gelecek yıldan itibaren Ege'deki Atina FIR'ınm 
tümünün uzun ve kısa menzilli füzelerle korunmaya başlaya
cağını" ileri sürmüştür.

Yunanistan Savunma Bakanının açıklaması, bütün Ege 
Denizi’ni bir Yunan gölü olarak görme hayalinin yeni bir teza
hürüdür. Eğer bu tavır S-300'ler sorununu saptırmaya yönelikse, 
bu husustaki geçerli tek seçeneğin anılan füzelerin siparişinin 
iptali olduğunu hatırlatmamız yeterli olacaktır.

Öte yandan, FIR (Flight Information Region) sorumluluğu, 
uluslararası hava sahalarında bölgesel anlaşmalarla ülkelere ve
rilen hava trafik hizmetleriyle ilgili teknik bir sorumluluktur. Bu 
çerçevede, FIR sınırlarının, hava koridorlarının ve Terminal 
Kontrol Sahalarının (TMA) kurulması ve bunlarla ilgili her türlü 
değişiklikler dahil, uluslararası hava sahalarıyla ilgili düzen
lemelerin bölge devletleri arasında anlaşma ve ICAO Konseyi'nin 
onayıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı olarak teknik FIR 
sorumluluğunu istismar ederek bu görevi bir egemenlik hakkı 
olarak göstermeye çalışmaktadır.

Ege'nin uluslararası hava sahasına giren askeri uçak
larımızdan uçuş planı isteyen, tatbikat NOTAM'larımızı
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değiştiren ve Ege'deki milli ve NATO hava tatbikatlarında çeşitli
güçlükler ve engeller çıkaran Yunanistan, şimdi daha da ileriye
giderek, Atina FIR'ını füzelerle donatacağı yolunda uluslararası
hukuk normlarını tamamen çiğneyen tehditler savurmaya 
başlamıştır.

Tzohatzopoulos'un bu açıklaması, ayrıca, 1960'lardan 
itibaren uluslararası anlaşmalarla ve "silahsızlandırılmış olmak 
koşuluyla" kendisine bırakılan Doğu Ege Adaları’nın bu 
statüsünü aşındırma gayreti içerisine giren Yunanistan'ın niyetini 
ve Türkiye'nin bu konudaki görüşlerinin haklılığını tüm açık
lığıyla ortaya koymaktadır.

Savunma Bakanının bu kışkırtıcı ve tehditkar beyanı, iki 
ülke arasındaki en üst düzeyde tescil edilen Madrid 
Mutabakatı ’ na aykırıdır.

Yunanistan tehdit yoluyla bir yere varamayacağını bilme
lidir.

Türkiye, tabiatıyla, Ege Denizi’nde hayati ve meşru çıkar
larını korumak için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK’İ 

KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 5 Aralık 1998, Cumartesi, Saat: 14.00)

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim 
Hüsnü Mübarek'i ve beraberindeki heyetin seçkin üyelerini 
ülkemizde görmekten memnuniyet duymaktayım.

Geçtiğimiz aylarda Suriye'yle aramızda yaşanan gergin
liğin barışçı yollarla aşılması için bizzat Ankara'ya gelen, bilahare 
Dışişleri Bakanı Sayın Amr Moussa'yı kendisini temsilen ülke
mize gönderen aziz biraderim Sayın Hüsnü Mübarek'e, bu vesi
leyle tekrar teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Türkiye ve Mısır arasında, gücünü ortak tarih ve kültür 
mirasından alan köklü bağlar bulunmaktadır. Bu güçlü bağlar, 
ülkelerimiz arasındaki samimi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin 
temelini ve işbirliğimizin parlak geleceğinin teminatını oluştur
maktadır.

Biz, dost ve kardeş Mısır yetkilileriyle gerek ikili ilişkile
rimizi ilgilendiren konularda, gerek bölgesel ve uluslararası 
sorunlar hakkında her düzeyde sürdürdüğümüz istişarelere büyük 
önem veriyoruz.

Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz'deki iki büyük devlet 
olarak bölgemizin barış, istikrar ve refahı için birlikte çalışma 
azim ve iradesine sahiptirler. Sayın Mübarek'le yaptığımız 
istişareler, bu yönde daha ileri adımlar atmamıza hizmet edecek
tir.
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Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek'in ülke
mize gerçekleştirmekte oldukları bu ziyaret sırasında ikili ilişki
lerimizi ve işbirliğimizin daha ileri düzeylere çıkartılması
hususunu görüşecek, bölgesel ve uluslararası sorunları ele ala
cağız.

Kardeş ülke Mısır'la her alanda geliştirebileceğimiz işbir
liğinin, sadece ülkelerimiz ile halklarımızın çıkarlarına değil, aynı 
zamanda, bölgemizin ve dünyanın barış ve istikrarına da katkıda 
bulunacağına yürekten inanıyoruz.

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek ile
beraberindeki değerli heyet üyelerinin ülkemizdeki ikametlerinin
verimli ve iyi geçmesini içtenlikle diliyor ve kendilerine tekrar 
hoşgeldiniz diyorum.

[40] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1998



SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MISIR 
CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK ONURUNA 
VERDİKLERİ YEMEKTE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 5 Aralık 1998, Cumartesi, Saat: 20.00)

Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Mübarek,
Bayan Mübarek,
Değerli Konuklar,

Zat-ı âlinize, muhterem refikanız Bayan Mübarek'e ve 
heyetinizin seçkin üyelerine Türkiye'ye hoşgeldiniz demekten 
onur duymaktayım. Kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı, dünyanın önde gelen deneyimli devlet 
adamlarından dostum ekselansları Hüsnü Mübarek'i ve muhterem 
refikalarını ülkemizde ağırlamak bana ve eşime kıvanç vermekte
dir.

Türkiye ile Mısır arasında düzenli bir istişare mekanizması 
mahiyeti kazandırdığımız karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ilişki
lerimizi ve işbirliğimizi hızlandırdığını müşahede etmekten 
büyük memnuniyet duyuyorum. Bölgemizin barış, istikrar ve 
ortak refahı doğrultusunda birlikte yaptığımız çalışmaların son 
derece yararlı ve verimli olduğuna inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

•  •

Üzerinde yaşadığımız topraklarda yeşeren medeniyetler 
Akdeniz'in ve hatta insanlığın ortak tarihinde belirleyici bir yer 
işgal etmektedirler. Esasen, evrensel uygarlığın doğduğu bölge 
Türkiye ve Mısır'ın da içinde yer aldığı Doğu Akdeniz'dir.
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Tarihin ilk barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması yine bu toprak
ların ürünüdür. Bu topraklar, tarih boyunca birçok kavmin ve 
kültürün buluşma noktasını teşkil etmiştir. Ülkelerimiz ve halk
larımız, bu coğrafyanın maddi refahına olduğu kadar manevi 
zenginliğine de hizmet etmişlerdir.

/

Önümüzdeki yüzyıl Hazar, Karadeniz ve Akdeniz 
Havzaları ’ nın petrol ve doğalgaz boru hatları, ulaştırma koridor
ları, iletişim ağlarıyla birbirine bağlanacağı, tarihi İpek Yolu'nun 
canlanacağı bir yüzyıl olacaktır. Doğu Akdeniz yeniden Türkiye 
üzerinden Orta Asya'nın derinliklerine uzanmaktadır. İki kıtayı 
birbirine bağlayan jeopolitik birer kavşak noktasında yer alan 
ülkelerimiz arasındaki ortak çıkar ve eylem alanları işte bu 
bağlamda hızla genişlemektedir. Dolayısıyla, Türkiye ve Mısır, 
sadece zengin ve köklü bir tarihi geçmişi değil, parlak bir gele
ceği de paylaşan iki büyük devlettir. Mısır'ı Doğu Akdeniz'in ve 
Orta Doğu'nun ortak geleceğinin inşa edilmesinde birlikte çalışa
cağımız bir ortak olarak görüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Bugünkü görüşmelerimizde ortak hedeflerimizi birlikte 
gözden geçirme fırsatını bulduğumuz için gerçekten büyük mut
luluk duyuyorum. İkili ilişkilerimizin yanısıra, başta Ortadoğu 
Barış Süreci olmak üzere ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş teatisinde bulun
duk. Bu görüş alışverişimizin verimli ve yararlı geçtiğini birlikte 
tespit ettik. Bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş ve 
tutumlarımızı birbirimize açık yüreklilikle aktardık. 
Görüşmelerimizin ülkelerimiz arasındaki anlayış birliğinin 
güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağından eminim.

Bu vesileyle, şu hususu bir kere daha vurgulamak istiyo
rum: aziz kardeşim Hüsnü Mübarek'in Türkiye ile Suriye arasın
da ortaya çıkan gerginliğin yumuşatılması yönünde sarfettiği 
şahsi gayretleri şükranla karşılanmıştır. Bu gayretlerinizin her 
zaman takdirle hatırlanacağından emin olabilirsiniz. Bu bağlam
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da, Suriye'nin bundan böyle de doğru yönde somut adımlar atması 
için mümkün olan her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğinize 
inanıyorum.

Aziz Kardeşim,
Değerli Konuklar,

Orta Doğu'da uzun zamandır yaşananlara ilaveten, bugün 
dünyanın başka köşelerinde de bir dizi bölgesel sorunla karşı 
karşıyayız. Aynı zamanda tüm bu sorunların barışçı yollardan 
çözüme kavuşturulması yönünde dünya kamuoyunun güçlü bir 
baskısı ve beklentisi de mevcuttur. Zira artık, dünyanın herhangi 
bir yerinde meydana gelen bir bunalım anında tüm insanlığın ilgi 
ve dikkatini üzerinde toplamaktadır. Dolayısıyla, bölgemizde 
barış, güvenlik ve istikrarın bir an evvel tesis edilmesi bizlerin her 
zamankinden daha büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket 
etmemizi ve Barış Süreci’ne katkıda bulunmamızı gerektirmekte
dir. Türkiye, bu anlayışla Orta Doğu Barış Süreci’nin tüm 
taraflarıyla yapıcı diyalog içindedir. Orta Doğu Barış Süreci'nin 
tüm kanallarında başarıya ulaşılması için vermekte olduğumuz 
güçlü desteği kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Orta 
Doğu Barış Süreci'ndeki önemli ve yapıcı rolünü; paha biçilmez 
katkılarını burada takdirle vurgulamakta yarar görüyorum.

Orta Doğu'da bir güven ortamının oluşturulması, sadece 
işbirliğini geliştirmek ve siyasi gerginliği azaltmakla kalmayacak, 
aynı zamanda küresel barış ve istikrarın tesisi yönündeki 
gayretler üzerinde de olumlu bir etki yaratacaktır. Türkiye altın 
bir fırsat olarak gördüğü barış görüşmelerine katılan tüm 
tarafların, sonuç getirici bir işbirliğine girerek yeni bir barış ikli
minin ortaya çıkmasını sağlamalarını içtenlikle temenni etmekte
dir. Bu doğrultudaki çabalara katkılarımızı ve desteğimizi karar
lılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye, Filistin ile İsrail arasında 23 Ekim'de Vaşington'da 
varılan anlaşmayı işte bu bağlamda memnuniyetle karşılamıştır.
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Bu anlaşmanın Filistin ve İsrail arasındaki görüşmelerin başarısı
na anlamlı katkılar getireceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, Gazze 
Havaalam’mn açılmasını, sadece Filistin'in ekonomik kalkınması 
yönündeki çalışmalar bakımından değil, aynı zamanda barış 
yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Ülkelerimiz Akdeniz'in hırçın rüzgarlarını en iyi tanıya
bilecek, İslam dünyasının ihtiyaçlarını ve hissiyatını en iyi 
algılayabilecek tarihi birikime ve coğrafi konuma sahiplerdir. 
Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun bir barış, istikrar ve refah böl
gesi olması için Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız. Bugün 
başlayan ve yarın da devam edecek olan görüşmelerimizin, 
ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın daha da derinleştirilme
sine ve siyasi düzeyde esasen mükemmel olan işbirliğimizin her 
alanda daha ileri noktalara ulaştırılmasına, Türk dünyası ile Arap 
dünyası arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkıda 
bulunacağına yürekten inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Ortak inanç, mânâ ve zihniyetle yuğrulan coğrafyamızın 
temelinde insanlığın kardeşliği fikri yatmaktadır. Hoşgörüyü esas 
alan İslam kültürü bizleri birbirimize bağlayan manevi dünyanın 
gökkubbesidir. İnsan olmanın onurunu, gururunu, mutluluğunu 
yücelten bu manevi ortaklığımızdan güç alarak yeni ufuklara bir
likte yelken açacağımıza inancım tamdır. Türkiye ile Mısır 
arasındaki güçlü dayanışma bölgemizin ve dünyanın barış, 
istikrar ve refahına hizmet edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, zat-ı âlileri aziz kardeşime ve 
muhterem refikanız Bayan Mübarek'e en kalbi sağlık ve mutluluk 
dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, şahsınızda kardeş 
Mısır halkına Türk halkının derin muhabbet hislerini iletmekten 
bahtiyarlık duyuyorum. Türk-Mısır ilişkilerinin ebediyete kadar 
kardeşlik ve dostluk zemininde gelişeceğine ve kardeş halk
larımızı parlak bir geleceğin beklediğine olan inancım tamdır. 
Sizlere bir kez daha kendi vatanınızdan farklı olmayan Türkiye'ye 
hoşgeldiniz diyor, ülkemizde hoşça vakit geçirmenizi diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRK-MISIR İŞ 
KONSEYİ TOPLANTISINDA YAPTIKLARI

KONUŞMA

(Ankara Hilton, 6 Aralık 1998, Saat 11:30)

Aziz Kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Mübarek,
Mısır ve Türk İş Dünyasının Seçkin Temsilcileri,
Değerli Misafirler,

Aziz kardeşim Sayın Mübarek'in büyük önem verdiğimiz 
ziyareti çerçevesinde Türk ve Mısır iş dünyasının seçkin temsil
cilerine hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. İki ülke 
iş adamlarının bir araya gelmelerine imkan sağlayan bu toplan
tının gelecekteki işbirliğimiz açısından yeni bir başlangıç 
olmasını diliyorum.

Küreselleşmenin hayatın her alanını hızla dönüştürdüğü, 
ülkeler arasındaki sınırların haritada bir çizgi haline geldiği 
günümüzde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde ekonomik ve 
ticari boyutun giderek daha fazla ağırlık kazanması ülkelerimizin 
küresel ekonomideki konumlarını güçlendirecektir. İlişkileri
mizin yeni bir ortaklık ve işbirliği anlayışı zemininde gelişti
rilmesi bölgenin refahına ve siyasal istikrarına da olumlu katkıda 
bulunacaktır.

Türkiye ile Mısır arasındaki işbirliği ve ortaklık ilişkileri 
Doğu Akdeniz'in bir refah havzası olarak yeniden tarih sahnesin
deki yerini alması açısından belirleyici rol oynayacaktır. Zira, 
ülkelerimiz tarih boyunca dünyanın en önemli ticaret yollarının 
kesiştiği kavşak konumlarıyla sadece bölgemizin değil, bütün 
Akdeniz Havzası’nın refah ve istikrarında söz sahibi olmuşlardır.
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Tarih yeni bir binyılın eşiğinde kardeş ülkelerimizin önüne altın 
bir fırsat çıkarmıştır. Birlikte bu fırsatı iyi değerlendirerek ortak 
refahımızı arttırmak için uzak görüşlü adımlar atmak durumun
dayız.

Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek ile birlikte ikili 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönünde
ki kararlılığımızı vurgulamak üzere aranızda bulunuyoruz. 
Bizlere düşen sizlerin önündeki engellerin kaldırılmasına, gi
rişimleriniz için uygun ortamın oluşturulmasına ve ilişkilerimizin 
hukuki çerçevesinin tamamlanmasına katkıda bulunmaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek'in dirayetli önderliğinde 
Mısır kapsamlı bir ekonomik yeniden yapılanma süreci geçirmiş, 
sağlam bir makro-ekonomik temele ve güçlü bir altyapıya sahip 
olmuştur. Dost ve kardeş Mısır'ın bölgedeki siyasal ağırlığının 
giderek gelişen ve büyüyen ekonomisiyle daha da arttığını mem
nuniyetle müşahede ediyoruz.

• #

Türkiye Mısır'ın kalkınma çabalarına katkıda bulunmak ve 
aramızdaki ilişkileri somut eylem alanlarına yansıtmak hususun
da önemli avantajlara ve varlara sahiptir. Buna göre;

- Dünya Bankası verilerine göre, satın alma paritesi 
temelinde toplam 400 milyar doları ve kişi başına 6 bin 500 doları 
aşan Gayrı Safı Milli Hasılasıyla dünyanın 16. büyük ekonomi
sidir. Son yıllarda yüzde 6 ila yüzde 8 arasında değişen ekonomik 
büyüme hızıyla 1997'de gelişen ekonomiler arasında en hızlı 
büyüyen 7. ekonomi olmuştur. Türkiye son derece dinamik bir 
ekonomiye sahiptir. Dünyada ciddi bir ekonomik krizin yaşandığı 
1998'in ilk yarısında dahi bu oran yüzde 5.2 olarak 
kaydedilmiştir. Türkiye'nin rezervleri 23.5 milyar dolar gibi yük
sek bir seviyededir.

- Türkiye'nin toplam dış ticaret hacmi 80 milyar dolara 
ulaşmış, son 6 yılda ihracatımız yüzde 78 oranında artmıştır. İhra
catımızın yüzde 90'ı sanayi ürünlerinden meydana gelmektedir.
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- Türkiye coğrafi konumuyla tek pazara yönelen dünyanın 
tam merkezinde yer almaktadır. Bir küresel şehir olma özelliği 
taşıyan İstanbul Avrasya'nın finans ve ticaret merkezi haline 
gelmiştir. İstanbul Borsasf nın Tokyo Borsasf na ve New York 
Borsası’na olan zaman uzaklığı yedi saattir.

- Ekonomimizin enerji talebi her yıl yüzde 10 artmaktadır. 
Bu talebi karşılamak için, 10 yıl içinde 30 milyar dolar yatırım 
gerektiren bir enerji yatırım paketini uygulamaya koymuş bulun
maktayız. Halen yılda ortalama 3 milyar dolarlık enerji yatırımı 
yapmaktayız.

- Hazar Havzası'nda ortaya çıkan yeni enerji coğrafyası 
küresel pazarlarla Türkiye üzerinden inşa edilecek enerji hatlarıy- 
la bütünleşecektir. Böylelikle Türkiye 21.yüzyılın en önemli ener
ji terminallerinden biri konumuna gelecektir. Türkiye'nin bu ko
numu enerji kaynaklarına yeni pazarlar arayan Mısır için de 
önemli bir avantaj olacaktır.

- Yeniden tarih sahnesine çıkmakta olan ve Avrupa ile 
Asya'yı bir kez daha birbirine bağlayacak olan İpek Yolu'nun 
altyapısını oluşturan temel ulaşım projelerinin başlıcaları 
Türkiye'de inşa edilmektedir. Kars-Tiflis demiryolu ve Karadeniz 
otoyolu bu projelerin en önemlileri arasındadır.

- Savunma sanayiinde önümüzdeki 30 yıl içinde 150 mil
yar doları kapsayan yatırım yapılacaktır. Bu alandaki ihaleler 
süratle uygulamaya geçirilmektedir.

- Türk müteahhitlik sektörü, gerek yurtiçinde gerek yurt- 
dışında başarılı ve güvenilir bir performans göstermektedir. Bu 
sektörümüz, 55 milyar dolar civarında ulusal, 40 milyar dolar 
civarında uluslararası iş hacmi ile dünya müteahhitlik piyasasın
da 10. sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin sadece Rusya'daki taahhüt 
işlerinin toplam hacmi 10 milyar doları aşmıştır. Kafkaslar ve 
Orta Asya'da da yaklaşık 9 milyar dolarlık taahhüt işi Türk şir
ketleri tarafından yüklenilmiştir. Bu ülkelerdeki imar ve inşa 
faaliyetlerinin yüzde 80'i Türk müteahhitlerince gerçekleşti-

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık ı m [47]



rilmektedir.

- Telekomünikasyon alanında Türkiye, Avrupa'nın en mo
dem sayısal sabit ve mobil telefon şebekelerinden birine sahiptir. 
Halen iki adet Türk haberleşme uydusu uzaydadır. Üçüncüsü 
gelecek yıl uzaya atılacaktır. Elektronik üretimi de hızla 
gelişmektedir. Halen AB TV,, talebinin yüzde 15'i Türk fir
malarınca karşılanmaktadır. Telekomünikasyon alanında 8 milyar 
dolarlık ilave yatırıma ihtiyacımız vardır.

      • •

- Turizm alanında ise, Dünya Turizm Orgütü'nün değer
lendirmesine göre, 1996'da dünyada en yüksek turizm geliri artışı 
sağlayan ülkeler arasında Türkiye 3.'dür. 1997 yılında 10 milyon 
turisti ülkemizde ağırladık ve 8.5 milyar dolar gelir elde ettik. 
Turizm alanında önümüzdeki 10 yılda 9 milyar dolar yatırım 
yapılacaktır.

- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), 32 milyar dolar mali 
portesi ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük entegre projesidir. 
Tamamlandığında, Türkiye'nin tarım üretimi üçte bir oranında 
artacaktır. Türkiye, özellikle bölgesinde ve genel olarak dünyada 
"gıda güvenliği"nin sağlanmasında baş rolü oynayacak ülkeler
den biridir. GAP çerçevesinde halen devam etmekte olan sulama 
projelerine 10 milyar dolar yatırım yapılacaktır.

Bütün bu rakamlar Türk ekonomisinin dinamizminin, can
lılığının göstergeleridir. Türkiye bütün bu varlarını, potansiyelini
Mısır'ın hizmetine sunmaya hazırdır.

#

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli İşadamları,

t

Türkiye'nin Mısır'la dış ticareti de son 10 yıl boyunca 
düzenli bir artış kaydetmiştir. İkili ticaretimiz 1997 yılında 704 
milyon dolarla doruk noktasına çıkmıştır. 1998'in ilk yarısında da 
bu trend devam etmiştir. Amacımız, ülkelerimiz arasında 
sürdürülebilir, artan ve dengeli bir ticaretin ihdası olmalıdır.
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Ülkelerimizin ekonomik potansiyellerini tam anlamıyla 
yansıtmayan mevcut ticaret hacmi, Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
akdedilmesiyle daha da arttırılabilir. İmzalanacak bir Serbest 
Ticaret Anlaşması’nın ticaretimiz üzerinde ticaretimizin çeşitlen
mesinde ve süratle yatırım ilişkilerimize yansımasında olumlu 
etkisi olacaktır. Serbest ticaret anlaşmaları küreselleşen dünyanın 
bir gerçeğidir. Dünyanın süratle tek bir pazara doğru yol aldığı 
günümüzde serbest ticaret olgusu ülkelerin refahına doğrudan 
katkıda bulunmaktadır.

Türkiye'nin Doğu, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da, 
Karadeniz Havzası’nda ve Orta Doğu'daki birçok ülkeyle Serbest 
Ticaret Anlaşması mevcuttur. Magripler başta olmak üzere, böl
gemizdeki bazı diğer ülkelerle de bu tür anlaşmalar müzakere 
edilmektedir. Böylelikle Türkiye'nin öncü girişimleriyle 
Baltıklardan Karadeniz'e ve Akdeniz'e kadar uzanan bir Serbest 
Ticaret Bölgesi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ülkelerimizin 
bu trendi iyi değerlendireceklerine eminim. Türk ve Mısırlı 
uzmanların bu amaçla çok yakında biraraya gelerek ilk tur müza
kerelerde bulunacak olmalarını memnuniyetle kaydediyorum.

İki ülkenin sahip olduğu bu dinamik ekonomik ilişkilerden 
Türk ve Mısırlı işadamlarmca ortak girişimler vasıtasıyla yarar
lanılması önem taşımaktadır. Özel sektörlerimiz ikili ekonomik 
ilişkilerimizin geliştirilip çeşitlendirilmesinde lokomotif rol oyna
mak durumundadırlar. Müteşebbislerimizi Türkiye ve Mısır'daki 
işbirliklerini yoğunlaştırmaya teşvik etmeliyiz. Türkiye'nin 
doğusunda ve kuzeyinde, Mısır'ın güneyinde uzanan coğrafyalar, 
ortak işbirliğimiz için büyük bir pazar oluşturmaktadır. Öte yan
dan, Orta Doğu her iki ülkenin de ortaklık ilişkileri için büyük 
imkanlar sunmaktadır. Bu bağlamda, Türk-Mısır îş Konseyi'ne iş 
çevrelerimizi ekonomik işbirliği imkanlarını her vesileyle araştır
maya sevketmek konusunda büyük bir rol düştüğüne inanıyorum.

•  •

Ülkelerimiz arasında tekstil, inşaat, enerji, otomotiv, elek
tronik ve makina sanayii dahil birçok sektörde geniş işbirliği 
imkanları mevcuttur. Mısır'da iş yapan birçok Türk firması kendi
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lerine itibarlı bir yer edinmiştir. Bu firmalar lastik, elektronik, 
inşaat, otomotiv gibi alanlarda başarılı faaliyet göstermektedir. 
Firmalarımızın olumlu tecrübeleri Mısır'a yönelik yeni yatırım
ların önünü açacaktır.

Türk müteahhitlik firmaları Mısır'da 74.5 milyon dolar 
tutarında projeler üstlenmiştir. Bu projeler esas olarak altyapıyla 
ilgilidir. Bu alandaki potansiyel ve mevcut müsbet ortam bu sek
tördeki işbirliğimizi yoğunlaştırmamıza yardımcı olacaktır.

Türk müteşebbislerinin katkılarıyla Mısır ile Orta 
Doğu'nun diğer ülkeleri arasında yeni bir enterkonnekte elektrik 
sistemi kurulmaktadır. Bu projenin büyük bölümü tamamlanmış, 
kesin kabule hazır hale gelmiştir.

Öte yandan, Türk Petrolleri Uluslararası Şirketi (TIPIC) 
halen Mısır'da petrol arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu şirketimiz Batı Karun ve 
Batı Gebel petrol sahalarında başan sağlamıştır. Enerji sektörün
deki işbirliğimiz doğal gazı da içermektedir. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımızın geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde Mısır'a 
gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, iki ülke arasında Türkiye'nin 
Mısır'dan bir boru hattı üzerinden doğal gaz satın alma niyetini 
teyid eden bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Türkiye Mısır'ın enerji kaynaklarının, başta Ukrayna olmak 
üzere, Karadeniz Havzası’ndaki ülkelere boru hatlarıyla taşın
ması konusunda da önemli bir geçiş ülkesi olma konumundadır. 
21.yüzyılın petrol pazarlarına Doğu Akdeniz'de bir yenisi 
eklenecek, bu bölge Hazar Havzası’ndan gelen petrol ve doğal 
gazın dünya pazarlarına ulaştırıldığı yeni bir çıkış kapısı olacak
tır. Bu bölgenin en büyük ekonomileri olarak Türkiye ve Mısır'ın 
bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmeleri, halklarımızın gelecekteki 
ortak refahı açısından hayati rol oynayacaktır.

Turizm birer Akdeniz ülkesi olan ülkelerimiz açısından son 
derece önemli bir işbirliği alanıdır. Her biri medeniyetlerin beşiği 
konumunda olan ve Akdeniz'in en güzel sahillerine sahip bulunan
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ülkelerimizin bu alanda da daha fazla gecikmeden yeni işbirliği 
mekanizmaları oluşturmaları gerekmektedir.

Bütün bu hususlar, Türk-Mısır ekonomik ve ticari ilişki
lerinin potansiyellerine ve gelişme perspektiflerine işaret etmek
tedir. Karşılıklı çabalarla bu alanda mevcut imkanlarımızı değer
lendirerek daha ileri noktalara ulaşabileceğimize olan inancım 
tamdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Misafirler,

Akdeniz bizi ayıran değil aynı zamanda birleştiren de bir 
denizdir. Akdeniz'i 1-2 saatlik bir uçuşla kateden insanlarımızın 
kendilerini halen evlerinde hissediyor olabilmeleri ortak gele
ceğimizin inşasında en büyük güç kaynağımızdır. Ülkelerimiz 
arasındaki yakınlık sadece coğrafi değil, manevi ve kültürel bir 
mirasın da üzerine bina edilmiştir. İki ülke işadamlarına bu 
yakınlıktan doğan avantajları layıkıyla değerlendirmeleri 
çağrısında bulunuyorum.

Türk-Mısır Ortak İş Konseyi'nin ekonomik ve ticari işbir
liği ilişkilerine katkıda bulunacağına olan inanç ve ümidimi dile 
getirmek istiyorum. Özel sektörlerimiz arasında açık ve samimi 
bir diyalogun tesisi başarının da anahtarı olacaktır. Sayın 
Cumhurbaşkanı Mübarek'in ziyareti bu bağlamda da son derece 
önemli ve zamanlı olmuştur.

Temaslarınızda ve çalışmalarınızda başarı dileklerimle 
hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
MISIR CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK’İ 

UĞURLARKEN YAPTIKLARI KONUŞMA

(Esenboğa Havaalanı, 6 Aralık 1998, Pazar, Saat: 14.00)

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değerli kardeşim 
Hüsnü Mübarek ülkemize gerçekleştirdiği ziyareti tamamlayarak 
Mısır'a hareket etmek üzeredir.

Bu ziyaret vesilesiyle yaptığımız görüşmelerde esas 
itibarıyla, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası sorunlar 
hakkında yapıcı ve verimli görüş alışverişinde bulunduk. Bu 
çerçevede, Türkiye ile Mısır arasında çeşitli alanlardaki işbir
liğinin kapsamının, iki kardeş ülkenin müşterek yararına 
genişletilmesi arzu ve kararlılığını karşılıklı olarak teyid ettik.

İki ülke arasında her alanda ve her düzeyde artan karşılıklı 
temaslar büyük yarar sağlamaktadır. Değerli kardeşimin bu 
ziyareti sırasında yaptığımız görüşmelerde Türkiye ve Mısır 
arasındaki ortak çıkar ve eylem alanlarının daha da genişlediğini 
birlikte memnuniyetle müşahede ettik ve ekonomik ilişkilerimizi 
daha da geliştirmenin yollarını araştırdık.

Görüşmelerimizde, başta Orta Doğu Barış Süreci olmak 
üzere bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde durduk.

Değerli kardeşimin bu ziyaretinin, her alandaki işbir
liğimizin ve ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesine olduğu 
kadar bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine de 
anlamlı ve önemli katkılarda bulunacağına içtenlikle inanmak
tayım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BİRİNCİ ENERJİ 
ŞURASI NIN AÇILIŞINDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, 7 Aralık 1998, Pazartesi, Saat: 10.00)

Sayın Başkan,
Değerli Misafirler,

Birinci Enerji Şurası'nda böyleşine seçkin ve konusunun 
uzmanı bir topluluğa hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyo
rum. Öncelikle, bu zamanlı toplantının düzenlenmesine öncülük 
eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur Ersümer'i 
tebrik ediyorum. Şura'ya katılmak üzere ülkemize gelen bütün 
misafirlerimize kıtaları, medeniyetleri ve kavimleri birbirine 
bağlayan dünya şehri İstanbul'a hoşgeldiniz diyorum.

Bugün burada birçok ülkeden gelen sayın bakanların, kamu 
yöneticilerinin ve yatırımcıların mevcudiyeti Türkiye'nin 
dinamik enerji sektörünün daha iyi tanınması ve bu konuda yeni 
işbirliği mekanizmaları oluşturulması yönündeki çabalara katkıda 
bulunacaktır.

Bu vesileyle, Türkiye'deki ve dünyadaki enerji sektörünün 
geleceğine ilişkin bazı düşüncelerimi dile getirmek istiyorum.

Değerli Misafirler,

Enerji üretimi, kalkınmışlığın ve gelişmişliğin temel 
göstergelerinden biridir. Hatta ülkelerin kalkınmışlık düzeyinin 
saptanmasında belki de en belirleyici unsurdur. Zira, bir ülkenin 
enerji üretimi ve tüketimi o ülkeninokonomik ve sosyal kalkınma 
potansiyelini yansıtmaktadır. Teknolojik yenilikler ve iletişim
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alanında kaydedilen muazzam ilerleme neticesinde dünyanın tek 
bir pazara dönüşme süreci içine girmiş olması, ekonomik kalkın
maya küresel boyutlar getirmekte, yeni yükselen pazarların ortaya 
çıkmasında teşvik edici bir rol oynamaktadır. Bu itibarla, sadece 
ulusal düzeyde değil, uluslararası alanda da hızla yeni enerji kay
nakları bulma yönünde bir ihtiyaç belirmiştir.

Esasen, 21. yüzyılın eşiğinde cevabını aramak zorunda 
olduğumuz soru, çevreye zarar vermeden ve sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlayarak herkesin enerji kullanımından yararlan
masını nasıl teminat altına alabileceğimiz olmalıdır. Birinci Enerji 
Şurası'nın bu küresel soruna küresel bir çözüm bulunabilmesi 
açısından zamanlı bir girişim olduğuna inanıyorum. Bugün, 
dünya nüfusunun yüzde 20'si dünya enerji tüketiminin yüzde 
80'ini gerçekleştirmektedir. Dünya nüfusunun üçte birinin ticari 
enerjiye ulaşım imkanları hemen hemen yok gibidir. Diğer bir 
deyişle, dünya enerji fakirliği sorunuyla karşı karşıyadır. Dünya 
nüfusunun 2020 yılında 2 milyar artacağı hesaba katılırsa, insan
lığın enerji üretimi bağlamında karşısında duran meydan oku
manın boyutları çok daha iyi anlaşılır. Bu tablo karşısında küresel 
bilinçlenmenin arttırılmasına ve sorunlara küresel işbirliği ile 
çözüm aranmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu bağlamda, küresel toplum olarak, enerji teknolojilerinin 
halen ticari enerj i hizmetlerinden ve imkanlarından mahrum olan 
insanların ihtiyaçlarını karşılayacak enerji üretimini gerçekleştir
menin yollarını vakit kaybetmeden bulması gerektiğine inanıyo
rum. Karşımızdaki sorunlara baktığımızda, öncelikle enerji üreti
minde ve tüketiminde verimliliği arttırırken, bunun, iklim 
değişiklikleri başta olmak üzere çevre üzerindeki etkilerinin 
azaltılması yönünde daha fazla çaba sarfetmemiz gerektiği 
görülmektedir. İklim değişikliklerinin doğurduğu sorunlarla 
mücadelede öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik 
verilmesi gerekmektedir. Dünya üzerinde keşfedilen yeni petrol 
ve doğalgaz kaynaklarına ilaveten yenilenebilir kaynaklardan ve 
nükleer enerjiden daha fazla faydalanılması toplam enerji üreti
minde dekarbonizasyon oranlarının yükseltilebilmesine imkan
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sağlamaktadır. Bu çerçevede, özellikle jeotermik, rüzgar ve güneş 
enerjisinden daha fazla yararlanılmasına büyük önem atfediyo
rum.

Nükleer enerji konusu üzerinde biraz daha ayrıntılı biçimde 
durmak istiyorum: modem teknikler uygulandığında nükleer 
enerji en güvenli enerji üretim metodlarının başında gelmektedir. 
Ayrıca, küresel ısınma tehlikesine karşı en etkin korunma yön
temlerinden biridir. Nükleer enerji konusunda dünyada yaygın 
olan kaygıların giderilmesi için, nükleer artıkların güvenli 
biçimde imhasını teminat altına alacak daha etkin teknik ve 
kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunduğu 
aşikardır. Bu hususta temel sorumluluk kamu yöneticilerine aittir.

Ancak, tüm bu konularda esas meselenin enerji sorununun 
çözümü konusunda bir zihniyet değişikliğini mümkün kılacak 
toplumsal bilinçlenmenin küresel düzeyde yaygınlaşmasını sağla
mak olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda kurumsal ve kavramsal 
değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumların enerji sorununa 
bakış açılarını 21. yüzyılın gerektirdiği şekilde yenileyebilmeleri
ni mümkün kılacak çabalara daha fazla kaynak ve zaman ayrıl
ması gerekmektedir. Eğitim, daha fazla araştırma-geliştirme ve 
siyasi önderlik bu bağlamda belirleyici önem taşımaktadır. Bütün 
dünyada kamu yöneticilerinin önünde duran diğer bir öncelik 
konusu ise enerji sektörlerinin daha fazla yatırıma imkan verecek 
şekilde liberalizasyonudur. Bu özellikle sermaye yatırımına 
ihtiyaç duyan gelişmekte olan ekonomiler açısından önem taşı
maktadır. Enerji sektörlerinin liberalizasyonu aynı zamanda 
maliyetlerin düşmesine ve verimliliğin artmasına da doğrudan 
katkıda bulunmaktadır. Kısaca önümüzdeki yüzyılda göğüsle
memiz gereken temel meydan okuma daha temiz, daha güvenli, 
daha verimli ve ticari açıdan ulaşılabilir enerji üretimini sağlaya
bilmektir.

Bu bağlamda, Dünya Enerji Konseyi'nin geçtiğimiz Eylül 
ayında ABD'nin Houston şehrinde yapılan toplantısına özel bir 
önem atfetmekteyim. Küresel enerji sektörünün önümüzdeki 50
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yıl içindeki gelişme perspektiflerini ele alan bu toplantının en 
önemli sonuçlarından biri, dünya enerji tüketiminin önümüzdeki 
20 yıl içinde yüzde 50 artacağı hususu olmuştur. Bu tüketim 
artışının büyük bir bölümünü karşılaması öngörülen doğal gaz ve 
petrol gibi yeni tükenebilir kaynakların önemli bir bölümü 
Avrasya'da bulunmaktadır. Türkiye bu coğrafyanın kalbidir. 
Dünyanın en dinamik enerji pazarlarından birine sahip olan 
Türkiye, bu kaynakların tüketiminde ve dünya pazarlarına taşın
masında anahtar rol oynayacaktır. Bu vasfıyla Türkiye, gelecek 
yüzyılın enerji terminali olmaya adaydır.

Hazar Denizi üzerinden inşa edilmesi öngörülen Doğu-Batı 
Enerji Koridoru süratle somut bir gerçeklik haline dönüşmektedir. 
Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi bu fikrin bir parçasıdır. 
Dört Kafkas ve Orta Asya ülke Devlet Başkanıyla birlikte, 29 
Ekim 1998 tarihinde imzaladığımız Ankara Deklarasyonu kaynak 
ve geçiş ülkelerinin Bakü-Ceyhan Projesi’nin bir an evvel 
gerçekleştirilmesine verdikleri desteğin bir kez daha vurgulan
ması açısından önemli bir adım teşkil etmiştir. ABD Enerji 
Bakanı Sayın Richardson da Ankara Deklarasyonu'na müşahit 
sıfatıyla imza koymuştur. Bu deklarasyonla da dünyaya ilan 
edildiği gibi, Bakü-Ceyhan Boru Hattı bölgede enerji güvenliğini 
ve sürekliliğini teminat altına alan tek projedir. Bu proje ayrıca 
Hazar Havzası enerji kaynaklarının dünya pazarlarına taşın
masında en ekonomik yoldur. Birkaç ay içerisinde uygulama aşa
masına getirilecek olan bu proje tamamlandığında Doğu 
Akdeniz’de yeni bir dünya petrol piyasası oluşacaktır.

Değerli Misafirler,

Artan doğal gaz ihtiyacımızı karşılamak üzere önemli 
adımlar atmaktayız. Türkiye'nin doğal gaz talebi 2010 yılında 54 
milyar metreküpe, 2020 yılında da 81 milyar metreküpe yüksele
cektir. Bu talepleri karşılayacak kaynakların çeşitlendirilmesi 
yönünde yeni işbirliği mekanizmaları oluşturmaktayız. 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Türkmenbaşı ile birlikte, 29 
Ekim 1998 tarihinde, Ankara'da, Türkmenistan'dan Türkiye'ye
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yılda en az 16 milyar metreküp doğalgaz satışını ve bu amaçla 
Hazar altından bir boru hattı inşasını öngören bir anlaşma imza
ladık. Buna ilaveten, Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek'le bir
likte Mısır'dan Türkiye'ye 2000 yılından itibaren yılda 11 milyar 
metreküp doğal gaz satışını öngören proje üzerindeki çalışmaların 
hızlandırılması hususunda dün mutabık kaldık.

Doğalgaz alanındaki projeler bunlarla bitmemektedir. 
Gündemimizde ayrıca, Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz 
üzerinden doğal gaz getirecek olan “Mavi Akıntı Projesi” de 
bulunmaktadır. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Örneğin, 
Kazakistan, Azerbaycan ve önümüzdeki hafta ziyaret edeceğim 
Katar başta olmak üzere değişik kaynaklardan doğalgaz satın 
almak hususunda gerekli müzakereleri yürütmeye de hazırız. 
Türkiye, çevresinde bulunan doğal gaz ve petrol kaynaklarından 
işbirliği ve ortak refah anlayışıyla faydalanmak, böylece bölgenin 
ekonomik dinamizmine katkıda bulunmak için çabalarını 
sürdürecektir.

Esasen, Türkiye'nin hızla gelişen ekonomisi ve büyük 
potansiyeli önümüzdeki 25 yıl içinde enerjiye olan talebini muaz
zam bir şekilde arttıracaktır. 65 milyonluk dinamik nüfusu; 
geçtiğimiz 30 yıl içinde ortalama yüzde 5 ve son birkaç yıldır da 
ortalama yüzde 8 büyüyen ekonomisi; hızla gelişen ulaşım ve 
telekomünikasyon ağları; 100 milyar dolara yaklaşan ticaret 
hacmi ve 135 ülkeye mal satabilen endüstri altyapısıyla Türkiye, 
dünyadaki önde gelen enerji pazarlarından biridir. Bir örnek ver
mek gerekirse, gelişmiş ÖECD ülkelerinin enerji taleplerinin 
2010 yılına kadar yılda ortalama yüzde 1.4 artması beklenmekte
dir. Buna mukabil, bu oran Türkiye için aynı zaman zarfında yılda 
ortalama yüzde 8 olarak gerçekleşecektir. Bu en basit şekliyle 
Türkiye'nin 2010 yılına kadar enerji talebinin üçe katlanması 
demektir.

Değerli Misafirler,

Türkiye'nin geçtiğimiz 75 yıllık Cumhuriyet dönemindeki 
büyük başarılarından biri de enerji üretiminde yaptığı sıçramadır.
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Bununla birlikte, bugünkü ve gelecekteki tüketim 
ihtiyaçlarımızın boyutları karşısında Türkiye'nin dünyada hatırı 
sayılır bir enerji üreticisi haline gelebilmesi için daha çok mesafe 
katetmemiz gerekmektedir. Bu konuya özel bir önem atfetmekte 
ve bir milli dava gözüyle bakmaktayım. Devletimin ve milletimin 
hizmetinde geçen 50 yıllık kamu yaşantım boyunca Türkiye'nin 
dünya enerji tüketiminde ve üretiminde hakettiği yeri alması için 
çaba sarfettim.

Bugün Türkiye'nin kişi başına düşen birincil enerji tüketi
mi 1.2 tona tekabül eden petrol karşıtı enerjidir (tep). Toplam 
tüketimimiz 1997'de 73 milyon ton tep'tir. Talep hesaplamalarına 
göre, Türkiye'nin 2010 yılındaki birincil enerji talebi 127 milyon 
teb, 2020 yılında da 320 milyon teb olarak gerçekleşecektir. Üre
timin talebi karşılama oranı 1997'de yüzde 38 olmuştur. Bu oran 
2010 yılında yüzde 29'a ve 2020 yılında da yüzde 25'e düşecektir. 
Buna mukabil, sanayinin enerji tüketimi içindeki payı 21. 
Yüzyılın birinci çeyreğinde yüzde 56'ya yükselecektir. Sadece bu 
rakamlar dahi Türkiye'nin daha fazla üretim yapması gerektiğine, 
yeni kaynak bulma ihtiyacına ve bütün enerji sektörünü yeniden 
yapılandırma zaruretine işaret etmektedir. Halen Türkiye kişi 
başına 1300 kw/s elektrik enerjisi üretmektedir. Bu rakam 
Cumhuriyetin ilan edildiği yıl kişi başına sadece 7 kw/saattir. Bu 
muazzam bir sıçramadır. Ancak, rehavete kapılamayız. Zira, 
Türkiye hâlâ dünya enerji ortalamasının altındadır.

Türkiye, halen 22 bin mw gücünde kurulu kapasiteye 
sahiptir. Hedefimiz bunu 2010 yılında 65 bin mw'a, 2020 yılında 
da 110 bin mw'a yükseltmektir. Bu hedef her yıl 3500 mw ilave 
kapasite anlamına gelmektedir. 2020 yılındaki toplam elektrik 
talebi 547 milyar kw/saat olacaktır. Bu talebin sadece 105 
kw/saati hidroelektrik kaynaklarımızdan karşılanabilecektir. Bu 
itibarla, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz bir zaruret olarak 
karşımızda durmaktadır. Türkiye bu nedenle, önümüzdeki 10 yıl 
için 30-40 milyar dolar arasında bir enerji yatırım programını 
uygulamaya sokmuştur. Bu program yeni barajların; hidroelek
trik, doğalgaz ve nükleer santrallerin kurulmasını öngörmektedir.
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Türkiye bu çerçevede “yap-işlet-devret” ve “yap-işlet” modelleri
ni de içeren iddialı bir yatırım pogramını sürdürmektedir. Buna 
ilaveten mevcut üretimin ve dağıtımın verimliliğini yükseltmeyi 
hedefleyen bir “kullanma hakkı devri programı” da uygulanmak
tadır.

Tüm bu çalışmaları hızlandırarak devam ettirmeliyiz. 
Türkiye'nin esasen başka bir seçeneği de yoktur. Enerji üretimini 
arttırma ihtiyacı, küresel ekonomi içerisinde rekabet gücünü 
koruyarak ayakta durmak isteyen bütün ülkelerin mutlaka 
yüzleşmeleri gereken bir gerçektir. 1990 ile 1996 arasında 
Türkiye'nin gerçekleştirebildiği ilave kapasite 5440 mw olmuştur. 
Buna karşın, aynı dönemde talep 9800 mw ilave kapasiteye 
ihtiyaç göstermiştir. 1993'ten sonra mevcut kurulu kapasitenin 
ortalama yıllık artış hızı sadece yüzde 1.9 olabilmiştir. Oysa, 
ondan önceki on yıl zarfında bu artış hızı yılda ortalama yüzde 
12 olarak gerçekleşmişti. Bugün ülkemizde yaşanan enerji dar
boğazının sebebi budur. Enerji olmadan kalkınmadan bahsedile
mez. Türkiye, önümüzdeki yüzyılın ilk çeyreğinde dünyanın en 
büyük on ekonomisi arasında yer almaya kararlıdır. Bu itibarla, 
doğru olanı yapmamız gerekmektedir. Zira, çok kıymetli bir 
zaman heba edilmiştir.

Bu bağlamda, ülkemizde enerji sektörünün özelleştirilmesi 
yönünde son zamanlarda atılan adımların Dünya Enerji 
Kongresi'nin Houston'da yapılan 17. Toplantısının Sonuç 
Bildirgesi'nde yer alan hedefler manzumesiyle uyum içinde 
olduğunu da vurgulamak isterim. Özellikle, ülkemizin enerji gün
demindeki en önemli sorunlardan biri olan uluslararası tahkim 
hususuna bir kere daha değinmekte yarar görüyorum. Bu konuda 
gerekli hukuki ve teknik düzenlemelerin yapılması için Dünya 
Enerji Kongresi'nde de üye ülkelere bir çağrıda bulunulmuştur. 
Bu konu ihtiyacımız olan yeni yatırımların önündeki en büyük 
engeldir. Anayasamız enerji üretimini ve dağıtımını milli imtiyaz 
olarak tanımlamaktadır veya öyle anlaşılmaktadır. Ancak 
bugünün dünyasında enerjinin herhangi bir başka üründen bir 
farkı kalmamıştır. Dolayısıyla, enerji üretimi çağdışı kalmış bir 
anlayışın parametreleriyle değerlendirilemez. Bu soruna acil
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çözüm bulunmasının ve gerekli anayasal düzenlemelerin yapıl
masının zaruretine bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Değerli Misafirler,

Bu noktada Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) değin
mekte de yarar görüyorum. Bu proje, Türk Milletinin haklı olarak 
gurur duyduğu dev bir projedir. Bugüne kadar GAP'a 16 milyar 
dolar harcanmıştır. Önümüzdeki yıllarda bir o kadar daha 
sarfedilmesi öngörülmektedir. Fırat üzerindeki Keban, Karakaya, 
Atatürk, Birecik ve Kargamış, Dicle üzerinde ise Batman, Ilısu ve 
Kralkızı barajlarıyla, Fırat-Dicle su kaynaklarımız verimli bir 
biçimde kullanıma sokulmuştur. Bu efsanevi projeye mühendis, 
teknokrat, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak katkıda bulunmuş 
olmaktan ötürü büyük bir sevinç ve gurur duyuyorum. Bu proje 
sadece enerji alanında değil, tarım ve sanayide de büyük bir 
dönüşüm ve sıçrama yapmamızı sağlayacaktır.

Kömür rezervlerimiz halen 10 milyar ton civarındadır. Bu 
potansiyel yeni termik santraller inşa etmemiz imkânını sağla
maktadır. Ancak bu doğrultuda adım atarken, çevrenin de etkin 
biçimde korunmasının yolunu bulmak durumundayız. Japonya, 
kömüre dayalı enerji üretiminin aynı zamanda çevre korunarak 
yapılabileceğini ortaya koymuş olan başarılı bir ömekolaydır. Bu 
emsalden gereken dersi almamız yararlı olacaktır.

Üretim ve nakil safhasındaki enerji kaybının kabul 
edilebilir sınırlara indirilmesine özel bir önem atfediyorum. 
Halihazır enerji kaybımız yüzde 20 düzeyindedir. Bunun dünya 
standartları olan yüzde 6 ila 8 düzeyine indirilmesinde zaruret 
bulunmaktadır.

Türkiye'nin parlak ekonomik geleceği enerji üretiminin 
güneş enerjisi ve nükleer enerji başta olmak üzere daha da 
çeşitlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, Akkuyu 
Nükleer Santralı Projesi’ne ilişkin çalışmaları süratlendirmek 
gerektiğine inanıyorum. Türkiye, 2020 yılında toplam elektrik 
üretiminin yüzde 9'unu nükleer santrallerden gerçekleştirecektir. 
Bu, 10 bin mw ilave bir kurulu kapasite demektir. Bu meseleyle
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ilgili anlamsız tartışmaları bir yana bırakarak, gelişmiş ekonomi
ler gibi modem bir nükleer enerji programını uygulamaya koy
malıyız. Toplam enerji üretiminin yüzde 78'inin nükleer enerji
den sağlandığı Fransa ve yüzde 35'inin keza nükleer enerjiden 
sağlandığı ABD gibi ülkelerin bulunduğu bir dünyada güvenlikle 
ilgili kaygıların sağlam temellere dayanmadığı aşikardır.

Öte yandan, ülkemizdeki bütün potansiyel petrol arama 
sahalarının jeolojik etüdlerini tamamlayarak ulusal petrol üreti
mimize yeni bir ivme de kazandırmak durumundayız. Bu 
bağlamda, petrol yasasında gerekli değişiklikleri yaparak yabancı 
sermaye yatırımları için teşvik edici düzenlemeler getirmeliyiz. 
Petrol alanında atılması gereken bir diğer adım ise TPAO'nun 
yeniden yapılandırılması ve bazı işlevlerinin özelleştirilmesidir. 
Bu, sektördeki kârlılığı ve verimi arttıracak bir tedbirdir.

Sayın Başkan,
Değerli Konuklar,

Temel amacımız, ekonomik ve sosyal kalkınmamızı 
sürdürülebilir kılacak şekilde yeterli, güvenli, rekabet edebilir, 
güvenilir ve rantabl enerji arzı yaratmaktır. Bunu yaparken, genel 
enerj i tüketimi içindeki yerli üretim payını arttırmamız da gerek
mektedir.

Enerj i küresel ekonomi bakımından her zaman anahtar sek
törlerden biri olmaya devam edecektir. Dolayısıyla, bu sektöre 
yatırım yapmak aynı zamanda insanlığın geleceğine yatırım yap
mak demektir. Enerji programlarımızı sürdürülebilir kalkınma 
anlayışıyla planlayarak bu doğrultuda üstümüze düşen sorumlu
lukların gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Bu, aynı zamanda, 
gelecek nesillere karşı en önemli borçlarımızdan biridir. Enerji 
Şurası'mn bu ilk toplantısının bu amaca yönelik yürüyüşümüzde 
önemli bir dönüm noktası teşkil edeceğinden eminim.

Bu duygu ve düşüncelerle, Birinci Enerji Şurası'm 
düzenleyenleri bir kere daha tebrik ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
DÖNEMSEL NATO TOPLANTILARINA KATILMAK 
ÜZERE 8-9 ARALIK TARİHLERİNDE BRÜKSEL’E

GİDİŞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem dönemsel NATO 
toplantılarına katılmak üzere 8-9 Aralık tarihlerinde Brüksel'e 
gidecektir.

8 Aralık 1998 tarihinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki 
Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı yapılacaktır. Sözkonusu 
toplantıdan önce, NATO'ya katılım protokolleri imzalanan Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın da iştirakiyle özel bir 
Konsey Toplantısı düzenlenmesi öngörülmektedir. Aynı gün öğle
den sonra yine Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa-Atlantik 
Ortaklık Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecektir.

9 Aralık 1998 sabahı ise sırasıyla NATO-Rusya Daimi 
Ortak Konseyi ve NATO-Ukrayna Komisyonu Dışişleri 
Bakanları Toplantıları düzenlenecektir.

[62] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN 
BRÜKSEL’E GİDERKEN ESENBOĞA HAVAALANI’NDA

BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

NATO Dışişleri Bakanlan Toplantısına katılmak üzere 
Brüksel'e hareket etmekteyiz. İki gün sürecek bu toplantılar. Yarın 
ve öbürgün öğlene kadar, yahut saat ikiye kadar. Hemen de ardın
dan Türkiye'ye döneceğiz.

NATO ile ilişkilerimiz, NATO'nun birçok meselesi, bütün 
bunları gereğince ele alacağız Brüksel'de. Ancak, kamuoyu
muzun yakından ilgilendiği bir meseleyle bağlantılı olarak bazı 
temaslarımız olacak. Ben o konuda bilgi sunmak istiyorum.

Bunların en önemlisi yarın İtalya Dışişleri Bakanı Sayın
Dini ile bir görüşmemiz olacak. Bunu ciddi şekilde önemsiyoruz.
Çünkü İtalya ve Türkiye arasında hukuki boyutu olan, siyasi
boyutu olan bir mesele ortadadır ve biz bu meselenin Türkiye'nin
menfaati doğrultusunda gelişmesi, çözümlenmesi için bütün
çalışmaları devam ettirmekteyiz. Doğrusu, son olay, yani terör

® - *

başının bazı İtalyan milletvekillerinin de marifetiyle İtalya'da 
bulunması ve bunun yol açtığı sorunlar Türk-İtalyan ilişkilerine 
yara aldırtmıştır. Sadece Türk-İtalyan ilişkileri değil, aynı zaman
da NATO savunması da bu bağlamda iki üye ülkenin arasında 
çıkan mesele nedeniyle zedelenmiştir. Bunun düzeltilmesi 
lazımdır.

Burada iki kaygımızı veyahut iki eleştirimizi önce belirt
mek istiyorum. Bir defa biz İtalya'nın adeta bir terör organizas
yonunun merkezine dönüşmesini, teröre kol kanat geren bir ko
numa düşürülmesini ciddi bir kaygıyla izlemekteyiz. Bunun 
İtalyan halkına vermekte olduğu ve vereceği büyük zararı da
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görmekteyiz ve bu bakımdan bu kaygımızı önemle ortaya koy
maktayız. Bu bağlamda, hemen belirtelim, böyle bir terör başının 
iltica talebinin karşılanmasının -doğrusu eğer İtalya bir hukuk 
devleti ise, ki öyledir- mümkün olmayacağı düşüncesindeyiz. 
İtalya'nın terör propagandasına, terör söylevine bir platform 
niteliği taşımaya başladığından kaygılıyız ve bunun da devam 
etmemesini umuyoruz.

Burada bir başka bizim ortaya koyduğumuz ve savunduğu
muz ve belli ölçüde de kabul gören düşünce şudur: Biz bu olayın 
bir "ad hoc" tabir edilen uluslararası bir çeşit olağan dışı mahke
meye götürülmesinin hem hukuken mümkün olmadığı, hem de 
siyaseten mümkün olmadığı görüşündeyiz ve böyle bir yola kim
senin başvurmaya kalkmamasını öngörmekteyiz. Çünkü böyle bir 
yaklaşım belirttiğim gibi, uluslararası hukuk açısından mesnet
sizdir, siyaseten mesnetsizdir.

  •

Bizim açımızdan, -ki ben bunları Sayın Italyan muhatabı
ma anlatacağım- mesele Türkiye'nin topraklarında binlerce cana 
kıymış ve kıydırmış olan bir kişinin aynen diğer benzerleri gibi 
hukuken Türkiye'ye iade edilmesi zorunluluğudur ve bizim bu 
konudaki talebimizdir. Bizim için mesele budur. Bizim dosyamız, 
bu konudaki iade talebini içeren dosyamız İtalyan adaletine tevdi 
edilmiştir. Biz İtalyan adaletinin ciddiyetle bu dosyaya eğilmesi
ni ve gereğini yapmasını beklemekteyiz. Şunu da ayrıca ekleye
yim, sözkonusu kişi Türk Ceza Kanunu gereğince ve tırnak içinde 
"Türkiye vatandaşı" niteliğini hala taşımakta olması nedeniyle 
Türkiye'mizde yargılanması gereken bir kişidir. Bizim bu konuda
ki hakkımız mahfuzdur ve gelişmeler ne olursa olsun, Türkiye bu 
hakkını her zaman kullanacaktır ve gündemde tutacaktır.

•  •

Ote yandan, gene bu toplantıda gündeme gelecek bir konu 
İtalya ve Türkiye'nin uzun süreli ve çok boyutlu soruna birlikte 
eğilmek durumunda kalmış olmalarıdır. Sayın Dini ile bundan bir 
hafta önceki telefon konuşmamızda da gündeme gelen bir husus. 
Dolayısıyla İtalya'nın ve Türkiye'nin şu dönemde bir eşgüdüm 
içinde olmaları, bir koordinasyon içinde olmaları ve bunu sağla
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yacak kanalları açık tutmaları gereğidir ve konuştuğumuz bu 
hususun devamlılığı da birlikte gündeme getireceğimiz konular 
arasındadır.

Benim Sayın muhatabımla konuşacağım konular bunlardır 
ve biz hükümet olarak Türkiye'nin menfaatini, halkımızın men
faatini, hukukumuzun gereğini en iyi şekilde savunduk ve savun
maya devam edeceğiz ve mutlaka bir gün kendi yasalarımız 
uyarınca bu yasaları çiğnemiş olan binlerce insanın ölümüne yol 
açmış olan, binlerce insanı öldürmüş olan kişi ve kişiler mutlaka 
Türk adaletinin önünde bunun hesabını vereceklerdir.

Teşekkür ederim.

SORU : "Türkiye-İtalya arasındaki krizle beraber NATO 
savunması da zedelenmiştir" dediniz. NATO Konsey 
Toplantısında Öcalan konusunu nasıl gündeme getireceksiniz?

CEVAP : NATO Toplantısı’nın gündeminde Öcalan 
konusu yok.

SORU : İkili temaslarınızda?

CEVAP : Burada bizim açımızdan meselenin çok net 
olduğunu ve iade dosyamızın değerlendirilerek bizim talebimiz 
doğrultusunda sonuçlandırılması. Bizim talebimiz budur ve gün
demde de bu olacaktır. Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI'NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın sayın basın mensupları.
Toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızla başlayalım.

SORU : Avrupa Konseyi Türkiye ile İtalya arasındaki 
Öcalan krizini gündeme aldı. Bununla ilgili Türkiye'nin görüşü 
nedir, tepkisi nedir?

İkinci soru, uzun zamandan beri uluslararası mahkeme 
tartışması devam ediyor. Böyle bir mahkemenin sözkonusu 
olması halinde Türkiye bu mahkemeye avukat gönderecek mi? 
Böyle bir mahkemenin varlığını kabul edecek mi?

CEVAP : Her iki konudaki görüşlerimizi esasen kamuoyu
na açıklamış bulunuyoruz. Bu sorunun, bu meselenin herhangi bir 
şekilde enternasyonalize edilmesine karşı olduğumuzu, bu 
çerçevede bunun Avrupa Konseyi bünyesinde ele alınması gi
rişimlerini yersiz ve lüzumsuz bulduğumuzu bizzat Sayın 
Bakanımızın ağzından ve başka yetkililerimizin beyanlarıyla 
ifade ettik. Uluslararası mahkeme konusundaki görüşlerimizi de 
keza sarahaten açıkladık. Bunun Türkiye tarafından hiçbir şekilde 
kabule şayan olmadığını vurguladık. Bu görüşlerimizde bir 
değişiklik yoktur.

SORU : Yani Türkiye kesinlikle avukat ya da bir temsilci 
göndermeyecek böyle bir mahkemeye ve bu mahkemenin var
lığını tamamiyle reddedecek.
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CEVAP : Zaten böyle bir mahkeme kurulacağı yönünde bir 
işaret de yok. Bunun hukuki bir zemini de yok.

SORU : AB Zirvesi Cuma günü başlayacak Viyana'da. 
Daha önceki zirvelerde Türkiye de adaylık başvurusu yapan 
ülkelerle birlikte akşam liderler yemeğine davet ediliyordu, ya da 
başka şekillerde. Bu yıl böyle bir davet sözkonusu oldu mu, eğer 
olduysa Türkiye'den herhangi bir katılım sözkonusu mu?

CEVAP : Zirve vesilesiyle Türkiye'ye de bir davet vaki 
oldu, Avusturya Dönem Başkanlığı tarafından. Fakat bu davetin 
niteliğini ve çerçevesini biz uygun bulmadığımız için katılma 
olmayacak bizden.

SORU : Biraz açar mısınız bunu? Niteliği nedir?

CEVAP : Bu daveti Dönem Başkanlığı, bizim daha önce 
kabul etmediğimizi bildirdiğimiz Avrupa Konferansı 
çerçevesinde düşündüğünü ifade etti. Biz de bu Avrupa 
Konferansı fikrine baştan beri karşı olduğumuzu, bunu da 
ilgililere duyurmuş bulunduğumuzu, Türkiye'nin adaylığının 
diğer adaylarla eşit olarak tescil edilmiş bir şekilde davet vaki 
olursa bunu tabiatıyla düşüneceğimizi, ama bunun ötesindeki bir 
takım ara formüllerle böyle bir daveti kabul edemeyeceğimizi 
bildirdik.

SORU : Davet kime yapılmıştı?

CEVAP : Davet Türkiye'ye yapılmıştı.

SORU : Yazılı bir davet miydi?

CEVAP : Davet yapıldı. Yazılı mı sözlü mü bilmiyorum.

SORU : Biraz açabilmek için; iki türde mi bir formülasyon 
vardı. Birincisi önce aday ülkeler Viyana Toplantısı’ndan sonra 
yemeğe çağırılacaklar. Ondan sonra, 3-4 gün sonra ikinci bir 
Avrupa Konferansı olacaktı da Türkiye ona mı çağırılacaktı?
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CEVAP : Hayır, bize söylenen, aday olarak tanımladıkları 
diğer 11 ülke ile birlikte 12. ülke olarak da Türkiye'nin davet 
edileceği, fakat bu davetin bir Avrupa Konferansı çerçevesi içinde 
gerçekleşeceği idi.

SORU : 12. aday olarak söyleniyor, belirtiliyor Türkiye 
ama davet Avrupa Konferansı için mi?

CEVAP : Söyledikleri o. Biliyorsunuz bizim Avrupa 
Birliği’nden beklentimiz iki noktada odaklanmaktadır. Bunlardan 
birincisi, Türkiye'nin adaylığının hukuken bağlayıcı bir şekilde 
AB tarafından kabul ve tescil edilmesidir. İkincisi de bunun doğal 
bir sonucu olarak Türkiye'nin diğer aday ülkelerle eşit bir 
muameleye tabi tutulmasıdır. Fakat bildiğiniz gibi, şu ana kadar 
AB'den bu yönde net bir adım atılmış değildir. Dolayısıyla bunun 
dışındaki formüller de bizi tatmin etmekten uzak kalmaktadır.

SORU : Bugün basında da birtakım haberler var. 
Türkiye'de hükümet yokluğu nedeniyle Türkiye'nin böyle 
teamülen yapılan davetlerden mahrum kaldığı, yani Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanının bu yüzden AB Zirve yemeğine davet 
edilmediği gibi haberler var. Bunlar doğru mudur?

İkincisi de Zirve öncesinde muhtemelen AB Türkiye'nin 
beklentilerini sormuştur. Bu yönde bir takım mesajlar iletildi mi? 
Resmi görüşmeler yapıldı mı?

CEVAP : Efendim, bu Viyana Zirvesi dolayısıyla bize vaki 
davetin çerçevesini ve bu nedenle de bizim tarafımızdan kabule 
şayan olmadığını ifade ettim. Dolayısıyla bunu söyledikten sonra 
sorunuzun ikinci bölümü geçerliliğini yitiriyor. Yani Türkiye'deki 
hükümet krizi meselesinden önce bize yapılan davetin mahiyeti 
ve bizim bakımımızdan kabul edilebilirliği önemli. Bu olmayınca 
ikinci noktaya değinmek esasen anlamını yitiriyor.

Ote yandan, bizim görüşlerimiz şüphesiz AB'ye ve üye 
ülkelere her vesileyle, her fırsatta, her düzeyde iletilmeye devam 
edilmektedir. En son bu konuda biliyorsunuz Avrupa Genel İşler
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Komisyonu’nun 6-7 Aralık'ta Brüksel'de yaptığı bir toplantı oldu. 
Bu toplantı sonunda bir belge, bir rapor kabul edildi. Bu raporda 
Türkiye'ye de atıflar yapıldı. Bu belgenin Viyana'dayapılacak İ l 
i l  Aralık tarihli AB Zirvesi’ne sunulması öngörülüyor. Belgede 
ortaya konan Türkiye ile ilgili hususların bizim beklentimizi 
karşılamaktan uzak olduğunu biraz önceki beyanlarım 
çerçevesinde ifade ettim. Ümit ederiz ki, Viyana'da yapılacak 
olan Zirveye kadar ve Zirve sırasında bu belge Türkiye'nin talep
lerini karşılayacak bir biçimde iyiye götürülür. Aksi takdirde, 
mevcut durum itibariyle Türkiye'nin Lüksemburg Zirvesi’nden 
sonra açıklanan Hükümet Bildirisi’yle ortaya koyduğu tutumda 
bir değişiklik yapılmasını gerektirecek yeterli neden bulunma
maktadır.

SORU : Öcalan konusuna yeniden dönmek istiyorum. 
Öcalan bir İtalyan gazetesine verdiği demeçte, sınır dışı edilmesi 
durumunda İran'a gitmek istediğini belirtmiş. Hemen bu demecin 
öncesinde de Dışişleri Bakanı Kemal Harazi bir takım temaslarda 
bulunmuştu Roma'da. Bu bağlamda bizim İran hükümetiyle bir 
temasımız oldu mu?

CEVAP : Hayır. Bir temasımız olmadı. Benim bilebildiğim 
kadarıyla İran Dışişleri Bakanının Roma ziyareti de bu konuyla 
bağlantılı olmayan, önceden kararlaştırılmış bir ziyarettir. Kaldı 
ki, suç sicili ortada olan bir terör çetesi liderinin geleceği 
konusundaki kararın bu şahsın kendisine bırakılmasını beklemek 
de herhalde doğru olmaz. Gerçekleşmesi gereken, bu şahsın biran 
önce yargı organı önünde işlediği suçların hesabını vermesidir.

SORU : Bir önceki konuya dönmek gerekirse eğer, basında 
yer alan bazı haberlere göre, AB'den Türkiye'nin kabul edemeye
ceği şekilde yapılan bu davet üzerine Türkiye'nin de "tepki" ya da 
"misilleme" olarak AB ile ilişkilerini gözden geçireceği ya da 
GB'ni gözden geçireceği şeklinde haberler yer aldı. Böyle birşey 
sözkonusu mu? Bu davetin bu şekilde yapılması üzerine 
Türkiye'nin AB ile ilişkilerini gözden geçirmesi sözkonusu mu?

CEVAP : Hayır. Söylediklerime ilave yeni bir unsur yok.
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Biz sadece davetin bu şekliyle tarafımızdan kabul edilmesinin 
mümkün olmadığını ifade ettik. Bunun ötesinde yeni bir husus 
yok. Ama bizim daha önce AB ile ilişkilerimize bakış açımız 
konusunda takındığımız tutum geçerliliğini koruyor.

SORU : Richard Holbrooke'un hafta sonu İstanbul'da bir 
konferansa katılacağı, bu arada Kıbrıslı, Türk ve Yunanlı 
işadamlarıyla bir yemek yiyeceği belirtiliyor. Siz bu bilgileri kon- 
fırme edebiliyor musunuz ve herhangi bir resmi temas öngörülü
yor mu?

Amerika'nın bir de S-300 füzeleri konusunda yeni bir gi
rişim başlattığı belirtiliyor. Ankara'ya bu konuda gönderilen yeni 
bir mesaj var mı?

CEVAP : Holbrooke'un ziyaretini ben de basından biliyo
rum. Belirttiğiniz gibi, bir özel toplantı çerçevesinde İstanbul'a 
geleceği anlaşılıyor. Bizimle bir teması olmayacak.

SORU : Ankara'ya gelecek mi?

CEVAP : Hayır.

S-300'ler konusunda ise ABD'nin yeni, özel bir girişimin
den haberim yok. Bu konuda bir takım ilgili ülkelerin bazı çabalar 
gösterdiğini biliyoruz. Bizim S-300'ler konusundaki tutumumuz
da da bir değişiklik yok.

SORU : Kuzey Irak konusuna girecek olursak, Ankara 
Süreci ile ilgili bir sonraki toplantının tarihi konusunda henüz bir 
açıklama olmadı. Geçtiğimiz hafta sonu bir toplantı yapılması 
için bir hazırlık olduğu duyuluyordu. O toplantı da olmadı. 
Bölgeden gelen haberler ise, bölgede hiçbir mekanizmanın 
işlemediği ve tam anlamıyla bir durgunluk olduğu yönünde. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?

CEVAP : Kuzey Irak konusunda Ankara Süreci 
çerçevesinde yapılagelen toplantılar ile ilgili şu an itibariyle belir
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lenmiş bir tarih yok. Onun ötesinde sizlere ifade edebileceğim bir 
husus da mevcut değil.

SORU : Beklenen bu yakınlarda ziyaret var mı? iptal 
edilen ziyaretler var mı? Cumhurbaşkanının Körfez gezisi iptal 
edildi mesela.

CEVAP : "Ertelendi" demek belki daha uygun olur. 
Bilemiyorum bir takvime bakmak lazım. Rutin ziyaretlerin 
programı çok önceden belirlenir, ilan edilir. O çerçevede mutlaka 
bazı ziyaretler olacaktır, ama hangi düzeyde ziyaretler olacak, şu 
anda size ayrıntılı olarak söyleyebilecek durumda değilim.

SORU : Avusturya'da yakalanan yahut Avusturya'da şu 
anda hapiste olan eski Refah milletvekiliyle ilgili bilgi var mı 
sizde?

CEVAP : Bize intikal eden bir bilgi yok. Basma intikal 
ettiği kadarıyla biliyoruz. Zannederim bu haberlere istinaden 
polis makamlarımız da Avusturya polis makamlarıyla temas 
etmiş ve ilave ayrıntılı bilgi istemiş. Bu gelen bilgiler değer
lendirilecek, onun ötesinde Bakanlığımıza intikal edecek bir 
husus varsa gereğini yaparız.

SORU : Suriye konusunda birşey sormak istiyorum. 
Bundan 6 yıl önce İsmet Sezgin'in İçişleri Bakanlığı döneminde 
yaptığı bir ziyaret esnasında Suriye ile Adana Mutabakatının 
metin olarak aynı olan bir anlaşma yapıldı. Suriye'nin bunu da 
uygulamadığı ortaya çıktı. Şimdi benzer bir anlaşma 6 yıl sonra 
tekrar imzalandı ve yine işleyişinde bazı sorunlar var. Silahlı 
Kuvvetlerin de Suriye sınırında bir tatbikatı gündemde. 
Mekanizmanın işlemesi yönünde Şam nezdinde herhangi bir yeni 
girişiminiz oldu mu?

CEVAP : Suriye ile iki ülkedeki Büyükelçilikler aracılığıy
la sürekli temasımız var ve bu çerçevede, bu mutabakatın, Adana 
Mutabakatı’nm işlemesi konusundaki görüşlerimizi ve 
düşüncelerimizi muntazaman Suriye makamlarına intikal ettiri
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yoruz. Adana Mutabakatı iki ülke ilişkileri bakımından şüphesiz 
önemli bir metin oluşturmuştur ve bunun imzalanmasından sonra 
da bu ilişkilerde belli bir takım aşamalar kaydedilmiştir. 
Tabiatıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Mübarek ile yaptığı 
görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada da ifade ettiği gibi, 
bu mutabakatın daha iyi işlemesi gerektiğini düşünüyoruz.

SORU : Aksayan şeyler neler?

CEVAP : Ayrıntılarına müsaade ederseniz girmeyeceğim. 
Söylediğim gibi belli mesafeler alınmıştır. Daha da iyi işlemesini 
arzu etmekte ve beklemekteyiz.
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TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLIKLARI ARASINDAKİ SİYASI İSTİŞARE 

TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ve Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
Siyasi İstişare toplantıları 21-22 Aralık 1998 tarihlerinde 
Taşkent'te gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Ali 
İrtemçelik ile Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İsan 
Mustafayev başkanlığındaki heyetler arasında yapılacak olan 
istişarelerde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele 
alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası sorunlar görüşülecektir.

Bir önceki istişareler, 16-17 Ocak 1996 tarihlerinde 
Ankara'da yapılmıştır.
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AB-VİYANA ZİRVESİ SONUCUNDA TÜRKİYE’YE 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME HAKKINDA 

BAKANLIĞIMIZCA YAPILAN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği'nin 11-12 Aralık 1998 tarihlerinde toplanan 
Viyana Zirvesi’nde alınan kararların “genişleme” bölümünün 
Türkiye paragrafı Bakanlığımızca değerlendirilmiş ve aşağıdaki 
hususların belirtilmesinde yarar görülmüştür.

1.Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tam üyeliğe kabulüne yöne
lik "Strateji" Viyana Zirvesi’nde teyid edilmekle beraber, 15 
Haziran 1998 Cardiff Zirvesi kararlarına ve AB Komisyonu'nun 5 
Kasım 1998 tarihli raporuna kıyasla Türkiye'nin adaylık konumu
na ek bir gelişme getirmemiştir.

Dolayısıyla, AB Komisyonu'nun Türkiye'yi diğer adaylar
la eşit zeminde ele alan yaklaşımı Viyana Zirvesi’nde gereken 
ölçüde tescil edilmemiştir.

2.Bu durumda, AB ile ilişkilerimizin, Hükümetimizin 14 
Aralık 1997 tarihli kararında ve Bakanlığımızın 4 Kasım 1998 
tarihli açıklamasında belirtilen çerçevede yürütülmesine devam 
edilecektir.

3.Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin adaylığını hukuken 
bağlayıcı konuma getirememiş olması, ilişkilerin arzu edilen şe
kilde gelişmesini engellemektedir. Konunun en kısa sürede 
sonuçlandırılmasında her iki taraf açısından yarar görülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU BÜYÜKELÇİ 
NECATI UTKAN’IN YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN

YARDIMCISININ DÜZENLEDİĞİ BASIN 
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİR SORUYA

VERDİĞİ CEVAP

SORU : Yunanistan Dışişleri Yardımcı Bakanı Yorgo
Papandreu'nun düzenlediği son basın toplantısında Kürt
Sorunu’nun uluslararası bir sorun olduğunu belirterek "kimin
terörist olup kimin olmadığına karar vermek bizim işimiz değil"
şeklinde konuştuğu, diğer taraftan Hükümet Sözcüsü Reppas'ın
kendi ülkesinde ölüme mahkum bir Suriye vatandaşının

•  •

Yunanistan makamları tarafından adıgeçenin bu olayla Ocalan'ın 
Türkiye'ye iadesinin bir ilgisi bulunmadığına dair beyanları 
Yunan basınında yer aldı. Bu konudaki görüşünüz nedir?

CEVAP: Yunanistan Dışişleri Yardımcı Bakanı
Papandreu'nun bu beyanı Yunanistan Hükümeti’nin başından beri 
PKK terörünü ve onun elebaşını kolladığının, dolayısıyla uluslar 
arası terörizme destek verdiğinin yeni bir kanıtını oluşturmak
tadır. Öyle görünüyor ki Yunan Hükümeti, altında imzası bulunan 
uluslararası sözleşmelere sadakatsizliğini sürdürmekte beis 
görmemektedir. Bu tutumu hem kınıyor, hem de AB ve AGİT 
üyesi bir ülkenin uluslararası yükümlülükleri karşısında bu derece 
duyarsız olabilmesinin bugün uluslararası camiaya hakim olan 
anlayışla tezat teşkil ettiğini kamuoyunun dikkatine bir kez daha 
getiriyoruz. Yunanistan'ın bu tutumu BM Yasası’na ve ulus
lararası hukuka aykırıdır.

*

Yunanistan'ın bir yandan ülkesinde ölüme mahkum bir 
kişiyi oraya iade ederken, öbür yandan kanlı cinayetler işlemiş ve 
uyuşturucu kaçakçılığı yapmış bir tetör örgütü elebaşının
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yargılanmak üzere bu eylemleri işlediği ülkeye iadesine karşı çık
ması ise Yunan politikasında hemen her gün örneklerini görmeye
alıştığımız Türkiye aleyhtarlığının yeni bir örneğini teşkil etmek
tedir.

Yunanistan'ın bu kötü alışkanlıklarından biran önce
vazgeçmesi hem iyi komşuluğun, hem çağdaş değerlerin bir 
icabıdır.
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NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINA
İLİŞKİN DIŞİŞLERİ AÇIKLAMASI

Sonbahar dönemi NATO Savunma Bakanları Toplantıları 
17-18 Aralık 1998 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecektir. 
Bu toplantılar, Savunma Bakanlarının, Nükleer Planlama Grubu, 
Savunma Planlama Komitesi ve Kuzey Atlantik Konseyi 
düzeyinde biraraya gelerek İttifakı ilgilendiren çeşitli konularda 
görüş alışverişinde bulunmalarını mümkün kılacaktır.

Sözkonusu toplantıları takiben NATO-Rusya Daimi Ortak 
Konseyi, NATO-Ukrayna Komisyonu ve Avrupa-Atlantik 
Ortaklık Konseyi Toplantıları da Savunma Bakanları düzeyinde 
gerçekleştirilecektir.

Toplantılarda ülkemiz Başbakan Yardımcısı ve Milli 
Savunma Bakanı Sayın İsmet Sezgin başkanlığındaki heyetle 
temsil edilecektir.
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İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA’NIN 
MAHKUMİYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga, 1997 yılında yayımladığı dini içerikli 
mesajlar nedeniyle, atanmış müftünün makam ve yetkisini 
gaspetmiş olduğu iddiasıyla 14 Aralık 1998 günü Larisa Tek 
Hakimli Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 ay hapis cezasına çarp
tırılmıştır.

Yunan Mahkemesi’nin bağımsız olarak almadığı aşikar 
olan bu kararını kınıyoruz.

Sözkonusu karar, Yunanistan'ın, taraf olduğu ikili ve çok 
taraflı uluslararası anlaşmaların gereklerine ve Uluslararası İnsan 
Hakları örgütlerinin Mehmet Emin Ağa'nın yargının vasıta edi
lerek taciz edilmesinden vazgeçilmesi yönünde yaptığı çağrılara 
karşı göstermeye devam ettiği duyarsızlığın yeni bir kanıtıdır.

Türkiye, Yunanistan ile arasındaki ikili anlaşmalar ve ulus
lararası sözleşmeler çerçevesinde, Yunanistan'daki Türk azınlığın 
haklarını savunmaya kararlıdır. Türkiye, bu yönde çaba gös
terirken, Yunanistan'daki diğer bütün azınlıkların da Yunan 
makamlarının baskı ve yıldırma politikasına maruz kaldıklarını 
gereken şekilde gündeme getirecektir.

[78] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1998



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKANTN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

BÜYÜKELÇİ UTKAN : Belki 1-2 sualiniz olabilir. Onları 
alayım.

SORU : Bölücü başı Abdullah Öcalan'ın nereye gideceği 
konusunda çok çelişkili haberler yayınlanıyor gazetelerde. Bir 
netlik oluştu mu bu konuda?

CEVAP : Bu sorunuza cevap vermeye başlarken biraz 
geriye giderek Brüksel'de Dışişleri Bakanımız Sayın Cem ile 
İtalya Dışişleri Bakanı Sayın Dini görüşmesinden sonra, 
bazılarınızın hazır bulunduğu basın toplantısında Sayın Bakanın 
yaptığı bir açıklamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kelimesi 
kelimesine değil ama mealen benim notlarıma göre şöyle bir açık
lamaydı: "Terör örgütü PKK elebaşısının akibeti konusunda 
İtalyan Dışişleri Bakanı Dini'nin görüşlerini dinledim. Türkiye 
açısından tek geçerli yolun bu teröristin ülkemize iadesi olduğunu 
teyit ettim ve iade dosyamızın gerektiği gibi değerlendirilmesini 
beklediğimizi vurguladım. Bu bağlamda, Türk kamuoyunun ve 
hükümetimizin görüş ve duyarlılıklarını kendisine tekrar ilettim. 
Sayın Dini İtalya'nın konuya ciddiyet ve sorumluluk içinde bir 
çözüm bulunmasına çalıştığını, iade dışındaki olasılıkların da 
incelenmesinin isabetli olacağı kanaatini taşıdığını, bu çerçevede 
Türkiye ile işbirliği içinde bulunmayı istediklerini bildirdi. 
İadenin gerçekleşmesine ilişkin tutumumuzda herhangi bir 
değişikliğin sözkonusu olmadığını tekrar ifade ettim. Ancak bun
dan bağımsız olarak Türkiye'nin terörizmle mücadelenin gerek
lerini yerine getirmek bakımından her zaman ve her yerde işbir
liğine hazır olduğunu belirttim." Bu şekildeydi aşağı yukarı Sayın
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Bakanın Dini ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamanın ilgili 
bolumu.

Bizim bu konudaki tutumumuz başından beri tekrar
ladığımız gibi, son derece açıktır. Geçerliliğini korumaktadır ve 
tutarlıdır. Herşeyden önce uluslararası hukuk açısından tutarlıdır. 
O da terör örgütü başının -ki Türk vatandaşıdır, terörist cürüm
lerini ve diğer cinayetlerini Türkiye'de işlemiştir- adaletten kaç
maması için tek seçeneğin Türkiye'ye iade edilmesi olduğu şek
lindedir. Bu talebimizde her zaman ısrarlı olacağız. Bunun huku
ki tutarlık ilkesi bir yana herşeyden önce terör kurbanlarımızın 
aileleri adına takipçisi olacağız ve bu ilke geçerliliğini dediğim 
gibi korumakta...

SORU : Bir tutarlı yaklaşımdan söz ediyorsunuz ama dün 
Hürriyet gazetesinin manşet haberinde Sayın Başbakan, Öcalan'm 
bundan sonraki konumuyla ilgili bir takım pazarlıklardan ve tah
minlerden söz etmişti. Yani, "Libya'ya gitmesini Amerika isteme
di, onlar Kuzey Kore dedi biz kabul etmedik". Bu şöyle bir izle
nim yaratmıyor mu sizde, yani Türkiye Apo'nun yargılanması ve 
Türkiye'ye iadesinin ötesinde İtalya dışında bir ülkeye de göç 
etmesi gibi bir arayış içinde mi? Onu merak ediyorum. Bu tutar
lılıkla da nasıl bağdaşıyor?

CEVAP : Oraya gelecektim zaten.

SORU : Aynı konunun devamı olarak, biliyorsunuz Sayın 
Başbakanın bu demecinden sonra dün İtalyan Başbakanlık ve 
Dışişleri Bakanlığı Basın Bürolarından bir açıklama yapıldı ve bu 
yapılan açıklamada, hiçbir üçüncü ülkeyle bir pazarlık yapıl
madığı ve Hürriyet gazetesinde çıkan haberin tamamen hayal 
ürünü olduğu söylendi. Bir de bunu değerlendirir misiniz?

CEVAP : Evet, oraya gelecektim zaten.

Biraz önce izah ettiğim ilke dediğim gibi geçerliliğini koru
yor ve her zaman koruyacak. O kayıtla bundan sonraki söyleye
ceklerimi söylüyorum. O ilkenin geçerliliği ortada olmak üzere.
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Şimdi bunun dışında da -sizin de değindiğiniz gibi- bazı 
senaryolar üretiliyor. Bunun dışındaki senaryolarda, bu ilkenin 
dışındaki senaryolarda bizim peşin onay verici veya yol gösterici 
gibi bir rol üstlenmek şeklinde bir mecburiyetimiz veya bir va
zifemiz yok. Bu da kesin. Bu konuya katkımız -eğer olacaksa- 
ancak terörizmle uluslararası mücadele kapsamında olabilir. Ama 
değindiğiniz gibi başka senaryolar mevcut ve bugün de mesela 
Avrupa Konseyi içinde teknik ve hukuki bir inceleme yapılmak
ta, Avrupa Konseyi çerçevesindeki yargılama imkanlarıyla ilgili 
teknik ve hukuki bir çalışma yapılmakta. Şimdi bu tür senaryolar 
var, bunlar teorik kanalda kalsa da var. Sırf bu açıdan bakacak 
olursak meseleye, şöyle bir mantık silsilesini takip etmemiz 
mümkün. Teorik planda konuşuyorum. İtalyan makamlar, İtalyan 
yargıçları iade istemimizi haklı buldular. İtalyan hükümeti de bu 
yargıya katıldı. Bizim beklediğimiz olumlu sonuç alındı demek
tir.

Bunun dışındaki bir olasılık: İtalya iadeyi reddetti. 
Yargıçlar belki iade dedi, siyasi makamlar hayır dedi veya ikisi 
birden reddedilmesinin uygun olduğunu söylediler. O zaman da 
iki olasılık ortaya çıkıyor. Almanya iade isteminde bulundu. 
Gerçi istemeyeceğini söyledi ama teorik planda konuştuğumuz 
için söylüyorum; son noktaya varabilmek için. 22 Aralık tarihine 
kadar da bunu yapması mümkün. 22 Aralık tarihi bildiğiniz gibi, 
bu terör örgütü başının iade edilmesi için resmi başvuruda bulun
manın son tarihi. O zamana kadar teorik olarak Almanya bunu 
yapabilir. Yaptığı takdirde, oraya gönderilmesi lazım yargılanmak 
üzere. Böyle bir talepte bulunmadığı takdirde yine iki olasılık 
ortaya çıkacak. O zaman İtalyan yargıçların karar alması lazım. 
Bu kararların biri "bu terörist yargılanmalıdır" şeklinde olabilir. 
Böyle bir hükme varabilirler. O zaman da bunun arkasından şu 
kararın da mantiki olarak gelmesi lazım. Yargılanmalıdır: bir, 
İtalya'da yargılanmalıdır, iki, İtalya dışında yargılanmalıdır. İtalya 
dışı seçeneğini arama konusunda, demin de değindiğim gibi, 
Avrupa Konseyi içinde bunun 1972 tarihli Ceza 
Kovuşturmalarının Aktarılması Sözleşmesi’ne göre yapılıp 
yapılamayacağının teknik bazda bir incelenmesi bugün yapılmak
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ta ve bu konuda hemen söyleyeyim ki, Avrupa Konseyi'nin bu 
açıdan kullanılması fikrini paylaşmıyoruz. Bu inceleme 72 
Sözleşmesi’ne göre yapılacak. Yine tamamen teorik olarak 
söylüyoruz, bu Sözleşmeye taraf bir ülkede yargılanmasını sağla
mak amacıyla. İkinci olasılık, İtalya'da yargılanmamalıdır dedi. 
Yani bizim iade istemimizi reddetti. Almanya iade istemedi ve 
yargıçların kararı İtalya'da yargılanmaması şeklinde oldu ki o 
zaman benim anladığım kadarıyla sadece iki olasılık ortaya çıkıy
or. Bu da, ya kendisine sığınma hakkı verilmesi şeklinde netice 
doğurabilir ya da sınır dışı edilmesi şeklinde bir netice doğura
bilir. İş dolayısıyla hukuk planından başlayarak bütün bu olasılık
lar dikkate alınırsa bu noktaya kadar varıyor, teorik olarak, teorik 
planda.

Bizim, dediğim gibi, ilk baştaki talebimiz geçerli olmaya 
devam ediyor ve herşeyden önce hukuk kurallarının üstün
lüğünün saygı görmesi gerektiğini söylüyoruz. Herhalükarda bu 
teröristin adaletten kaçmaması esastır ve yargılama bu sonucu 
verecekse makbul bir yöntemdir. Yoksa sulandırılmış ve amacın
dan saptırılmış bir formalite haline getirilecekse değildir. İkincisi, 
doğal yargıç ilkesinin de gözönünde bulundurulması gerekir. 
Dolayısıyla geliyoruz yine bizim açımızdan esas olan, bizim 
açımızdan geçerli ilke olan, Türkiye'ye iadesi ve bunun için İtalya 
makamlarına sunmuş olduğumuz dosya üzerinde gerekli incele
menin yapılması ve onun olumlu bir sonuca varması talebimize. 
Bu olmadığı takdirde diye demin bütün olasılıkları gözden 
geçirmeye çalıştık, teorik planda. Bunun sonunda sınırdışı 
edilmesi noktasının da çıkabileceğini gördük. Tekrarlıyorum, 
bizim bu senaryolar içinde, ki aslında acaip bir yol seyrediyor, 
bunların içinde olmamız sözkonusu değil. Bunlar için onay veri
ci, yol gösterici bir rol üstlenmemiz esas itibariyle sözkonusu 
değil. Bizim katkımız ancak terörizmle uluslararası planda 
mücadele sözkonusu olduğu zaman ortaya çıkabilecek bir husus. 
Fakat ilkemizi koyduktan sonra, bütün bu olasılıkları teorik plan
da gözden geçirdiğimizde bunun da olabileceği ortaya çıkıyor. 
Bizim içinde olmamız şeklinde değil, fakat bizim dışımızda 
cereyan edebilecek bir takım gelişmeler neticesinde bu noktaya 
da gelinebiliyor.
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Şimdi oradan sizin sorunuza geliyorum. Basında Sayın 
Başbakanımıza atfedilen beyanları bizim yorumlama ve bununla 
ilgili bir tutum alma konumunda olmamız sözkonusu değil. 
Demek istediğim, eğer konuya teorik planda bakılırsa bu 
olasılığın da diğer olasılıklardan biri şeklinde ortada bulunduğu. 
Fakat dediğim gibi, o konuda daha fazla yorum yapabilmeme 
imkan verecek bilgiye sahip değilim.

SORU : İtalyan Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Basın 
Bürosu’nca yapılan, Hürriyet gazetesinde çıkan haberin tamamen 
hayal ürünü olduğu, gerçeğe dayanmayan bir haber olduğu açık
laması. Eğer böyle bir pazarlık yapılıyorsa, taraflardan bir tanesi 
yalan söylüyor o zaman.

CEVAP : Hayır. Dediğim gibi, bu konuda daha fazla yorum 
yapma konusunda yeterli bilgiye sahip değilim. Bu da çok nor
mal. Fakat bundan hareketle şunu da söyleyebilirim ki, tamamen 
bir saptama yapmak şeklinde, Sayın Başbakanın elbetteki gerekli 
bilgileri edinmek bakımından bize göre çok daha geniş imkanları 
var.

SORU : İtalyan makamları İtalya'da yargılama kararı alır
larsa, İtalya'da Türk standartlarına göre adil bir yargılama yapıla
cağı kanaatinde misiniz? Yoksa bunun yerine PKK liderinin 
başka bir ülkeye gitmesi tercih mi edilir?

CEVAP : Yargılama konusunda, dediğiniz gibi, araştırılan 
olanaklar arasında bir tanesi İtalya'da yargılanması olabilir, bir 
tanesi, eğer iade isteminde bulunursa, Almanya'da yargılanması 
olabilir. 22'sine kadar yapabilirler bunu teorik olarak. 1972 anlaş
masını işletip bir başka ülkede, Avrupa Konseyi üyesi bir başka 
ülkede bunun yargılanması imkanını arıyor olabilirler. 
Herhalükarda bunun dışında ad hoc Uluslararası Mahkeme gibi 
fikirlerin uygulanabilirliği olmadığı ortaya çıktı ve bu fikir düştü 
zaten gündemden. Fakat biraz önce de söylediğim gibi, bizim için 
önemli olan bu teröristin adaletten kaçmaması. Yargılama bu 
sonucu verecekse bizce makbul bir yöntemdir. Yoksa 
sulandırılmış ve amacından saptırılmış bir formalite haline geti
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rilecekse değil. Bu kaygıları dikkate alarak, buna ilaveten, doğal 
yargıç ilkesini de bunların içine katarak dediğimiz, bunun ne
ticede en doğru yolu, en uygun yolu, hukuk prensipleriyle en bağ
daşır yolu, bizim iade istemimizin gereği gibi değerlendirilmesi 
ve yargılamanın Türkiye'de yapılmasıdır. Ama öbür şeyler açık ve 
sorunuzun cevabı da o. Tabii ki, demin dile getirdiğim, yargıla
manın ne şekilde yapılacağı şeklindeki kaygı geçerliliğini koru
yor.

SORU : "Doğal yargıç ilkesi" dediniz. Bu nedir?

CEVAP : Yani bir suça göre mahkeme kurulmaması, zaten 
mevcut olan bir mahkemenin esas itibariyle bu işe bakması ve 
suçla ilgili mahkemelerin bu işe bakması ilkesi. Yani mülkilik 
prensibine göre, suçun işlendiği yere, suçu işleyenin uyruğuna 
göre, vs... Zaten bütün hukuki kuralların işaret ettiği nokta. Belli 
bir mahkeme ve belli bir yargıç. Doğal yargıç o. Bunun dışındak
iler suça göre yaratılmış semi yöntemler oluyor.

SORU : Konuyu değiştirebilir miyim? Kırmızı pasaport 
konusunda Meclis'e getirilmiş olan bir yasa teklifi var. Daha 
doğrusu yasa tasarısı. Bu konuyla ilgili olarak sanırım 
Dışişleri'nin bir tepkisi var. Bu tepkiyi biraz açabilir miydiniz?

İkincisi bu yasa tasarısı doğrultusunda uygulama yapan 
diğer bazı ülkeler de var mı?

m

CEVAP : Diplomatik pasaportlarla ilgili kanun tasarısı 
hakkında Bakanlığımızın görüşlerini üst makamlarımıza yazılı 
olarak sunmuş bulunuyoruz. Onun için o görüşlerin ayrıntısına, 
resmi bir muhaberat konusu olduğu için girmek istemiyorum. 
Fakat genel olarak şunu söyleyebilirim. Yasalaşmasının diğer 
ülkelerdeki uygulama gözönünde bulundurulduğunda ve yarata
bileceği muhtelif mahzurlar dikkate alındığında sakıncalı olacağı 
görüşünü taşıyoruz ve tabii ki takdir yetkisi herşeyin üzerinde 
olan Meclis'imizin bu kaygılarımızı dikkate almasını umuyoruz.

SORU :Kırmızı pasaportla ilgili istatistiki rakamlar var mı?
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CEVAP : Var. Dediğim gibi, onları bir yazı haline getirdik. 
Üst makamlarımızın dikkatine sunduk. Onun için bu şekilde 
resmiyete...

SORU : Kamuoyunun dikkatine sunarsanız kaç kişinin kır
mızı pasaportu var?

CEVAP : Onu müsaade ederseniz arkadaşlarıma
danışayım. Onlardan alacağım icazete göre size bilgi vereyim.

SORU : Gazetecileri bu kapsama alacak mısınız?

CEVAP :...

SORU : Ben konuyu yine değiştirip S-300'lere getireceğim. 
Dün Yunanistan Hükümet Sözcüsü Repas bir basın toplantısında 
S-300'lerle ilgili topun artık BM ve Güvenlik Konseyi’nde 
olduğunu söyledi. Biliyorsunuz daha önce çıkan haberlerde de 
ABD tarafı Richard Holbrooke'un bir öneri paketi sunduğunu ve 
bunu BM'de müzakere ettiklerini ve bu paketin hem Amerikan 
görüşünü hem de BM görüşünü ortak bir şekilde analiz ederek 
BM tarafından açıklanacağını belirtmişlerdi. Şimdi bu doğrultuda 
acaba S-300'lerle ilgili BMGK kararı şeklinde yeni bir karar mı 
çıkacak? Böyle birşey mi bekleniliyor?

CEVAP : Hayır.

SORU : Bir follow-up yapacağım. S-300'lerin, Rum ve 
Yunan basınında çıkan haberlerde, Rusya'dan hareket ettiği, yük
lendiği bildiriliyor. Sizin elinize ulaşan bilgi var mı?

CEVAP : Yok. Güvenlik Konseyi'ne gelelim. Güvenlik 
Konseyi'nde şimdilik bahis konusu olan iki tane karar var 
Kıbrıs'la ilgili olarak. Önce Genel Sekreterin bu konudaki rapor
ları yayınlandı. Şimdi kararların oluşturulması gerekiyor. 
Bunlardan bir tanesi Barış Gücünün süresinin uzatılmasıyla ilgili, 
diğeri de arabuluculuk görevinin yürütülmesiyle ilgili. 
Dolayısıyla o gündemde S-300'ler yok. Herhalükarda S-300'ler
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konusunda bizim tutumumuz son derece net. Bu tutumuza paralel 
olarak biliyorsunuz ABD makamlarından ve özellikle Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsünden de beyanlar geldi. Yapılması gereken şey 
S-300'lerin Kıbrıs'a getirilmemesi, burada konuşlandırılmaması 
ve herhalükarda bu S-300 işinin iptal edilmesi. Bu S-300'lerin 
artık gündemden çıkması. Herhalükarda biz bu tartışmanın içinde 
yer almıyoruz ve yer almayacağız. Bu konuda son olarak şunu da 
söylemek isterim, S-300'ler gibi bir konunun ortaya atılması 
suretiyle Türk-Yunan ilişkilerine ilave bir ağırlık yüklenmemesi 
lazım. Yani, Türk-Yunan ilişkilerinin bu nedenle ilave bir ağırlık 
taşımaması lazım. Her bakımdan hayırlı olacaktır böyle olması. 
Onun için bu konunun tartışmasının içinde değiliz, fakat gün- 
demden tamamen çıkmasından yanayız, iptal edilmesinden -nasıl 
edilecekse- yanayız. Bu bizim meselemiz değildir esas itibariyle, 
bu aşamada. Bizim meselemiz haline gelmemesini temenni eder
im.

SORU : Bazı haberler var. Rum kesiminin Türkiye'den 
gelen ürünlere yönelik sınırlamaları kaldırdığı yolunda haberler 
var. Acaba bu haberleri doğruluyor musunuz? Doğruysa Türkiye 
bir karşılık verecek mi?

CEVAP : Bununla ilgili bir notum var. Oradan size cevap 
vermeye çalışayım. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC'ne yıl
lardan beri haksız olarak sürdürdüğü her alandaki ambargoya 
ilaveten Türk menşeli ve Türkiye üzerinden nakledilen malların 
kendi topraklarına girişini de yasaklamış bulunmaktaydı. Ancak 
GKRY'nin AB ile yürütmekte olduğu tam üyelik süreci 
çerçevesinde, AB .Komisyonu’nun yoğun baskısı altında olduğu 
ve komisyonun Türkiye'ye yönelik bu tür kısıtlayıcı önlemlerin 
kaldırılmasını talep ettiği de bilinmekteydi. Rum yönetiminin 
Türkiye'de üretilen veya Türkiye üzerinden nakledilen malların 
gerekli izinlerin alınmasını müteakip GKRY'ne ithal edilebileceği 
yolunda bir karar aldığı duyulmuştur. Rum tarafı bu kararı 
muhtemelen AB Komisyonu’nun baskısıyla almıştır. Bizim yoru
mumuz, bizim değerlendirmemiz bu şekilde. Geçmişte üçüncü 
ülkeler üzerinden bazı Türk mallarının GKRY'ne girmesi son
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rasında bu malları ithal eden tüccarların Rum halkı tarafından 
vatan haini ilan edildiği hatırlandığında, Rum yönetimince 
alındığı bildirilen bu kararın ne kadar içtenlikle benimseneceği 
gerçi sual konusudur. Bunun da ötesinde Rum yönetiminin -eğer 
Kıbrıs'taki durumun iyileştirilmesi konusunda gerçekten samimi 
ise- yapması gereken iş Kıbrıs Türk halkına 1963 yılından beri 
her alanda uyguladığı haksız ve insanlık dışı ambargolara son 
vermek olmalıdır.

SORU : S-300'lerle ilgili çok geniş bir açıklama yaptınız 
ama yine de benim birkaç tane sormak istediğim soru var. Sizin 
de dediğiniz gibi bu henüz Türkiye'nin meselesi konumunda değil 
şu anda, ama Amerikalıların bir girişimi var. Holbrooke bir süre 
önce İstanbul'daydı. Hemen ardından Atina'ya ve Ada'ya geçti. 
Amerikalıların bu konuda Rum yönetimini ikna etmeye çalıştık
ları yolunda haberler var. Bu konuda Amerika Türkiye'ye bilgi 
verdi mi? Nasıl bir formül öngörüyor ve Kıbrıs'ın yerine bu 
füzelerin Girit'te konuşlanabileceğine dair de haberler var. Siz 
açıklamanızı yaparken Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişki
lerin füzeler nedeniyle daha da fazla kötüleşmemesi gerektiğini 
ifade ettiniz.

CEVAP : Daha fazla bir ağırlık taşımaması.

SORU : Taşımaması gerektiğini ifade ettiniz ve son olarak 
ortada açıklanmayan, daha doğrusu resmi olmayan bir erteleme 
mi var füzelerin Ada'ya yerleştirilmesi konusunda? Çünkü 
Rumlar yaptıkları açıklamalarda, bu füzelerin yıl sonuna kadar 
Ada'ya yerleştirileceğini açıklamışlardı. Sadece 15 gün kaldı.

CEVAP : Şimdi Amerika'daki reaksiyonlara değindiniz. 
Oradan başlayayım. ABD Dışişleri Sözcüsüne bir sual var: "As 
S-300 missiles should not be deployed in the Republic of Cyprus, 
Mr. Pangalos actually proposed they would be deployed on the 
Island of Crete. The Cypriot president Mr. Clerides however dis
agrees to the point that the Island is totally defenceless. Would 
you please comment on that?"
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Sözcü: "I can comment by restating our position that it 
would be a mistake for Cyprus to deploy those missiles and that 
we hope that that decision is reversed. We are also opposed to any 
kind of threats involving this issue. We trust that the government 
of Cyprus will make the right decision in this regard."

Şimdi S-300'lerin Kıbrıs'ta konuşlandırılmaması konusun
da genel diyebileceğimiz bir konsensüs var. Bizim tutumumuz da 
her zaman bu oldu. S-300'lerin önemli bir tehdit oluşturacağını ve 
Türkiye'nin de buna karşı gereken önlemleri alacağını söyledik. 
Bunlar biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi bizim tartışmanın 
içinde bulunmadığımız, bulunmayı öngörmediğimiz konular. Biz 
sadece burada diyoruz ki, "Türk Yunan ilişkilerinin bu yüzden 
ilave bir ağırlık taşımaması uygun olur". Dolayısıyla bir defa daha 
tekrarlıyorum, S-300'ler bu haliyle, bu aşamada bizim meselemiz 
değildir ve bir gün bizim meselemiz haline gelmemesini de içten
likle temenni ediyorum.

SORU : Yani efendim Girit'e de yerleştirilmesin diyor
sunuz.

CEVAP : O konular da görüşülüyor. Tam olarak ayrıntılı 
bilgi sahibi değilim ama Girit'e yerleştirilmesi acaba başka açılar
dan da sakıncalar doğurmayacak mı? NATO güvenliği açısından 
mesela.

SORU : Türkiye güvenliği açısından?

CEVAP : ...da.

SORU : Bu Girit veya başka bir Yunan adasına yerleşti
rilmesi Amerikan ve İngiliz temsilcilerine sorulduğu zaman onlar 
yorum yapmaktan kaçınıyorlar. Açıkça biz o adalara yerleşti
rilmesinin de sakıncalı olduğunu söylüyoruz ama Amerikan ve 
İngiliz temsilcileri bunu net bir şekilde söylemekten kaçınıyorlar. 
Bu konuda bir görüş ayrılığı mı var? Bu konu Amerika ve Ingiliz 
temsilcileriyle görüştüğünüzde ele alınıyor mu acaba?
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CEVAP : Ben de o kadar ayrıntısına girmek istemedim fark 
ettiğiniz gibi. Bu S-300'lerin en iyi çaresi iptal edilmesi. Bu 
olayın ortadan kalkması. Dolayısıyla S-300'leri "es" geçelim.

SORU : O zaman şehrimizi ziyaret eden "Sabahyıldızı" 
hakkında konuşalım isterseniz. Mr. Momingstar, Amerika'nın 
bölgedeki büyükelçileriyle Ankara'da çeşitli toplantılar ve ikili 
resmi ziyaretler gerçekleştirdi. Birincisi bu ziyaretler ve kendi 
aralarındaki toplantı sonrasında ABD'nin bölgeye yönelik poli
tikaları mı şekillendirildi Ankara'da?

İkincisi, Momingstar'la yapılan görüşmeler sonrasında 
Türkiye'nin Kafkas-Hazar petrolleri ve doğalgazı konusundaki 
beklentileri ne ölçüde karşılandı? Türkiye açısından ne değişti 
Momingstar'ın son ziyaretiyle?

CEVAP : Değişme şeklinde bir şey değil de benim 
anladığım pekişen bazı hususlar var. Gerek Türkmen doğal- 
gazınm Türkiye'ye nakli konusunda, gerek Hazar Havzası petrol 
kaynaklarının Türkiye'ye Bakü-Ceyhan hattı üzerinden getirilme
si konusunda. ABD bu vesileyle Türkiye'ye tam desteğini bir defa 
daha teyit etti ve hatta iki ülkenin bu konuda birer ortak konu
munda olduğunu, zannediyorum Sayın Momingstar dün yaptığı 
bütün açıklamalarıyla ortaya koydu. O açıdan bir değişiklik 
olmadığı gibi, müspet yöndeki gelişmelerin teyidi şeklinde bir 
husus var. ABD ile Türkiye'nin bu konuda tam bir mutabakat 
halinde davrandıkları izleniyor. Bu vesileyle eğer daha da ayrın
tılı bilgi vermemi isteyecek olursanız -ki henüz yapmadınız, ama 
eğer yapacak olursanız- şunu demeyi düşünüyor idim. Ben sizler- 
le tabii elimden geldiği kadar, arkadaşlarımın da katkısıyla 
derlediğim bilgileri paylaşmaktan son derecede mutlu oluyorum. 
Özellikle dış politika konusundaki konuları. Siz de zannediyo
rum, lütfedip, teveccüh gösterip toplantılarımıza sürekli 
katıldığınız için bundan en azından şikayetçi değilsiniz. 
Memnunsunuz dememek için daha mütevazı bir şekilde böyle 
söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bundan iki taraf da mutlu ve 
memnun neticesine varabiliriz. Fakat daha ayrıntılı teknik bil
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gilere ihtiyacınız olduğu zaman Türkiye'deki konuyla ilgili diğer 
kurumlara da aynı şekilde başvurmanız ve onları bu konularda 
size daha fazla bilgi vermeye özendirmeniz belki uygun olabilir. 
Çünkü netice itibariyle çok teknik konular olduğu zaman ve 
bizim alanımızı doğrudan doğruya ilgilendirmediği zaman, ister 
istemez bir yerde biz tıkanıp kalıyoruz veyahut bazı şeyleri bizim 
alanımızda addetmeyip, hissetmeyip daha fazla ayrıntıya girmek
ten kaçınıyoruz.

SORU : Sayın Demirel'in Arap ülkeleri ziyaretlerinin 
ardından Avustralya ve Yeni Zelanda ziyaretlerinin ertelendiği 
yolunda bazı duyumlar aldık.

CEVAP : Körfez'in ertelendiğini biliyorum. Öbürünü 
bilmiyorum. Tarih yoktu zaten.

SORU : Sayın Bakanın gezi programı hakkında bizi bil- 
gilendirebilir misiniz?

CEVAP : Benim önümde şu anda yok. Bu ay içinde birşey 
öngörüldüğünü ben hatırlamıyorum. Varsa öğrenip söyleriz.

Ben yılbaşına kadar pek ziyaret beklemiyorum.

SORU : Yurt dışından gelecek var mı?

CEVAP : Yok. Ancak Noel tatili geçirmek isteyen olursa 
gelebilir.

SORU : Epey bir süredir Ankara Süreci toplantıları 
yapılamıyor. Acaba Noel kapsamında Talabani ve Barzani de 
Ankara'ya gelebilirler mi?

CEVAP : Onlar biliyorsunuz bir kesimi tabii ama, topluca 
Noel'i kutlamıyorlar. Bizdeki bilgilere göre ne gelen ne giden şek
linde bir seyahat, ziyaret var. Ama birşey çıkarsa tabii ki bildire
ceğiz size.
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ABD VE İNGİLTERE'NİN IRAK’A KARŞI 
HAREKATIYLA İLGİLİ DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN 

İSMAİL CEM’İN BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

ABD ve İngiltere, 16 Aralık 1998 gecesi Irak'ın BM karar
larına ve yükümlülüklerine tam uymadığına dair BMÖK raporu 
üzerine, bu ülkedeki askeri ve güvenlikle ilgili hedefler ile kitle 
imha silahları yeteneğine yönelik bir hava harekatını başlattık
larını bildirmişlerdir.

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan ve BM ile Irak 
arasında müzmin bir bunalıma yol açan gelişmeler, bölgeye ve 
Türkiye'ye ciddi zararlar vermiştir. Bu süreç içinde Türkiye, 
bunalımın BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyularak barışçı 
yollardan çözümü için her türlü gayreti göstermiştir.

Terör olgusu ve diğer ihtilaflar nedeniyle esasen istikrar
sızlık tehdidi altında bulunan Orta Doğu bölgesinde, sınır
larımızın hemen bitişiğinde yeniden sıcak çatışmalar yaşanması 
kaygı verici bir gelişmedir. Türkiye, bu tür gelişmeler neticesinde, 
geçmişte görüldüğü gibi kendisini etkileyen olumsuz yansı
maların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaktadır.

Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması
na büyük önem atfeden Türkiye, bu kapsamda, Irak'ın tüm 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ve yükümlülük
lerine tam uyması, böylece, yaptırımlara son verilerek bölgenin 
önemli bir üyesi olan bu ülkenin uluslararası camiada yerini 
tekrar alması gereğini ötedenberi savunmaktadır.

Türkiye, bunalımın en ağır bedelini ödeyen Irak halkının 
acılarının bir an önce sona erdirilmesini talep etmektedir.
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SORU : Büyükelçiliğimizin tahliye edileceğine dair bil
giler var.

CEVAP : Evet, biz dün sabah çok erken saatlerden başla
yarak olayın bu noktaya varabileceğini düşündük ve Irak 
Büyükelçiliğimizin bir an önce tahliye edilebileceğini, edilmesi 
gerektiğini Büyükelçiliğimize bildirdik. Bunun üzerine harekete 
geçildi. Sadece Türkiye değil, birçok başka ülkenin büyükelçilik
lerinin mensubu aynı çabanın içine girdi. Bunun belli bazı izin
lerin alınmasına bağlı olan bir de bürokratik prosedürü var. Dün 
bizim Büyükelçiliğimizden yola çıkılamadı. Fakat bu sabah 
sadece Türkiye Büyükelçiliği mensupları değil, çok sayıda ülke 
büyükelçiliğinin mensupları Bağdat'tan hareket ettiler. Umuyoruz 
burada bir sıkıntı olmaz ve sağ salim memleketimize vasıl olurlar.

Burada şunu da belirteyim, tamamen Büyükelçimiz Sayın 
Karaosmanoğlu'nun kararı olarak kendisi Büyükelçiliğimizi terk 
etmemek konusunda kararlı oldu ve şu anda Büyükelçiliğimizde 
Sayın Büyükelçiyle birlikte çekirdek bir kadro görev yapmakta, 
diğer büyükelçilik mensuplarımız ve aileleri yola çıkmak üzere, 
hatta yola çıkmış bulunmakta.

SORU : Harekat ne zaman Türkiye'ye bildirildi 
Amerika'dan ve kime bildirildi?

CEVAP : Amerika Devlet Başkam Sayın Clinton'ın mesajı 
bizim saatimizle zannederim 10.00-10.30 gibi Sayın 
Cumhurbaşkanımıza Sayın Albright aracılığıyla sunuldu.

SORU : İncirlik üssünün kullanılması için bir başvuruda 
bulunuldu mu?

CEVAP : Hayır. Herhangi bir talep gelmemiştir.

SORU : Danışma Kurulundaki haberlerde operasyonun 
hedefinin Saddam olduğu söyleniyor. Doğru mu?

CEVAP : Bu konuda bir yorum yapmayacağım.
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SORU : Dünden bugüne Amerikalı yetkililerle temaslarınız 
oldu mu? Operasyonun zamanı, hedefi, vs. ilişkin bilgi alma 
imkanınız oldu mu?

CEVAP : Amerikan Büyükelçiliğiyle Bakanlığımızın 
sorumlu yöneticileri arasında temas olmuştur. Öğleden sonra 
belirli bir saatte kendi talebi üzerine ABD Büyükelçisini ben 
kabul edeceğim.

SORU : Son ABD-İngiltere harekatının Kuzey Irak'ta bir 
Kürt oluşumunun meydana gelmesini çabuklaştırabileceği biçi
minde herhangi bir kaygısı var mı Türkiye'nin?

CEVAP : Efendim, bütün olasılıklar değerlendirilmekte ve 
Türkiye'nin menfaati ne ise ciddiyetle, azimle o menfaatin gereği 
yapılmakta.

SORU : Habur sınır kapısının iki taraflı olarak kapatıldığı 
yönünde haberler var. Bu ne kadar sürecek?

CEVAP : Ne zamana kadar süreceğini bilmiyorum. 
Güvenlik açısından ve geçmişte yaşadığımız bazı sıkıntıların, 
özellikle bir göç sıkıntısının yeniden yaşanmaması için, zaten 
yapılmış bulunan planlar, ilgili Devlet Bakanımız tarafından, 
onun koordinasyonunda hazırlanmış bulunan planlar uygulan
maktadır. Bizim de düşüncemiz geçmişten de ders alarak, 
geçmişin olumsuzluklarını yeniden yaşamamaktır.
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI PANGALOS’UN 
KUVEYT’TE BASINA YAPTIĞI BEYANATA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Her vesileyle Türkiye ile ilgili asılsız ve tutarsız iddi
alarını tekrarlamayı adet haline getiren Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Pangalos'un bu kere Kuveyt'i ziyareti sırasında basına 
yaptığı açıklamalarda yine ülkemizi hedef aldığı, Türk-Yunan 
ilişkileri ve Kıbrıs konusu ile Kuveyt'in Irak'la mevcut ikili 
sorunları arasında paralellik kurmaya çalıştığı görülmekte
dir. Pangalos'un bu mesnedsiz iddia ve beyanlarını tepki ve 
esefle karşılıyor ve kınıyoruz.

Türkiye'nin Yunanistan üzerinde toprak iddiasında 
bulunduğu ve Kıbrıs'ı işgal altında tuttuğu yönündeki iddi
alarıyla Pangalos hukuku, tarihi ve gerçekleri çarpıtmadaki 
hünerini bir kez daha göstermektedir. Türk-Yunan ilişkilerinin 
yakın tarihini inceleyenler silah zoruyla komşusunun toprağını 
işgale kalkışan tarafın Yunanistan olduğunu gayet iyi 
bilmektedirler. Pangalos, 1974 yılında Yunanistan'ın Kıbrıs'ta bir 
askeri darbe gerçekleştirdiğini, darbenin amacının Ada'yı 
Yunanistan'a bağlamak ve Kıbrıs Türk halkını etnik temizliğe 
tabi tutmak olduğunu, Türkiye'nin de bu gelişmelere meydan 
vermemek üzere ve Yunanistan'ın da taraf olduğu 1960 Garanti 
Antlaşmasından doğan hak ve yükümlülükleri temelinde 
askeri müdahalede bulunduğunu unutmuş gözükmektedir. 
Pangalos'un 2000 kişinin Türkiye tarafından kaçırıldığı ve bun
ların kayıp olduğu şeklindeki gülünç sözleriyle Kıbrıs'taki kayıp 
şahıslar konusunu kastettiği anlaşılmaktadır. Ancak, Yunanistan 
Dışişleri Bakanı, Kıbrıs'taki kayıplar sorununun temelinde 
Yunanistan'ın Ada’yı ilhak denemesinin yattığını, kayıp

[94] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1998



olduğunu ileri sürdüğü yüzlerce Rum'un 1974 Yunan darbesi 
sırasında Yunan kuvvetleriyle Kıbrıs'lı Rumlar arasındaki 
çatışmalarda hayatlarını kaybettiğini bilinçli olarak gözardı 
etmektedir.

Pangalos'un, Türkiye ile ikili sorunlarını diyalog yoluy
la çözmekten kaçan, Doğu Ege adalarını uluslararası anlaş
malar hilafına silahlandıran, ortak savunma doktrini adı altında 
Kıbrıs'ı bir silah deposuna dönüştüren Yunanistan değilmiş 
gibi, Türkiye ile iyi ilişkiler kurma arzusundan sözetmesi ve 
Türkiye'nin komşularını tehdit ettiğini öne sürmesi, kendisinin 
inandırıcılıktan ne denli uzak olduğunu kanıtlamaktadır.

Türkiye ile kardeş Arap ülkeleri arasına nifak sokmaya 
çalışan Pangalos'un bu gayretleri beyhudedir. Daha önce de 
yaptığı gibi Pangalos, müslüman bir ülkede Türkiye'ye karşı 
haçlı seferi düzenlemeye çalışıyor.
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BOSNA HERSEK'E İNSANİ YARDIM KONUSUNDA
AÇIKLAMA

Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanlığı sorumlu
luk bölgesinde bulunan 20 kampta çok zor şartlar altında yaşayan 
çoğunluğu Boşnak 995 aileye (2302 kişi) dağıtılmak üzere, 
Genelkurmay Başkanlığı'nca temin edilen yiyecek, giyecek, ilaç 
ve temel kırtasiye malzemelerinden oluşan yaklaşık 70 milyar TL 
tutarındaki insani yardım, Kızılay'a ait araçlarla 17 Aralık 1998 
tarihinde Ankara'dan yola çıkmıştır. Konvoyun 22 Aralık 1998 
günü İstanbul'dan Ro-Ro ile İtalya, Slovenya ve Hırvatistan
üzerinden Bosna-Hersek'e (Zenica) ulaştırılması öngörülmekte
dir.
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İTALYA BAŞBAKANI D’ALEMA'NIN ÜLKEMİZ 
HAKKINDAKİ BEYANLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İtalya Başbakanı D'Alema'nın, 17 Aralık 1998 tarihli 
İtalyan La Stampa gazetesinde yayınlanan bir mülakatında, 
ülkemiz hakkında bazı sorumsuzca ve yakışıksız beyanlarda 
bulunduğu öğrenilmiştir.

Müttefik bir ülkenin Başbakanının bu talihsiz beyanlarının 
hiç bir şekilde kabul edilemeyeceği açıktır.

Ankara'daki İtalya Büyükelçisi konuya ilişkin olarak 
bugün Dışişleri Bakanlığına davet edilerek, İtalya Başbakanı 
D'Alema'nın sözkonusu beyanlarından duyduğumuz infial belir
tilmiş ve bu beyanlar protesto edilmiştir.
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ABD VE İNGİLTERE’NİN IRAK’A KARŞI 
GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ORTAK HAVA 

HAREKATININ SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu Başkanmm, Irak'ın 
Komisyonla gereken şekilde işbirliği yapmadığı yolundaki raporu 
üzerine, ABD ve İngiltere'nin Irak'a karşı 16 Aralık'ta başlattıkları 
ortak hava harekatının 20 Aralık'ta sona erdirilmesini Türkiye 
memnuniyetle karşılamıştır. Harekat sırasında Irak'ta meydana 
gelmiş olan can kaybından derin üzüntü duymaktayız.

Dışişleri Bakanımız tarafından 17 Aralık'ta yapılan açıkla
mada belirtildiği üzere, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi bir
liğinin korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, Irak'ın BM 
Güvenlik Konseyi kararlarına ve yükümlülüklerine tam olarak 
uyması, böylece yaptırımlara son verilerek bölgenin önemli bir 
ülkesi olan bu komşumuzun uluslararası camiadaki yerini tekrar 
alması gerektiğine inanmaktadır. Bugün gelinen noktada, başta 
Irak olmak üzere uluslararası camianın ve BM Güvenlik 
Konseyi'nin bu amaca yönelik gayretlerini arttırmalarını içtenlik
le temenni ediyoruz.

Türkiye, ilgili tüm ülkelerle bu konudaki istişarelerini 
yoğunlaştırarak sürdürmeye devam edecektir.
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ARNAVUTLUK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA, 
BAKANLIĞIMIZCA YAPILAN YARDIMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına, Bakanlığımızca, Kasım 
1998 ayı içerisinde bir adet jeneratör hibe edilmişti. Montaj çalış
malarının tamamlanmasını müteakip sözkonusu jeneratör 19 
Aralık 1998 tarihinde Arnavutluk Dışişleri Bakanlığında yapılan 
bir törenle işletmeye konulmuştur.

Dışişleri Bakanlıkları arasında gerçekleştirilen bu işbirliği, 
Türkiye ile Arnavutluk arasında sürdürülen yakın ve dostane 
ilişkileri her alanda desteklemeye yönelik çabalarımızın bir 
örneğini oluşturmaktadır.

Bakanlığımız, Arnavutluk ile ülkemiz arasındaki ikili iliş
kilerin daha da geliştirilmesi istikametinde her türlü çabayı 
desteklemeye devam edecektir
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NİN 
KIBRIS KONUSUNDAKİ KARARLARINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün Kıbrıs 
konusunda iki ayrı karar kabul etmiştir.

Kararlardan ilki Ada'daki Barış Gücü'nün görev süresinin 
31 Aralık 1998 tarihinden itibaren 6 ay müddetle daha uzatıl
masına, diğeri ise BM Özel Temsilci Yardımcısı Ann Hercus'un 
taraflarla başlatmış olduğu mekik sürecine ilişkindir.

BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin 
kararda, Güvenlik Konseyi yıllardan beri yaptığı hatayı tekrarla
makta ve Barış Gücü'nün görev süresinin hiç bir hukuki temeli 
olmayan ve Rum Yönetimi'nin 1964 yılında haksızca gaspettiği 
"Kıbrıs Hükümeti"nin rızası ile uzatıldığını bildirmektedir. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu çerçevede alman bir kararı kabul 
edemeyeceğini Güvenlik Konseyi Başkam'na bildirmiş, bununla 
birlikte Barış Gücü ile işbirliğini kendi egemen iradesiyle 
belirleyeceği çerçevede sürdüreceğini belirtmiştir.

KKTC'nin bu tutumu tarafımızdan da desteklenmektedir.

Barış Güçleri'nin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin 
Güvenlik Konseyi kararları teknik nitelikli kararlardır. Karar 
metinleri ne kadar yalın ve amaca yönelik kaleme alınırlarsa 
Barış Güçleri'nin görevlerini o derece kolaylıkla ifa edebildikleri 
geçmiş tecrübeler ile sabittir.

Hal böyle iken Güvenlik Konseyi'nin, Barış Gücü ile ilgili 
aldığı karara Kıbrıs sorununa nasıl bir çözüm bulunması gerek
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tiğine ilişkin bazı görüşleri de yansıttığı görülmektedir. Bu 
görüşler sorunun tarafları arasında bir mutabakata dayanmamak
ta, bu nedenle bir geçerlilik taşımamaktadır.

Zira Genel Sekreter'in iyiniyet görevi, bulunacak çözümün 
tarafların açık rızasına dayanması ilkesi üzerinde şekillenmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, Kıbrıs sorununa bir 
çözüm bulunması amacıyla Ada'da bir Konfederasyon kurul
masını, Ada'daki iki devletin kendi aralarında önemli sorunlarını 
çözmesini önermiştir.

Kıbrıs sorununun çözümünde ilerleme sağlanamamasından 
duyduğu endişeyi yansıtan Güvenlik Konseyi'nin, Sayın 
Denktaş'ın yapmış olduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi çok daha 
dikkatle değerlendirmesi gerekirdi.

Varılan aşamada Ada'da iki ayrı egemen ve eşit devletin 
varlığının kabulü Kıbrıs sorununun bir çok veçhesinde ilerleme 
sağlanabilmesi için bir ön gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu husus, Özel Temsilci Yardımcısı Ann Hercus'un başlatmış 
olduğu mekik sürecinin başarıya ulaşması açısından da aynen 
geçerlidir.
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YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI PANGALOS’UN 
LAVRİON KAMPINDAKİ TÖRENDE PKK 

PANKARTLARI ALTINDA YAPTIĞI - TÜRKİYE’YE 
KARŞI SUÇLAMALAR İÇEREN- KONUŞMASINA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos dün (22 Aralık) 
Atina yakınlarındaki Lavrion kampına giderek bir törene katılmış 
ve burada, PKK Terör örgütünün başı Öcalan'm resmi ve ülke
mizin toprak bütünlüğünü hedef alan pankartlar altında 
Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunmuştur.

Lavrion kampında başta PKK olmak üzere birçok terör 
örgütüne kucak açıldığı, burada teröristlere eğitim imkanı sağ
landığını en iyi bilen kişinin Pangalos olması gerekir. Zira 
yakalanan PKK teröristlerinin PKK-Yunan bağlantısını ortaya 
koyan Lavrion kampında yararlandıkları imkanları anlatan 
ifadeleri ve Yunanistan'ın bölücü terör örgütüne verdiği destek ile 
ilgili bulgular zamanında Yunan yetkili makamlarının dikkatine 
getirilmiştir.

Yunan Dışişleri Bakanı'nm Lavrion kampında yaptığı 
konuşmayı Yunanistan'ın BM Şartını ve uluslararası hukuku 
çiğneyerek PKK bölücü terörüne verdiği desteğin yeni bir teza
hürü ve kanıtı olarak görüyor ve kınıyoruz.

Bakan Pangalos'u, Türkiye'ye karşı içi boş iddialar üretmek 
yerine, ülkesinde yaşayan Türk, Makedon, Arnavut ve Ulah azın
lıklarına karşı uygulanagelen baskı ve sindirme politikasına son 
vermeye, bu azınlıkların varlıklarını tanımaya, kimliklerini ifade 
haklarını kabul etmeye ve durumlarını her vesile ile atıfta bulun
duğu Avrupa düzeyine çıkartacak tedbirleri almaya davet edi
yoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKANTN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

BÜYÜKELÇİ UTKAN : Basın toplantımıza geçiyoruz.

SORU : Efendim, BM'in Kıbrıs üzerindeki kararlarıyla 
ilgili yorumunuzu rica edecektim.

CEVAP : Bu konuda bir açıklama hazırlamaktayız. Basın 
toplantısı saatine yetişmedi. Fakat öğleden sonra ilk saatlerde 
bunu yapabiliriz. Eğer arzu ederseniz, önemli bir unsuru içeriyor
sa, sizi tekrar rahatsız ederiz veyahut da faksla her zaman olduğu 
gibi elinize geçmesini sağlarız. Fakat bize 1-2 saat daha müsaade 
edeceksiniz.

SORU : Bugün İtalya'da bir Komünist Parti Milletvekili 
Öcalan'ın eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden birine 
gitmesinin neredeyse kesinleştiğini söyledi. Bakanlığınız da 
önceki gün, İtalya'da Büyükelçilikte İtalyanlarla önemli bir 
toplantı yapmıştı. Hem o toplantı hakkında biraz bilgi verir 
misiniz, hem de böyle bir ülke sözkonusu mu? Bakanlığın bu 
konuda bir bilgisi var mı?

CEVAP : Roma'da yapılan toplantıyı sizler, hemen hemen 
istisnasız hepiniz, "gizli toplantı" olarak nitelendirdiniz, öyle 
yazdınız. Gizli olduğuna göre, siz de öyle kabul ettiğinize göre o 
gizli kalsın. Fakat daha önceki beyanlarımızdan da hatırlayacak
sınız, İtalya ile temaslarımızın devam ettiğini 16 Aralık günü yap
tığım bir açıklamada ifade etmiştim. Bunun doğal bir uzantısıdır 
bu temaslar da. Başka temaslar da olmuştur biliyorsunuz. Buraya 
gelen İtalyan bakanlar olmuştur, Büyükelçiliklerle devamlı
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istişare halinde bulunulmuştur. Bu çerçevede yer almaktadır.

Bizim şaşmayan bir çizgimiz sürekliliğini hep koruyacak, 
varılacak netice ne olursa olsun. O da bu terörist ne yaparsa yap
sın adaletin tecellisi hedefinden vazgeçmeyeceğimiz çizgisidir. 
Yani Türkiye'de yargı önüne çıkarılması ve cürümlerinin, cinayet
lerinin hesabını vermesi hedefimiz sürekliliğini korumaktadır. 
Bunun yanısıra, bu gerçekleşene kadar geçecek süre zarfında, 
bizim elimizde olmayan nedenlerle, bu noktaya varılana kadar 
geçecek süre zarfında da üzerinde önemle durduğumuz husus bu 
teröristin terörist faaliyetlerine belirli sınırlar içinde dahi olsa 
devam edememesidir. Bugünkü durum tam anlamıyla bu şekilde 
değildir biliyorsunuz. Bizim nihai amacımıza ulaşılıncaya kadar 
geçecek dönemde ise, daha önceki toplantılarımızda çok etraflı 
olarak konuştuğumuzu hatırlayacaksınız, birçok senaryolar bahis 
konusu olabilir. Bunlardan biri de sizin değindiğiniz şekilde 
senaryolardır. Burada önemli olan şudur ve geçmiş, sizin 
değindiğiniz olsun, bu konudaki İtalya ile yapılan diğer temas ve 
toplantılar için olsun şu husus doğrudur: Bizim bu demin de ifade 
etmeye çalıştığım hedefe varmamız konusundaki kararlılığımızda 
herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir. Fakat bu noktaya 
varılana kadar geçecek süre zarfında, oluşabilecek senaryolar -ki 
işte onlara temas ediyorum etraflıca konuştuk diye- ortaya elbette 
çıkabilir. Bunlar ortaya çıktığı zaman da bizim takip ettiğimiz 
diğer hedef bu süreç içinde terörizmle uluslararası alanda 
mücadele kapsamındaki tüm taahhütler ve sözleşmeler de 
gözönünde tutularak, bu kişinin şu veya bu şekilde terörist 
faaliyetlerinin devamı anlamına gelecek faaliyetlerinin önlenme
sidir.

Bu noktada bir hususu da belirtmek istiyorum: Bize biraz 
önce ulaşan haberlere göre, İtalya Başbakanı Sayın D'Alema saat 
13.00'te bir basın toplantısı yapacakmış. Belki oradan bu 
değindiğimiz konular bağlamında daha açık bazı işaretler alabili
riz.

SORU : Gideceği ülkeye de aynı politika uygulanacak mı?
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CEVAP : Evet, tabii

SORU : Yaptığınız açıklamada, "Bu kişinin terörist 
faaliyetlerinin önlenmesi, bizim ana hedefimiz gerçekleşinceye 
kadarki politikamız" dediniz. "Ama şu anda durum bu değil" 
dediniz. Tam olarak bundan neyi kastediyorsunuz? Öcalan'ın 
İtalya'da ne gibi terörist faaliyetleri var ve neler Türkiye'yi rahat
sız ediyor? Bu konuda İtalya ile nasıl bir görüş alışverişi oldu?

CEVAP : Bundan kastım şu: Hepimiz beraber izliyoruz, 
sizin meslektaşlarınız dahil olmak üzere, bir çok gazeteciyle, tele
vizyoncuyla görüşebiliyor. Beyanatlar verebiliyor. 
Televizyonlarda mülakatlar yapabiliyor. Radyoya demeçler vere
biliyor. Bunlar elbetteki, hiç şüpheye bırakmayacak şekilde 
müsseccel bir katil ve terörist olduğu ortadayken, o tür faaliyet
lerini belli sınırlar içinde de olsa bizce devamı anlamına geliyor.

SORU : D'Alema'nın açıklamasından sonra bir değer
lendirme toplantısı yapacak mısınız burada bizlere?

CEVAP : Sayın D'Alema'nın ne için bu toplantıyı ter
tiplediğini bilmiyorum tabii. Eğer bu bağlamdaysa ve bizim için 
önemli bir husus ortaya çıkaracaksa yaparız memnuniyetle.

SORU : İtalyan Sanayi Bakanına verilen mesajlar ile ilgili 
birşey sormak istiyorum. Bir yandan, önümüzdeki günlerde, Türk 
ve İtalyan sanayiciler sendikalarının biraraya geleceği açıklandı. 
Öbür yandan da, Enerji Bakanı tarafından İtalyan firmalarıyla 
işbirliği yapılmayacağı belirtildi. Dışişleri'nin değerlendirmesi 
nedir bu temaslarla ilgili olarak? Ne mesajlar veriliyor sonuç 
olarak?

CEVAP : Biz Dışişleri olarak değerlendirmelerimizi bili
yorsunuz yaptık. Açıkladık da. Bununla ilgili Bakanlıkta birçok 
toplantı da düzenledik.

SORU : İtalya Sanayi Bakanı ile ilgili.
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CEVAP : Italyan Sanayi Bakanının alanı bizim alanımız 
değil. Bu çeşitli beyanlar ve değerlendirmeler hakkında doğrusu 
yorum da yapmak istemiyorum. Fakat şu da bir gerçek, Türkiye 
ile İtalya arasındaki ilişkiler normal bir dönemden geçmiyor. Öyle 
dönemlerde her zaman sözkonusu olduğu gibi bazı değişik değer
lendirmeler yapılabilir. Her iki tarafta da olabilir. Bunlardan u- 
zaklaşıp normale avdet etmeyi tabii ki arzu ediyoruz, fakat, çeliş
kili sayılabilecek beyanlar bir tarafa, biliyorsunuz Sayın İtalyan 
Başbakanının bu konuda çok rahatsız edici beyanları oldu. 
Onlarla ilgili tepkimizi de açıkladık ve bazı vesilelerle bunların 
tekrarlandığını da üzüntüyle müşahade ettik. Dediğim gibi, iliş
kilerimiz açısından normale dönmek imkanını ne kadar çabuk 
yakalayabilirsek, o kadar iyi olacak ve bunda da elbetteki herşey- 
den ve herkesten önce İtalya'nın sorumluluğu ve dolayısıyla 
harekete geçme zorunluluğu var.

SORU : Belli ülkelerin isimleri geçiyor Öcalan'ın gidebile
ceği üçüncü ülkeler arasında. Bizim acaba Ankara'da veya sizin 
temas ettiğiniz ülkelerle var mı? Herhangi bir spekülasyona adı 
karışan ülkenin büyükelçisinden bilgi alıyor muyuz veya onlara 
danışıyor muyuz ne oluyor ne bitiyor diye?

CEVAP : Bizim bir defa böyle bir ülke belirlenmesi 
konusunda bir tercihimiz sözkonusu olamaz. Böyle bir yak
laşımımız da yok. Çünkü bizim yaklaşımımız dediğim gibi, 
eninde sonunda adaletin tecellisine imkan verecek şekilde 
teröristin Türkiye'de yargılanmasıdır. Tek tek ülkeleri hedef 
alarak değil, fakat genel olarak, bu yaklaşımımızı ve bu amaca 
varana kadar geçen süre zarfında teröristin terörist faaliyetlerine 
devam edememesi şartlarını bütün ülkelere duyurmuş bulunu
yoruz. Bu arada spesifik olarak bir ülkenin adı, yani spekülasyon 
şeklinde değil, sadece bir veya birkaç basın-yayın organında yer 
alması şeklinde değil, fakat daha belirli bir şekilde ortaya atılacak 
olursa, konuşulacak olursa, onlarla da tabii bu genel çerçeve 
içinde kalmak kaydıyla, daha ayrıntılı görüşmeler yapmamız gün
deme gelebiliyor. Fakat, bizim ne ülke belirlemek konusunda ne 
de sürecin nihai olarak addettiğimiz amaca varacağı noktaya
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kadar gelişmesi kapsamında peşin onay verici veya yol gösterici, 
sorumluluk alıcı şekilde bir rol üstlenmek gibi bir vazifemiz, 
mükellefiyetimiz elbette ki yok.

SORU : Türkiye ile olan ilişkilerde Avrupa başta olmak 
üzere, hatta son olarak Tarık Aziz'in açıklamalarında da görülü
yor, Türkiye'deki hükümet krizini sık sık ön plana sürmeye 
çalışıyorlar. Türkiye'deki iç politik belirsizliğin Türkiye ile iliş
kilerde önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Bu şartlar altında 
Türkiye'deki bu politik istikrarsızlık Türk dış politikasının, Türk 
diplomasisinin yurt dışındaki gücünü veya imajını zedeliyor mu? 
Siz bu konuda zorluk çekiyor musunuz?

CEVAP : Bir defa o değindiğiniz sorunun ortaya çıkmasın
da benim bir kabahatim yok. Dışişleri Bakanlığının da bir kaba
hati yok. Dolayısıyla bizim dışımızda cereyan etmiş birşey. Bu 
arada, Türkiye'nin devlet yapısı itibariyle süreklilik her zaman 
var. Bir hükümet her zaman yenisi teşkil olunana kadar görevde 
kalıyor.

İkincisi Türk dış politikasının Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana yerleşmiş ve değişmeyen ilkeleri var. Bu ilkeler doğrul
tusunda çalışmalarımızı yaptığımız için bu açıdan belli bir 
rahatlığımız, önümüzü açık görmek bakımından belli bir avanta
jımız sözkonusu. Bürokrasi olarak söylüyorum. Siz de öyle sor
dunuz zaten. O açıdan tabii, bu gibi durumlarda hükümet sorunu 
olduğu zaman her kurum ne kadar etkileniyorsa bizim de o kadar 
etkilenmemiz doğal. Fakat dış politika ilkelerinin Cumhuriyetten 
beri koruduğu istikrar gözönünde tutulduğunda, temel poli
tikaların yürütülmesi açısından, belli bir rahatlığımız ve tutar
lılığımız oluyor. Onun dışında tabii hükümet konusuna daha fazla 
girmem doğru değil. Ayrıca bugün gördüğümüz haberlere göre, 
bir çözüme doğru da gidiliyor anlaşılan.

SORU : Roma'daki toplantıdan gelen bilgiler ne doğrultu
da? Öcalan'ın kendisinin istediği bir ülkeye gideceği şeklinde mi,
yoksa Öcalan'ın rızasının olmadığı bir ülkeye gönderileceği şek-

# > ♦

linde mi? Daha doğrusu Italyan tarafıyla Ocalan arasında el altın
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dan bir pazarlık sözkonusu mu? Sizin intihanız nedir?

CEVAP : Bu sorunuzu eğer değiştirirseniz cevaplayabili
rim. Eğer bu sorunuzun Roma'daki toplantıyla olan irtibatını 
kopartırsanız ve daha soyutlaştırırsanız, o zaman cevap verebili
rim. Çünkü Roma'daki toplantı, biliyorsunuz, sizin de yazdığınız 
gibi, gizli bir toplantı. Dolayısıyla daha soyut bir soru olarak 
algılıyorum sorunuzu ve soyut sorunuza soyut bir cevap vermek 
istiyorum.

Şimdi, olaylara başından beri baktığımızda ne oldu 
•  •

İtalya'ya gelişinden bu yana? İtalya'nın belli sıkıntıları olduğu çok 
açık bir şekilde görülüyor ve terör örgütü de ta olayın başlangıcın
da İtalya'daki kamu düzenini ne şekilde bozabileceğini maalesef 
bazı arkadaşlarınızı hırpalayarak ve döverek kanıtladı. 
Dolayısıyla terör örgütünün kendisine anlayışla yaklaşan ve belli 
kolaylıklar ve olanaklar sağlayan ülkelerde en ufak bir menfaat 
çatışmasında -kamu makamlarıyla kendisi arasında- gerçek 
yüzünü göstermeye her zaman hazır olduğunu hepimiz biliyoruz 
ve bunun pek çok örneklerini geçmişte de, bugün de gördük. 
Şimdi bir defa bu yönü var. Yani, terör örgütünün rahatça faaliyet 
gösterebildiği ülkelerdeki kamu düzenini her an bozabilme 
tehlikesini muhakkak ki akıllarında tutuyorlar olsa gerek. Soyut 
konuşuyoruz madem, öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu arayış 
içinde ortada Türkiye'nin iade talebi var, usulüne göre yapılmış ve 
bu konuda da biliyorsunuz bazı gelişmeler var. Savcının ifadeleri 
var. İdam cezası olmayan dosyalar üzerinden gidilerek iadesi 
mümkündür diye bir mütalaa verdi. Fakat o süreç devam ediyor. 
Nereye varacağı belli değil. Almanya'nın iade istemesi teorik 
olarak mümkün idi. O da dün itibariyle bitti. Düne kadar yapması 
gerekiyordu en son, yapmadı. Demek ki o da düştü. Bu bir ara 
ortaya çıkan uluslararası mahkeme toplanması falan gibi fikirler 
tamamen gündemden kalktı. 72 Anlaşması çerçevesinde yargılan
manın transferiyle ilgili çabaları da bir sonuç vermedi anlaşılan. 
Siyasi sığınma talebine olumlu cevap veremeyecekleri de açıkça 
ortada. O vakit İtalya'dan uzaklaştırmak şeklinde bir arayış içine 
girdiler. Tabii dediğiniz gibi, bunu kabul edecek bir ülkenin
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olması lazım ve herhalde îtalyanlar bu ülkenin seçiminde kendi 
kamu düzenlerine yönelik rahatsız edici bir hareket olmaması 
endişesini de hatırda tutuyorlardır.

SORU : In view of increasing reports in Turkish Press 
which accuse Iraq of harboring some seperatist PKK terrorists, 
can we expect any change in Turkish decision about raising the 
level of diplomatic relations to the ambassadorial level between 
Turkey and Iraq? The second part of my question is about Iran, 
there are some reports in the Turkish Press that there are some 
camps for PKK in Iran. Would you please, shed some more light 
about this?

CEVAP : You may check with your Turkish collegues 
about this news you are referring to. But as far as Iraq is con
cerned, we made our point of view very clear. We certainly want 
that the situation becomes normal and in order to achieve this 
there are obviously some conditions to be fulfilled first by Iraq 
and then by the international community. As for the presence of 
the PKK in Iraq, you have certainly followed that the situation in 
northern Iraq has somewhat deteriorated because of the presence 
of the PKK elements in that part of Iraq, that part of Iraq which is 
above the thirty sixth parallel and where there is no authority, 
there is no central authority, and taking advantage of this lack of 
authority, PKK could be active in this part of Iraq. That's why we 
have always claimed and made it very clear that every solution to 
be found to this problem concerning Iraq must be in the frame
work of the territorial integrity and the political unity of Iraq. So, 
the PKK problem is valid for us mainly in connection with the 
activities in northern Iraq.

For the second part of your question. Iran has officially, 
categorically and always denied that they lend support or harbour 
any terrorist elements on their territory, so this situation in my 
mind concerning Iran is also clear. But in the near future, espe
cially in dealing with the latest developments and problems con
cerning Iraq, we will increase our diplomatic activities.
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SORU : Biraz önceki soruna dönmek istiyorum. Sizin 
çizdiğiniz tabloda, yine soyut olarak çizdiğiniz tabloda şöyle bir 
sonuç ortaya çıkıyor. Öcalan İtalya dışına bir yere gönderilecek 
büyük olasılıkla ve yine yapılan spekülasyonlar dikkate 
alındığında bunun büyük olasılıkla AB dışındaki bir ülkeye ola
cağını yine varsayabiliyoruz. Bütün bunlar dikkate alındığında,

•  •  •  •

Öcalan'ın İtalya'dan çıkarılması, Türkiye ile İtalya arasında son 
dönemde yükselen problemlerin bittiği anlamına gelecek mi? 
Yani Öcalan oradan çıkınca başka talepler ya da dile getirilen 
başka şeyler de var. Uluslararası konferanstan başlıyor, başka yer- 
lere kadar gidiyor. Sadece şu anda İtalya'nın pozisyonu olmakla 
da kalmıyor. Avrupa ülkelerinden birkaçı da benzer bir pozisyon 
almış durumda. Sorum şu: Öcalan'ın İtalya'dan çıkarılması 
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinde bu problemin, daha 
açık söylemek gerekirse Kürt probleminin sorun olmaktan çıka
cağı anlamına gelecek mi sizce?

CEVAP : İşin o veçhesi tabii ayrı bir konu. O her zaman 
gündemimizde olmaya devam edecek bir konu. O başka birşey. 
Onunla ilgili herkesin görüşleri de var, çalışmaları da var. Onu bir 
kenara bırakırsak Türkiye-İtalya ilişkileri açısından olaya 
bakarsak, Türkiye-İtalya ilişkilerini eğer bir matematik denkleme 
benzetirseniz ve şu anda da çözümü güç bir hale geldiğini dikkate 
alırsanız, hatta imkansız hale, bunun nedeni, bu denklemin için
deki çeşitli unsurların yanısıra bu denkleme yabancı, denklemin 
çözülmesini matematik açıdan önleyen bir yabancı unsurun, bir 
virüsün denklemin içine girmiş olması. Bu denklemin içinden bu 
yabancı unsur, bu virüs çıktığı takdirde denklem ne kadar kar
maşık, ne kadar çözümü güç olursa olsun, hiç değilse matematik 
açıdan çözülmesi mümkün hale gelecek. Ama bu benzetme içinde 
o yabancı unsur çıkar çıkmaz kendiliğinden çözülmeyecek. 
Denklemin içinde bir sürü başka unsur da var. Onları, hiç değilse 
bunun bilimsel olarak çözülebilir bir denklem olduğu anlayışı 
içinde çözme gayretine girebileceğiz o zaman.

SORU : Yabancı basında Kuzey Irak'ta bir askeri eğitim 
kampının varlığından bahsedildi. Türkiye'nin buna bakışı,
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KDP'nin ya da KYB'nin silahlı peşmergelerinin eğitildiği, 
dolayısıyla doğal karşılanabilecek türden bir kamp olduğu mu, 
yoksa Türkiye'nin bakışı bu kampın ilerideki bir devlet yapılan
masına yönelik bir ordunun nüvesini teşkil ettiği yönünde mi? 
Buna ilişkin herhangi bir girişiminiz oldu mu ya da herhangi bir 
rahatsızlık sözkonusu mu?

CEVAP : Bu değindiğiniz konu, iddia edildiği ölçüde 
yalanlandı da ve çok kısa aralıklarla. İlk önce yanılmıyorsam 
Washington Post'ta çıktı böyle bir şey. Hemen arkasından her 
taraftan "yok böyle birşey" diye yalanlamalar geldi. Onlar da 
bugünkü basında var benim görebildiğim kadarıyla. Kuzey Irak'ta 
-demin de bahsettik- oluşmuş olan, yani 1990 olaylarının son
rasında oluşmuş olan özel şartlar orada zaten çeşitli yapılan
maların ister istemez meydana gelmesine neden oldu ve bunlarla 
da bizim çok yakın ilişkilerimiz oldu ve bölgeyle gayet doğal 
olarak yakın ilgimiz doğdu ve devam ediyor. Dolayısıyla birincisi 
orası bizim bildiğimiz bir yer. İkincisi, ordu gibi laflar büyük 
laflar. Ordu deyince ne anlayacağız? Türk ordusu kadar büyük bir 
ordu mu yoksa ismini vermeyeceğim ama ne bileyim Avrupa'da 
mevcut çok küçük ülkeler var, onların çapında bir ordu mu?

Sahiden ordu mu değil mi? Mevcut yapılanmanın adını mı 
öyle koyuyorlar, öyle yorumlar mı yapılıyor? Bana son söyledik
lerim daha akla yakın geliyor. Yani, Türkiye'nin hemen yambaşın- 
daki ve gayet doğal olarak çok yakın ilgisini yoğunlaştırmak 
zorunda olduğu bir bölgede öyle bir günde ordular teşekkül etti
rilip, marşlarla resmi geçit yapar halde ortaya çıkması herhalde 
mümkün değil.

SORU : S-300'lerle ilgili olarak son durum nedir acaba? 
Adaya gelecekti. Daha doğrusu, Kıbrıs konusundan vazgeçildi 
gibi görünüyor da, Yunan adalarından birisine yerleştirileceği 
şeklinde birtakım güçlü işaretler var. Bu konuda bizim 
temaslarımız ne durumda? Bu konudaki son durum bizce ne 
durumda?

CEVAP : S-300'lerle ilgili bundan önceki toplantımızda bir
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teşhis yapmıştım. Onu tekrarlamak isterim. Bu aşamada, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetiminin ortaya çıkarttığı, yarattığı, kendi 
kendine bu büyük dert, bela tabii ki bizim işimiz değil. Onların 
ortaya çıkarttıkları gibi yok etmeleri gereken bir konu. Kendileri 
çözmesi gerekiyor ve o açıdan yaklaşarak demiştim ki, hatırlaya
caksınız, bu aşamada S-300'ler Türkiye'nin meselesi değildir. 
İlave etmiştim, ancak demiştim temenni ederim ki bir gün bizim 
meselemiz haline gelmez. Şimdi dediğiniz haberler var spekülatif 
mahiyette. Kıbrıs'a gitmeyecek, başka bir yere gidecek, Girit'e 
gidecek vs. gibi. Onları izleyeceğiz, göreceğiz. Fakat o konuda da 
ben gayet ölçülü bir ifade kullanmaya çalışarak "bu şekilde bir 
olasılık gündeme gelirse bunun Türkiye ile Yunanistan arasında
ki ilişkilere ek bir ağırlık yüklememesini temenni ederim" demiş
tim. Böyle ölçe biçe birşey söyledim. Fakat Yunanistan'dan 
oldukça sert tepkiler geldi bu sözüme ve benim bir "Osmanlı 
edasıyla" konuştuğum ifade edildi ve söylediklerimi de "Osmanlı 
fermanı" olarak nitelemişler. Ki hepiniz şahitsiniz hiçbir zaman 
böyle bir iddiam olmadı, öyle bir edam da zannediyorum olmadı. 
Bu kadar dikkatli olarak sözlerimi seçmeye ve kullanmaya gayret 
ettim.

SORU : Sayın Utkan, ben tekrar Abdullah Öcalan 
konusuna dönmek istiyorum. Çünkü Anadolu basınında da bu bir 
hayli yakından takip edilen bir konu. Benim öğrenmek istediğim 
şu: İtalya'yı terkettikten sonra Apo'nun muhtemel gideceği ülke
ler arasında Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelerden söz edili
yor. Onlarla iade anlaşmamız var mı?

CEVAP : Çok ülkeden söz ediliyor tabii. Eğer sözü edilen
leri alt alta sıralayacak olsak çok büyük bir liste çıkıyor. Bunların 
ne kadarı uydurmadır, ne kadarı gerçekten temas edilmiş ülke
lerdir bilemiyoruz. O bakımdan, bir defa daha söylemek istiyo
rum, bizim bir tek hedefimiz var. O da adaletin tecellisi hedefi. 
Bunun da tek yolu var, bu cürümlerin ve cinayetlerin işlendiği yer 
olan Türkiye'de bu yargılamanın yapılması. Bu şaşmaz bir hedef. 
Ama o hedefe varana kadar bu sizin değindiğiniz olasılıklar da 
tabii gündeme gelebilecek. O bakımdan bizim ilk tercihimiz
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katiyen olmamakla beraber başka bir ülkeye gitmesi gündeme 
gelecek olur ise, orada herhalükarda terörist faaliyetlerini 
sürdürememesi birinci önceliği taşıyacak ve öbür amacımız, esas 
amacımız, takip edilmeye devam edecek. Tamamen teorik olarak 
konuşuyoruz. X ülkesine gitti diyelim. O ülkeyle Türkiye arasın
da iade anlaşması var veya yok. Varsa o anlaşmaya göre isteriz, 
yoksa hukukun genel prensiplerine göre isteriz. Bu hedeften şaş
madan işimizi göreceğiz.

SORU : Aynı konuyla alakalı benim sormak istediğim bir 
soru var. Bu ülkelerden demin bahsederken bazı arkadaşlar hatta 
çeşitli ülkelerin gündeme geldiğini terörist başının gidebileceği, 
fakat siz herhangi bir ülke tercihinin bizim açımızdan olmadığını 
söylediniz. Mutlaka tabii ki böyle bir tercih sözkonusu olamaz 
ama daha birçok diğer konularda olduğu gibi, eğer sözü edilen 
bazı ülkeler geçerlilik anlamında, kuvvetli ihtimalle gidebileceği 
ülkeler varsa, şimdiden dünya kamuoyuna genel görüşümüzü 
yansıtmanın yanı sıra, bu ülkelerde daha kuvvetli bir lobi çalış
ması yapılamaz mı? Şimdiden öyle bir çalışmaya gidilemez mi, 
gidebileceği kuvvetli olan ülkeler içerisinde?

Bunun yanında ikinci bir soru sormak istiyorum. ABD'nin 
Kuzey Irak'a yapmış olduğu müdahalelerde, takip ettiğimiz 
kadarıyla, Dışişleri olsun, hükümet olsun biraz sessiz kaldı gibi 
geldi bize. Yeteri miktarda açıklama yapılamadı. Habur sınır 
kapısında sınır ticaretimiz durdu önemli ölçüde. Tamamen dur
muştu. Bu son yapılan bir müdahalenin Türkiye'ye etkileri, geti
rileri, götürüleri ne oldu? Neler söyleyeceksiniz?

CEVAP : Birinci sorunuzla ilgili olarak, birkaç defa da vur
guladım, bizim nihai hedefimize varılana kadar nerede bulunursa 
bulunsun, terörist faaliyetlerine devam edememesi esas. 
Dolayısıyla eğer gitmesi sözkonusuysa, gideceği ülkenin nitelik
lerinin buna uygun olmasını tabii isteriz ve bunu gündeme gelmiş 
olsun veya olmasın, bütün ülkelere, büyükelçiliklerimiz vası
tasıyla duyurduk. Almak bakımından herhangi bir tedbiri ihmal 
etmemiş olmak için.
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Irak konusuna gelince açıklamalar yaptık. Bir tanesini 17 
Aralık'ta yaptık. Bir tanesini 21 Aralık'ta yaptık. Burada iki şeyi 
söyledik. Başından beri de onu söylüyoruz. Irak'ın BMGK karar
larına ve yükümlülüklerine tam olarak uyması koşulu ve bu 
yapılmakla yaptırımlara son verilmesi ve bu yapılmakla bölgenin 
önemli bir ülkesi olan bu komşumuzun, uluslararası camiada 
tekrar yerini alması. Bunu ifade ettik ve bunları yaparken de 
bütün bu açıklamalarımız sırasında, Irak'ın toprak bütünlüğünün 
ve siyasi birliğinin korunmasının öneminin altını çizdik ve yine 
bu açıklamalarda, Türkiye'nin ilgili tüm ülkelerle bu konudaki 
istişarelerini yoğunlaştırarak sürdürmeye devam edeceğini 
söyledik. Tabii ki bunların içinde en başta Irak yer almaktadır.

Türkiye'nin uğradığı zarara gelince: Türkiye zaten göreceği 
zararı gördü, o hale geldi ki artık ilave zarar göremeyecek hale 
geldi, özellikle sınır bölgemizde ve ekonomik faaliyetler 
bağlamında söylüyorum.

Olayı bir defa daha özetleyecek olursak, şöyle iyi bir teşhis 
koymamız lazım. Bu birden bire ortaya çıkan birşey değil. Önce 
ne oldu? Önce 1990 yılında Irak Kuveyt'i işgal etti. Bu işgali takip 
eden dönemde ne oldu? Çeşitli BM kararları ve yaptırımları gün
deme geldi ve Irak'ın bunlara uyması konusunda ortaya çıkan ihti
laflar sıcak çatışmalara yol açtı. Bir tanesi 1991 harekatı. 
Sonuncusu bu yaşadığımız, arada da başka sıcak çatışmalar 
izledik. Bunlar bölgemizde genel olarak ve özel olarak da 
Türkiye'yi büyük boyutlarda etkileyen fevkalade olumsuz 
gelişmelere neden oldu. Buraya kadar geldik. Bu geldiğimiz nok
tadan sonrasını demin hatırlattığım açıklamalarımızdaki fikirlerle 
izaha çalıştım. Bundan sonra ne yapılması lazım ki bu kısır 
döngüye artık son verilebilsin. Çünkü bu kısır döngü devam 
ettikçe, bölgedeki bütün ülkeler, en başta Irak halkı olmak üzere 
ve ikinci olarak belki de Türkiye olmak üzere, bundan büyük 
zarar görüyorlar. Dolayısıyla geleceği herkesin daha açık göre
bilmesi ve bölgemizde normal şartlara avdet edilebilmesi önemli. 
Bunun ilk koşulu da herkesin üzerinde ittifak ettiğini gördüğümüz 
üzere, BM ile Irak arasında nihai bir uzlaşmaya varılması. Ki,
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sıcak çatışmalar için olanak sağlayan durumlar ortaya çıkmasın. 
Ve varılacak her sonuç, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi bir
liğinin korunması ilkesini gözetmelidir dedik. Türkiye bu konu
larda şimdiye kadar yaptığı gibi her türlü katkıyı yapmaya 
hazırdır mesajını da verdik. Bu kapsamda işte son açıklamamızda 
Türkiye'nin bu konudaki istişareyi yoğunlaştırarak sürdüreceği 
noktasına varmış oluyoruz. Bundan sonra o yöndeki çalış
malarımızı yoğunlaştıracağız.

SORU : Roma'daki gizli toplantıdan bağlantısız olarak bir 
soru yöneltmek istiyorum. Soyut bir cevap alacağımı da umuyo
rum. İtalyan makamlarıyla temaslarınızda bu kadar çok ülkenin 
adının telaffuz edilmesi, yerel basma yansıması ve bunun yanı 
sıra Öcalan'ın sık sık basınla görüştürülmesi konusunda bilgi 
istendi mi? Bu konuda herhangi bir değerlendirmeniz var mı?

CEVAP : Demin ifade ettiğim gibi, terörist faaliyetlerini 
sürdürmesi anlamına gelebilecek her türlü eyleminden rahatsız 
olduğumuzu ve bunun önlenmesinin de uluslararası terözimle 
mücadele kapsamındaki yükümlülüklerin bir icabı olduğunu hep 
söyledik. Israrla vurguladık. İşte o biraz önce bahsettiğim 
denklemin içindeki bu yabancı unsur bu şekilde gerginliklere de 
doğal olarak yol açıyor ve denklemin çözülmesi onun için imkan
sız hale geliyor. Buna imkan verilmeseydi, demek ki Türkiye- 
İtalya arasında en azından denklemdeki bir bilinmez ortadan 
kalkmış olacaktı. Bu şekilde ilişkilere zehirleyici bir etki yap
maya devam ediyor.

Bu konularla ilgili belki gözünüzden kaçmış olabilir diye 
son gelişmeler konusunda derlediğimiz bazı bilgileri sizinle pay
laşmak istiyorum.

•  •  •

Bir tanesi, İsveç basınında yer alan ve Ocalan hakkında
"Cinayet suçundan suç duyurusu" başlığıyla yayınlanan haber- 
lerdir. Burada, İsveç'te yaşayan bazı ailelerin Ocalan hakkında 
cinayet düzenleme suçundan suç duyurusunda bulundukları ifade 
ediliyor.
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Bu arada, Öcalan konusunu Büyükelçiliğimiz adına takip
eden avukatın haber ajanslarına bir mektubu var. Orada, "istinaf
Mahkemesi’nin Abdullah Öcalan hakkında ikamet zorunluluğunu
da kaldırma kararı durumu esas itibariyle değiştirmemektedir.
Zira, sadece ikamet zorunluluğu bulunduğundan Öcalan fiilen
zaten serbestti ve gazete ve televizyonlara ardarda verdiği
mülakatlarla ve icra ettiği yoğun faaliyetleriyle bunu kanıtlamıştı.
Roma İstinaf Mahkemesi’ nin kararı Alman adli makamlarının
Öcalan hakkındaki tutuklama kararını kaldırarak, bunun yerine
sadece Alman topraklarında geçerli bir tedbir almaları olayına
dayanmaktadır. Asıl şaşırtıcı olan husus, sanki Türkiye'nin bir
tutuklama talebi ve bir iade başvurusu yokmuş gibi davranıl-
masıdır. İstinaf Mahkemesi, kararıyla, Türk adli makamları

•  •

tarafından çıkarılan tutuklama müzekkeresini takiben Ocaian 
hakkında başlatılan iade prosedürüne ilişkin her türlü karar 
hakkını saklı tutmaktadır" demiştir.

Ayrıca, aynı konuyla ilgili olarak İstinaf Mahkemesi
Başsavcısı’nin bir iddianamesi var. Orada, alınan haberlere göre,
•  v ____

istinaf Mahkemesi Başsavcısı demiş ki "Adalet Bakanı 
Türkiye'nin iade dosyasını 16 Aralık tarihinde Başsavcılığa 
intikal ettirdi. Dolayısıyla Bakanın iade talebini kabul edilemez 
bulmadığı anlaşılmaktadır. Suçlunun kaçabileceği yönünde somut 
bir tehlike mevcuttur. İadesi talep edilen kişi serbest olduğu 
cihetle ihtiyati tedbir alınması hem iade talebinde bulunan 
devletin başvurusu hem de Adalet Bakanının talebi olmak üzere 
çifte koşula bağlı bulunmaktadır. Halihazırda sadece Türkiye'den 
başvuru gelmiştir ve Adalet Bakanının Türkiye'nin ihtiyati tedbir 
talebinden haberdar olmadığının görüldüğü belirtilmektedir. 
Yukarıdaki nedenlerle Mahkeme'den Türkiye'nin başvurusunu 
olası ihtiyati tedbir talebini formüle etmesini teminen Adalet 
Bakanlığına iletmesi istenmektedir. Ayrıca Bakanın talebi halinde 
Öcalan'ın kaçmasını önleyecek tedbirin uygulanması lehine görüş

•  •  9

bildirilmektedir, iddianamede adli makamlarımızca Ocalan 
hakkında açılmış olan ve iade talebi dosyamızda ayrıntılarıyla 
belgelenen altı dava, konuları ve öngörülen cezalar açısından tek

•  9 9

tek ele alınmıştır, iddianamede her altı davada Ocalan'a yöneltilen
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suçların İtalyan yasalarına göre de suç sayıldığı tespit edilmekte 
ve hükümetimizin 1984 yılından bu yana hiçbir ölüm cezasının 
TBMM tarafından onaylanmadığına dikkat çekmiş olduğu belir
tilmektedir. Başsavcı iddianamesinde yalnızca iade talebimizdeki 
1, 3 ve 5 numaralı davaların konusu suçlarla sınırlı olmak kay- 
dıyla iade yönünde görüş verilebilmesi için ön gerekçelerin mev
cut olduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak Başsavcı bu mülahazalar
la Roma İstinaf Mahkemesi 4. Ceza Dairesinden 1, 3 ve 5 numa
ralı davalarla ilgili olarak Öcalan'ın iadesine ilişkin talebin ele 
alınması için gerekli koşulların bulunduğunu, 2, 4 ve 6 numaralı 
davalarda ise iade talebini ele almak için yeterli koşulların mev
cut olmadığını ilan etmesini istemektedir.

Bu arada, yine İtalya'da Parlamento Servislerin Kontrolü 
Komitesi’nin Öcalan'ın İtalya'ya gelişiyle ilgili servislerin 
faaliyetine ilişkin raporu, Corrierra Della Sera gazetesinde yer 
aldı. Burada dikkat çeken bir ifade -orada bazı eleştiriler var- şu: 
"Abdullah Öcalan yıllardan beri uluslararası terörizmin "Top Ten" 
listesine sabit şekilde dahil edilmiş bir kişidir." Bazı televizyon 
kanallarındaki kaset ve CD listelerini anımsatıyor. "Top 10"dan 
biri diyor.

Ayrıca, İtalyan Başbakanının Arapça yayınlanan Al Şark 
Al Aswat gazetesine bir beyanı var. Hoşumuza gitmeyen beyan
lardan biri de o, biraz önce değindiğim.

Başka sorunuz var mı?

Çok teşekkürler.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
NECATİ UTKANTN TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞININ 

AMERİKA'NIN SESİ RADYOSUNDA YAYINLANAN 
MÜLAKATINA İLİŞKİN BİR SORUYA CEVABI

Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosunun terör 
örgütü başı ile Roma'da bir mülakat yaparak, bu mülakata 23 
Aralık tarihli yayınında yer verdiği tesbit edilmiştir.

Bu konuda Bakanlığımız ile temas eden ABD Büyükelçisi 
Mark Parris, "Amerika'nın Sesi" radyosunda bu tür bir yayın 
yapılmış olmasının kendilerinde de rahatsızlık ve sıkıntı yarat
tığını, bu yayının ABD'nin terör örgütüne yönelik bilinen poli
tikası ile kesinlikle bağdaşmadığını, terör örgütü başının mutlaka 
yargı önüne çıkarılması konusundaki tutumlarını teyid etmek iste
diğini bildirmiştir.

Sözkonusu mülakat yayından kaldırılmıştır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
“1999'A GİRERKEN TÜRKİYE, 1998 YILININ 
GELİŞMELERİ VE 1999 YILI HEDEFLERİ” 

KONUSUNDA YAPTIKLARI KONUŞMA

Değerli Basın Mensupları,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75. Yıldönümünü milletçe 
büyük bir coşkuyla kutladığımız 1998 yılının son günlerini yaşı
yoruz. Birkaç gün sonra içinde bulunduğumuz binyıla son noktayı 
koyacak olan 1999 yılına gireceğiz. Yeni bir binyıl tüm insanlığa 
yeni bir başlangıç duygusu ve şevki vermektedir. İnsanlık tari
hinin uzun bir dönemini sona erdirecek olan önümüzdeki yıl, 
gelecekle ilgili tasarıların dünya ölçeğinde hız kazanacağı bir 
dönem olacaktır. Büyük ve güçlü bir dünya devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti, yeni bir çağa kendine güveni tam olarak hazırlan- 
maktadır. 2000Tİ yıllar için hayallerimiz de iddialarımız da 
büyüktür.

Bu yıl boyunca toplumumuzun tüm kesimlerinin katılımıy
la geçen 75 yılın muhasebesini yaptık. Bu muhasebe neticesinde, 
Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma vas
fının milletimizin vazgeçilmez asgari müştereği olduğu konusun
da bir kere daha iman tazeledik. Cumhuriyetimizin kurucusu 
büyük Atatürk'ün başlattığı medeniyetçilik kavgasını işte bu 
anayasal vatanseverlik zemininde sürdürmeye kararlıyız. 
Cumhuriyet misakı etrafında birbirimize kenetlenerek evrensel 
uygarlığa katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki yıl mirasçısı olduğumuz Osmanlı İmparator- 
luğu’nun 700. Yıldönümünü kutlayacağız. Son demlerini yaşa
makta olduğumuz binyılın büyük bir bölümüne damgasını vur
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muş olan bu büyük dünya devletinden devraldığımız mirası 
soğukkanlı bir yaklaşımla değerlendirmemiz gerektiğine inanıyo
rum. TBMM'ni açış konuşmamda da belirttiğim gibi, hiç bir mil
let geçmişte yaşamaz. Milletler bugünü yaşar ve yarın için hazır
lanır. Ancak unutulmaması gerekir ki, tarihi birikimler bizi gele
ceğe taşıyan köprülerdir. Geçmişle bugün ve gelecek arasındaki 
köprüleri sağlam biçimde kurabilmek için Osmanlı dönemini 
daha iyi anlamak mecburiyetindeyiz.

Büyük milletlerin tarih içindeki yolculuklarında nereden 
nereye geldiklerini gerçekçi bir anlayışla tespit etmeleri beşeri bir 
ihtiyaçtır. Bu aynı zamanda, geleceğe ilişkin hedeflerini gözden 
geçirmelerine, kendilerine yeni hedefler koymalarına da imkân 
sağlar. İşte bu nedenle, iki önemli yıldönümünü birer yıl arayla 
idrak etmek, 2000'li yıllara güçlü bir tarih bilinciyle ve geniş bir 
ufukla girmemiz açısından önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Bu 
fırsatı en iyi biçimde değerlendirmek durumundayız. Bu değer
lendirme, dünyadaki konumumuzu ve insanlık tarihi içindeki ye
rimizi doğru anlamamızı da sağlayacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

21. yüzyıl dünyasının hukuki ve kurumsal altyapısının inşa 
edildiği, uluslararası alanda yeni arayışların hız kazandığı bir 
dönüm noktasındayız. Her vesileyle tekrarladığım gibi, 
Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Geniş bir coğrafyanın 
ekonomik ve ticari merkezi hüviyetini kazanmış olan Türkiye, 
dünyadaki gelişmeleri ve meydana gelen değişimi yakından izle
mek, her alanda dünya ile birlikte soluk alıp vermek 
mecburiyetindedir. Küreselleşme olgusunun rekabeti dünya 
ölçeğine yaymasıyla birlikte her alanda bir mükemmelliyetçilik 
yarışı başlamıştır. Her bireyin ve her ülkenin ulaşmak zorunda 
olduğu tek bir dünya standardı ortaya çıkmaktadır. Temel hede
fimiz bu standardı yakalamak olmalıdır.

Dolayısıyla, demokraside, eğitimde, sağlıkta, serbest 
piyasa ekonomisinde, çevre korunmasında, iletişimde, ulaşımda 
ve enerjide ulaşmamız gereken standartlar bellidir. Türkiye, tüm
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bu alanlarda hızlı bir gelişme ve dönüşümü gerçekleştirmek 
çabası içindedir. Güncel tüm sıkıntı ve sorunlarımıza rağmen 
süratle mesafe katetmeye de devam etmekteyiz. Eksikliklerimizi 
tespit edecek araçlara sahibiz. Demokratik tartışma ortamının 
mevcudiyeti bu bakımdan en büyük güvencemizdir. Siyasette 
olsun, ekonomide olsun, hukuk alanında olsun daha iyi bir 
Türkiye'yi yaratmak için ne gibi yapısal reformlara ihtiyaç duy
duğumuz tartışılmaya başlanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımızın 
siyasette reform konusunda son zamanlarda ortaya attıkları öne
riler ve bu bağlamda 2. Siad Zirvesi'nde yayınlanan bildiri bu 
bakımdan dikkat çekicidir. Bu tartışmalara çok büyük önem 
atfediyorum. Hak arama yolları açık, tartışan, konuşan bir ülkenin 
aşamayacağı bir sorun yoktur. Bu yıl boyunca siyasetimizdeki 
tıkanıklıkların aşılması doğrultusunda verimli bir tartışma zemini 
ortaya konmuştur. Bu zemin, eninde sonunda çözüm yollarını da 
ortaya çıkaracaktır.

Bu çerçevede Türkiye'nin en büyük avantajı, mevcut tüm 
eksikliklere rağmen anayasal demokrasi alanında sahip olduğu 
birikim; dinamik teşebbüs gücü ve insan kaynaklarının zengin
liğidir. Süratli bir yaklaşımla gerekli reformları gerçek
leştirdiğimiz takdirde, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıla 
damgasını vuracak ülkeler arasındaki yerini almasına hiç kimse 
engel olamayacaktır. Bu iddianın gerçekleştirilmesi için temel 
sorumluluğun kendi üzerimizde olduğunu hiç bir zaman unutma
mamız gerekir.

Bir kere daha vurgulamak istiyorum ki, 21. yüzyıl için 
kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşılması bakımından önce
likle her alanda Avrupa Birliği standartlarını yakalamak duru
mundayız. Bu yıl biri Cardiffte diğeri Viyana'da olmak üzere 
gerçekleştirilen iki AB zirvesi'nde Avrupa'nın gelecekteki yapısı 
ile ilgili önemli adımlar atılmıştır. Her ne kadar genişleme 
bağlamında bir önceki Lüksemburg Zirvesi'nin ülkemizle ilgili 
tarihi hatası, bazı olumlu işaretlere rağmen, bu iki Zirve'de 
gereken ölçüde düzeltilememişse de, AB ile ilişkilerimizdeki 
mevcut krizin bir gün mutlaka ortadan kalkacağına inanıyoruz.
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Bu arada bizim de sadece genişleme ile ilgili kriterlere değil, 
Maastricht şablonu ve Avrupa parasal birliğine uyum sağlamak 
için de çaba sarfetmemiz gerekmektedir.

Bu noktada genel olarak AB kriterlerini tadad etmekte 
yarar görüyorum:

1993 Kopenhag AB Zirvesi’nde kabul edilen başkanlık 
sonuçlarının genişlemeyle ilgili paragrafında şu ifadeler yer 
almaktadır: "üyelik, aday ülkenin demokrasiyi, hukukun üstün
lüğünü, insan haklarını ve azınlıkların korunması ve saygı 
görmesini teminat altına alan kurumların istikrara kavuşturulmuş 
olmasını, işleyen bir piyasa ekonomisinin mevcudiyetini, AB için
deki rekabet ve piyasa güçleriyle başetme kapasitesini gerek
tirmektedir. Üyelik, adayın, siyasi, ekonomik ve parasal birliğe 
katılım da dahil olmak üzere, üyeliğin getirdiği yükümlülükleri 
üstlenebileceğini varsayar. "

Bu kıstaslar, hükümetlerarası konferans neticesinde 17 
Haziran 1992 tarihinde kabul edilen Amsterdam Anlaşması'yla 
AB'ye tam üyelik için önşart haline getirilmiştir. Burada vurgu
lanması gereken husus, bu kıstasların adaylığın değil tam üyeliğin 
önşartı olmalarıdır. Oysa, Türkiye'yle ilgili değerlendirmelerde 
bunlar sanki adaylığın önşartıymış gibi bir yaklaşım sergilenmek
tedir. Daha açık bir ifadeyle tekrarlamak gerekirse, AB'ye tam 
üyelik kıstasları şunlardır:

Siyasi kıstas: Ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 
haklarına ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrar
lı kurumların varlığı;

Ekonomik kıstaslar:

1 ) İstikrarlı bir piyasa ekonomisinin mevcudiyeti;
2) Başta AB olmak üzere dış dünya rekabetine dayanma 

kapasitesi;

Uvum kıstası: Siyasi birlik ile ekonomik ve parasal birlik
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de dahil olmak üzere, AB'nin hedef ve müktesebatına uyum ka
pasitesi.

Öte yandan, "Maastricht Şablonu" diye bilinen ekonomik 
ve parasal birliğe dahil olmak için uyulması gereken ve yakınlaş
ma kriteri olarak tanımlanan beş şart sözkonusudur. Buna göre;

1) Bütçe açığı, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3'ünü 
geçmemelidir.

2) Gayrisafi kamu borcu, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 
60'ını aşmamalıdır.

3) Enflasyon oranı, AB içinde en düşük enflasyon oranına 
sahip üç üye ülke ortalamasının yüzde 1.5'inden fazla olma
malıdır.

4) Para birimi, Avrupa para sistemi tarafından öngörülen 
dalgalanma paylarına en az iki yıl boyunca uymuş olmalı ve 
değerinde şiddetli değişmeler meydana gelmemelidir. Bu, "fiyat 
istikrarı kriteri " olarak da adlandırılmaktadır.

5) Uzun dönem faiz oranları, bu bakımdan AB içinde en iyi 
konumda bulunan ilk üç üyenin faiz oranları ortalamasını azami 
yüzde 2 geçebilecek durumda olmalıdır.

Bu beş kritere ilâveten, merkez bankalarının siyasi iktidar 
karşısında bağımsız bir yapıya kavuşturulmaları da ekonomik ve 
parasal birliğe dahil olmanın şartları arasında sayılmaktadır.

İşte Türkiye'nin geleceğe hazırlanırken karşısında duran 
şablon budur. AB, Türkiye'nin performansını değerlendirirken 
özellikle genişleme ile ilgili kriterleri esas almaktadır. Bu 
çerçevede, AB komisyonu tarafından hazırlanan 4 Kasım tarihli 
raporda ekonomik ve uyum kriterleri açısından Türkiye'nin 
oldukça başarılı bir çizgisi bulunduğu tespit edilmektedir. Ülke
mizi 12 aday arasında sayan bu raporda, daha ziyade siyasi kıs
tasla ilgili eksikliklerimiz olduğu ileri sürülmektedir. İnsan hak
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lan ve demokrasi açısından ileri sürülen eleştirilerin daha ziyade 
terörle mücadeleden kaynaklanan sorunlar olduğu bizzat raporun 
yazarlarınca da kaydedilmektedir. Ancak, bir de azınlıkların 
korunması konusu üzerinde durulmaktadır. Bu kabul edilebilir bir 
eleştiri değildir. Zira, uluslararası hukukta tarifi olmayan bir etnik 
azınlık tanımı getirmektedir. Esasen, uluslararası hukukta açık 
biçimde ulusal veya etnik azınlık tarifi yoktur. Anayasal uygula
ma esas alınmaktadır. Ayrıca, bilindiği gibi, AGÎT çerçevesinde 
etnik ve dilsel farkların otomatik olarak "azınlık" tanımlamasına 
yolaçamayacağı anlayışı benimsenmiştir. Ayrıca, Avrupa Konseyi 
sözleşmelerinde de azınlık hakkının bireysel bir hak olduğu, 
kollektif hak veya grup hakkı sayılamayacağı, bu hakkın ülkelerin 
toprak bütünlüğüne ve ulusal mevzuatına karşı kullanılamayacağı 
kayıtlıdır. Diğer yandan, tüm yurttaşların eşitliği anlayışına 
dayanan üniter devlet yapısının eleştiri konusu yapılmasını 
çağrıştıracak yorumlar haksızdır ve temelsizdir. Kendi tarihi 
gelişimi içinde üniter devlet olmayı seçmiş olan bir ülkenin bu 
nedenle eleştiriye tabi tutulması sadece o ülkeyi destabilize etmek 
isteyenlerin amaçlarına hizmet eder. Dolayısıyla, böyle bir şart 
hiç bir şekilde kabul edilemez.

Maastricht Anlaşması'nda, "Avrupa yönetim
sistemleri demokrasi ilkeleri üzerine bina edilmiş olan üye 
devletlerin ulusal kimliklerine ve 4 Kasım 1950 tarihinde 
Roma'da imzalanan 'İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin 
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi' tarafından garanti altına 
alınan ve üye ülkelerin ortak anayasal geleneklerinin bir sonucu 
olan temel haklara saygı göstereceği" belirtilmektedir. 
Bahsekonu Avrupa Sözleşmesi'nin hazırlanmasına bilfiil katılan 
ülkeler arasında yer alan ve başlangıcından itibaren Avrupa 
Konseyi'nin üyesi olan Türkiye, demokrasi ve insan hakları 
kriterlerinin temsil ettiği değerlere ve hedeflere yürekten bağlıdır. 
Demokratik ülkeler camiasının zaferiyle sonuçlanan soğuk savaş 
boyunca da bu değerlerin ve hedeflerin savunuculuğunu yap
mıştır. Türkiye, ayrıca, Avrupa însan Hakları Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkını tanıyarak bu konuda kendini denetime 
de açmıştır.
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Avrupa parasal birliğine dahil olan ülkelerin 1 Ocak 
1999'dan itibaren tedavüle girecek olan "euro" ile tek para bi
rimine geçmesi bizim de gümrük birliğiyle dahil olduğumuz 
Avrupa ekonomik sahasında yepyeni koşullar ortaya çıkaracaktır. 
Birkaç hafta gibi kısa bir müddet sonra resmen başlayacak olan 
bu tarihi gelişmeyi uzak bir seyirci gibi izlemekle yetinemeyiz. 
Uzun vadede mutlaka parçası olacağımız bu yeni ekonomik iliş
kiler manzumesine şimdiden kendimizi hazırlamalıyız. Türkiye, 
demokratik, müreffeh, bütünleşmiş Avrupa idealini savunmaya,
AB ile ilişkilerini tam üyeliği öngören 1963 tarihli Ankara 
Anlaşması ve 1996 tarihli Gümrük Birliği gibi ahdi yükümlülük
leri çerçevesinde yürütmeye devam edecektir.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin halen içinde bulunduğu 
tıkanıklık tabiatıyla arzu edilmeyen bir durumdur. Avrupa'daki 
dostlarımızı Türkiye'yle ilgili ayırımcılığın kesin biçimde ortadan 
kaldırılması yönünde uyarmaya devam edeceğiz. İçinde bulun
duğumuz aşamada Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden 
canlandırılması için öncelikle Türkiye'nin adaylığı Avrupa Birliği . 
tarafından tereddüte mahal bırakmayacak ve hukuki açıdan h 
bağlayıcı olacak şekilde tescil edilmelidir. Esasen, bu yönde son 
zamanlarda bazı adımlar atıldığı gözlenmektedir. Bu çerçevede,
AB Komisyonu'nun 4 Kasım tarihli raporu önemli bir örnektir. 
Keza, Viyana Zirvesi'nde de dönem başkanı Avusturya'nın bu 
doğrultuda bir öneride bulunduğu anlaşılmaktadır. Viyana'da 
Türkiye'nin adaylığı konusunda Yunanistan'ın bu kere tamamen 
yalnız kalması da olumlu bir gelişmedir. Ancak, bütün bunlar 
yeterli değildir, beklenen nihai adım hâlâ atılmamıştır. Adaylık 
konusu Viyana Zirvesi'nde de açıkça telaffuz edilmemiştir. 
Türkiye'ye vaadedilen Avrupa fonları da hâlâ serbest bırakıl
mamıştır.

Bununla birlikte, Türkiye, Avrupa Birliği ile olan müktese- 
batının doğurduğu haklarını sonuna kadar müdafaa edecektir. 
Ancak bunu yaparken bir büyük devletten beklenen vakar ve 
serinkanlılığı da koruyacaktır. Türkiye hisleriyle değil, aklıyla ve 
sorumluluk duygusu içinde hareket eder. Uzun bir tarihi sürecin
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doğal sonucu olarak ortaya çıkmış tarihsel bir tercih olan Avrupa 
Birliğine tam üyelik hedefinin konjonktürel dalgalanmalarla 
değişmesi sözkonusu olmaz. Türkiye, haklarını savunarak, pay
laşılan değerler zemininde ve ortak gelecek perspektifinde 
Avrupa ile beraber yürümeye devam edecektir. Türkiye'nin he
defleri bellidir. Tarihiyle, coğrafyasıyla ve yaşam tarzıyla bir 
Avrupa ülkesi olan Türkiye, bu hedeflere ulaştığında de facto 
olarak Avrupa Birliği'nin de parçası olacaktır. Bundan sonra 
AB'ne üyelikle ilgili mesele bu de facto durumun hukuken tes
cilinden ibaret kalacaktır. Bunun da er veya geç gerçekleşmesini 
kimse engelleyemeyecektir.

Türkiye yakın geçmişte Avrupa ile paylaştığı ortak değer
lerin müdafaasında bir kale işlevi görmüştür. Bugün ise bu değer
lerin Atlantik'ten Altay Dağları’nın eteklerine kadar taşınmasında 
bir köprü vazifesi görmektedir.

Bölgesinde söz sahibi bir istikrar unsuru olan Türkiye'nin, 
siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri alanlarda güçlü bağlarla bağlı 
olduğu Avrupa'da dostları vardır. Avrupa'da yalnız kalmamız hiç 
bir şekilde sözkonusu değildir. Ancak, tek amaçları Türkiye'yi 
Avrupa'dan dışlamak olan birtakım husumet çevreleri de bulun
maktadır. Türkiye bu çevrelere karşı kendini savunacak imkânlara 
sahiptir. Bu bakımdan endişeye kesinlikle mahal yoktur.

Önümüzdeki yıl NATO'nun kuruluşunun 50. Yıldönümü 
kutlanacaktır. Bu amaçla, 23-25 Nisan 1999 tarihlerinde 
Vaşington'da düzenlenecek NATO Zirve Toplantısı’na katıla
cağım. NATO demokratik ülkeler camiasının zaferiyle 
sonuçlanan Soğuk Savaş boyunca tarihi bir rol ifa etmiştir. NATO 
bu yıl uygulamaya başladığı genişleme stratejisinde Avrupa'nın 
bütünleşmesine de katkıda bulunmaya başlamıştır. Bu gelişmeyi 
bir süreç olarak görüyoruz. Vaşington Zirvesi'nde genişlemeyle 
ilgili açık kapı politikasının daha da somutlaştırılmasının ve 
Bulgaristan ile Romanya'ya NATO'ya üyelikleri için perspektif 
verilmesini istiyoruz. Trans-Atlantik bağları kurumsallaştıran bir 
örgüt olan NATO'nun 21. yüzyıla geniş ufuklu bir vizyonla hazır-

[126] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Aralık 1998



hazırlanması gerektiğine inanıyoruz.

Diğer tüm Avrupa kurumlarında olduğu gibi, Türkiye aynı 
zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın da ağırlıklı bir 
üyesidir. Son günlerde içerde ve dışarda kritik bir dönemden 
geçilmesine ve hatta bir hükümet bunalımıyla karşı karşıya kalın
masına rağmen 54 AGİT üyesi ülke 1999 yılı AGİT Zirvesi'nin 
Kasım ayında İstanbul'da yapılmasına karar vermiştir. Böylece, 
içinde bulunduğumuz binyılın son büyük zirvesi kıtaların, kültür
lerin ve kavimlerin buluşma noktası olan dünya şehri İstanbul'da 
yapılması kesinleşmiştir.

Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilerimiz ortaklık temelinde 
sürdürülmektedir. Bu yıl içinde Fransa, İspanya ve AB dönem 
başkanlığı sırasında Avusturya'ya yaptığım ziyaretler bu ülkelerle 
ikili işbirliğimize yeni bir ivme kazandırılmasını sağlamıştır. Bu 
ziyaretlerin aynı zamanda yarının Avrupasmın hangi parametre
ler çerçevesinde inşa edilmesi gerektiğini Avrupalı dostlarımıza 
anlatmamız için de bir fırsat teşkil etmiştir. Bu vesileyle, 
Türkiye’siz bir Avrupa’nın ve Avrupa’sız bir Türkiye'nin 
düşünülemeyeceği konusunda dostlarımızla görüş birliği içinde 
olduğumuzu tespit etme imkânını da buldum.

Dostumuz ve müttefikimiz ABD ile stratejik ortaklığımız 
karşılıklı yarar zemininde gelişmektedir. Dünya gündeminde ön 
sıralarda yer alan ve bölgemizi ilgilendiren birçok konuda ABD 
ile anlayış birliği içinde birlikte çalışıyoruz. Bu yıl içinde ülke
mizi ziyaret eden ABD Savunma ve Enerji Bakanlarıyla yaptığım 
görüşmelerde de bu ülkeyle dostluğumuza ve işbirliğimize atfet
tiğimiz önemi vurgulama imkânı buldum.

İki komşu ve müttefik ülke olan Türkiye ve Yunanistan'ın 
iyi ilişkiler içinde olmalarında karşılıklı menfaatleri bulunduğu
nun defaatle altını çizdik. Ancak, Yunanistan her fırsatta ve her 
forumda Türkiye'ye karşı dostça olmayan bir tutum izlemektedir. 
Bu anlayışında ve yaklaşımında ısrar etmenin kendisine hiç bir 
yararı olmadığını Yunanistan'ın bir gün mutlaka anlayacağına 
inanıyorum.
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Kıbrıs sorununda önemli bir evreye girmiş bulunmaktayız. 
Cumhurbaşkanı Denktaş tarafından ortaya konan Kıbrıs 
Konfederasyonu önerisi Ada'da yeni bir ortaklığın temelini oluş
turmaya yönelik gerçekçi ve sağlıklı bir temel teşkil etmektedir. 
Bu öneri, Kıbrıs'ta ve tüm bölgede kalıcı barış ve istikrarı içten
likle arzu eden herkes tarafından dikkatle değerlendirilmeli ve 
desteklenmelidir.

Bu yıl içinde KKTC'ne yaptığım ziyaret de önemli bir 
dönüm noktası teşkil etmiştir. Ziyaretim sırasında Ada'ya su 
nakline başlanmış ve Kıbrıs Türk halkının hayati bir meselesi 
çözüm yoluna sokulmuştur. Önümüzdeki dönemde de 
KKTC'deki her alandaki dayanışma ve işbirliğimizin artarak 
güçlendirilmesine yönelik uygulamalar sürdürülecektir. Türkiye 
ve KKTC arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi çerçevesinde 
yürürlüğe konulan somut projelerle KKTC'nin ekonomik kalkın
masına yönelik olarak başlatılmış olan kapsamlı seferberlik aynı 
hızla devam edecektir.

KKTC'de 6 Aralık tarihinde parlamento seçimleri 
yapılmıştır. KKTC halkı bu seçimlerde de demokrasi bilincinin ve 
kültürünün yüksekliğini tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. 
KKTC halkı Türkiye'deki kardeşleriyle kader birliği ve sımsıkı 
bir dayanışma ile geleceğe hazırlanmaktadır.

Değerli Basın Mensupları,

Türkiye'nin üç kıtanın geçiş noktasındaki konumu ve geniş 
bir çevrede yer alan birçok bölgeyle sahip olduğu tarihi ve 
ekonomik bağlar, çok boyutlu bir dış politikayı gerekli kılmak
tadır. Hazar, Karadeniz ve Akdeniz havzalarının barış, istikrar ve 
ortak refahında nazım bir rol oynayan Türkiye, yarının 
Avrupasının şekillenmesi sürecinde belirleyici ülkelerin başında 
gelmektedir.

Komşumuz Rusya Federasyonu'nu Avrasya'nın parlak 
geleceğinde birlikte çalışacağımız bir ortak olarak görüyoruz. Bu 
ülkenin istikrarına büyük önem atfediyoruz. Son dönemde 
Rusya'da meydana gelen çalkantıları dikkatle takip ediyoruz.
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Büyük bir devlet olan Rusya'nın içinde bulunduğu krizi kısa 
zamanda aşacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümü 
kutlamalarında Rusya'yı temsil eden Dışişleri Bakanı İvanov'a 
içinde bulundukları bu zor dönemde her bakımdan kendilerine 
yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bir kere daha ifade etmiştim.

Balkanlar'dan Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu ülkele
rine bu yıl yaptığım ve bu ülkelerden Türkiye'ye gerçekleştirilen 
ikili ziyaretler ile bu çerçevede düzenlenen çok taraflı zirve 
toplantılarının ortak paydası belirli bir Avrasya vizyonuna dayan
maktadır. Türkiye'nin öncülüğünde çerçevesi çizilen bu vizyon 
Avrasya'da ortak kader anlayışı temelinde bir birlikte yaşama ve 
çalışma ruhu yaratılmasını amaçlamaktadır.

Bu yıl içinde bu vizyon doğrultusunda tarihi toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da yapılan Denizin Hikâyesi 
Toplantısı ”, İzmir'de yapılan "Dünya Türk İşadamları II. 

Toplantısı", Yalta'da yapılan "KEİ Zirvesi", Almatı'da yapılan 
"ECO Zirvesi", Astana'da yapılan "Türkçe Konuşan Ülkeler 
Zirvesi", Antalya'da yapılan "Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü 
Zirvesi", Bakü'de yapılan "İpek Yolu Zirvesi" ve 
Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümünde imzalanan "Ankara 
Deklarasyonu "bu çerçevede zikredilmesi gereken önemli dönüm 
noktalarıdır. 21. yüzyılın dünya siyasi ve ekonomik güç denklem
lerinde tayin edici bir yer tutacak olan Avrasya'nın ortak geleceği 
adım adım inşa edilmektedir. Bu çerçevede, Balkan, Kafkasya ve 
Orta Asya ülkelerinin tamamıyla 1999 yılı içinde de en üst 
düzeyde temaslar sürdürülmüştür. Tüm bu ülkelerin liderleriyle 
bu yıl da biraraya geldim.

Türkiye, Balkanlar'da demokratik dayanışmanın 
güçlendirilmesine yönelik çabalarda barış ve ortak refah 
anlayışıyla öncülük etmeye devam etmektedir. Bu yıl ziyaret 
ettiğim Arnavutluk, Makedonya ve Romanya'da verdiğim 
mesajlarda özellikle bu hususu vurguladım. Antalya'da 16-17 
Nisan'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya Üçlü 
Zirvesi'nde de aynı anlayışı savunduk.
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TBMM'ni açış konuşmamda da vurguladığım gibi, birlik
te yaşanmış uzun bir tarihin neticesi olarak, günümüzde 
bünyesinde azınlık bulundurmayan tek bir balkan ülkesi bile yok
tur. Ortak tarihimizin bizlere mirası olan bu durum, artık çatışma 
kaynağı olmaktan çıkartılmalıdır. Bu da, ancak anayasal 
demokrasilerin gelişip güçlenmesiyle mümkündür. Bölgemizde 
kalıcı barışa ancak bu zeminde ulaşılabilir. Zira, bir kere daha 
vurgulamak istiyorum ki, demokrasi, farklı dil, din ve etnik ori
jinden halkların korkudan ve baskıdan uzak, aynı ülke içinde ve 
aynı bayrak altında yaşayabilecekleri tek yönetim biçimidir. 
Dolayısıyla, demokrasiye sahip çıkmak, barışa sahip çıkmak 
demektir. Etnik ayrımcılığa dayanan milliyetçilik, demokrasinin 
de barışın da önündeki en büyük tehdittir. Demokratik vatandaşlık 
kimliğinin hayata geçirilmesiyle farklı kültürler arasındaki çatış
malar önlenebilir. Bu çerçevede, Bosna-Hersek'te uygulanan 
etnik temizlik kampanyaları sırasında olduğu gibi Kosova'daki 
gelişmelerin kaygı verici boyutlara ulaşması karşısında da aynı 
kararlı tutumu izliyoruz. Uluslararası toplumu da bu yönde 
sorumluluklar üstlenmeye davet ediyoruz. Nitekim, NATO bu 
sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazır olduğunu bizim de 
katıldığımız kararıyla ortaya koymuştur. Ancak, Kosova'daki 
durum halen uluslararası toplumun dikkat ve ilgisini uyanık tut
masını gerektiren bir mahiyet arzetmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

içinde bulunduğumuz yıl boyunca Türkiye'nin Avrasya'ya 
yönelik açılımları ve girişimleri, tutarlılığı her geçen gün daha da 
belirginleşen bir stratejik vizyon çerçevesinde geliştirilerek 
sürdürülmüştür. Avrasya, Türkiye'nin 21.yüzyıla yönelik viz
yonunun odak noktasıdır. Yeni enerji kaynaklarını bünyesinde 
barındıran ve muazzam bir ekonomik potansiyele sahip olan 
Avrasya 21.yüzyılın küresel refah ve istikrarında anahtar rol 
oynayacaktır. Türkiye ile Avrasya'da bulunan ve çoğunluğu Türk 
dünyasının mensupları olan ülkeler arasındaki ilişkiler her alanda 
gelişmektedir. Geçtiğimiz yıl bu açıdan yoğun temaslara sahne 
olmuştur. Türkiye'nin temel önceliği bu ülkelerin ekonomik açı
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dan kendi ayakları üzerinde durabilmelerine katkıda bulunmak, 
inşa edilecek yeni enerji nakil hatlarıyla enerji kaynaklarının 
dünya pazarlarına taşınmasına destek olmak ve bu ülkelerle 
aramızdaki dayanışmanın güçlenmesini sağlayan kültürel ilişki
lerimizi geliştirmektir.

Bu çerçevede, bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Kırgızistan'ı değişik vesilelerle ziyaret ettim. 
Keza, Avrasya'daki bütün kardeş ülkelerin Cumhurbaşkanları da 
ülkemizi ayrı ayrı ziyaret etmişlerdir.

Türkiye'nin genelde Avrasya'ya, özelde Türk dünyasına 
yönelik politikalarının sonuçları gelecek açısından umut veren 
parlak bir tablo ortaya koymaktadır. Türkiye'nin bu ülkelerdeki 
doğrudan yatırımlarının ve taahhüt işlerinin toplamı 10 milyar 
doları aşmıştır. Beş bin Türk şirketi bu coğrafya ile iş yapmakta, 
bunların iki bini bu ülkelerde yerleşmiş durumdadırlar. Bu ülke
lerde yerleşik Türk vatandaşlarının sayısı 25 bindir. Türk 
yatırımlarının bu ülkelerde yarattığı toplam istihdam 100 bini 
aşmıştır. Türkiye ile kardeş ülkeler arasındaki resmi ticaret hacmi 
2 milyar doların üzerindedir. Buna bavul ticareti de eklendiğinde 
Türk pazarının bu ülkelerin refahı açısından oynadığı hayati rol 
daha iyi anlaşılabilir. Türkiye'nin bu ülkelerle ticareti yılda orta
lama yüzde 20 oranında artmaktadır. Küresel krize rağmen 
Avrasya ile ticaretimiz gelişmektedir. Kafkaslar ve Orta 
Asya'daki imar ve inşa faaliyetlerinin yüzde 90'ı Türk girişimci
lerinin eseridir.

Öte yandan, Türkiye Avrasya'da 200 devlet ve özel okul ve 
üniversite ile temsil edilmektedir. Bugüne kadar bu ülkelerden 
gelen toplam 17 bin 600 öğrenci Türk üniversitelerinde eğitim 
görmüştür. Bu proje 21.yüzyılın en önemli çağdaşlık pro
jelerinden biridir. Bu projenin sürdürülmesine büyük önem 
atfediyorum. Türkiye'nin katkılarıyla Kazakistan'ın Türkistan
şehrinde kurulan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile

•  •

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurulan Manas Üniversitesi Orta 
Asya'nın kalbinde birer abide eser olarak yükselmektedir. Bu sene
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içinde her iki üniversiteyi de ziyaret ettim.

Bu yıl içinde Türk dünyasının ortak kültür mirasının 
Türkiye'nin katkılarıyla korunması ve gelecek nesillere aktarıl
ması hususunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Orhun 
Kitabeleri, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, Babadağ Camii, Sarı 
Saltuk Türbesi Türkiye tarafından onarılmıştır. Kayı Aşiretinin 
kurucusu büyük Ertuğrul Gazi'nin hatırası, Aşkabad'da Türkiye 
tarafından yaptırılan ve kısa bir süre önce tarafımdan açılan 
muhteşem Ertuğrul Gazi Camii ile atavatanıyla bir kez daha 
buluşmuştur. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 
Türkmenistan'daki türbesi de Türkiye tarafından onarılacaktır. 
Alpaslan'ın bu ülkede olduğu bilinen kabrinin arama çalışmaları 
da Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.

Bu yıl beşincisini idrak ettiğimiz ve Kazakistan'ın yeni 
başkenti Astana'da 8-10 Mayıs 1998'de gerçekleştirilen Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri, kardeş ülkeler 
arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin kalıcı bir kurumsal 
yapıya kavuşturulmakta olduğunun göstergesidir.

•  •

Önümüzdeki yüzyılın yeni enerji coğrafyasını da kapsayan 
Avrasya'nın yeni, çağdaş ve modem ulaşım ağları, yeni enerji 
nakil hatları ve telekomünikasyon bağlarıyla dünya pazarlarıyla 
bütünleşmesi yönünde geçtiğimiz kısa müddette herbiri tarihsel 
mahiyet taşıyan gelişmeler yaşanmıştır. Bugün gelinen aşamada, 
Avrasya'nın dünya ekonomisiyle bütünleşmesi yönündeki çabalar 
nihayet çok taraflı somut projelere dönüşmektedir. Bakü-Ceyhan 
petrol boru hattına ilişkin olarak 29 Ekim 1998'de Kafkas ve Orta 
Asya Devlet Başkanlarıyla birlikte imzaladığımız ve ABD Enerji 
Bakanı tarafından da müşahit olarak imzalanan Ankara 
Deklarasyonu bu yönde atılmış tarihi bir adımdır. Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Türkmenbaşı ile birlikte aynı gün imza
ladığımız doğal gaz anlaşması da keza Hazar Geçişli Doğu-Batı 
Enerji Nakil Haiti’nin somut gerçeklik haline dönüşmekte 
olduğunun göstergesidir. Bu projelerin en kısa sürede gerçek
leştirilmesi Türkiye'nin temel önceliğidir.
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İstanbul'da bu yıl düzenlenen ve önümüzdeki yüzyılın 
Karadeniz ve Hazar havzalarındaki enerji odaklı kalkınma mese
lelerinin ele alındığı "İki Denizin Hikayesi" adlı uluslararası 
toplantıda, bu iki denize Akdeniz'in de katılması gerektiğini, yeni 
enerji nakil hattı projelerinin gerçekleşmesiyle Doğu Akdeniz'in 
yeni bir enerji pazarı haline geleceğini ve bu denizlerin yeniden 
birer barış ve refah havzası olarak tarih sahnesindeki yerlerini ala
caklarını anlattım. Böyle bir toplantının İstanbul'da düzenlenmiş 
olması dahi Türkiye'nin Avrasya'nın kalbi olma konumunu 
anlamlı bir şekilde tebarüz ettirmektedir.

Tarihi İpek Yolunun yeniden canlandırılması projesi de 
keza Bakü'de 7-8 Eylül 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen "İpek 
Yolu Zirvesi"yle bir hayal olmaktan çıkmış, elle tutulur bir
gerçeklik halini almıştır. Bu zirveye, başta ABD ve Avrupa 
Birliği ülkeleri olmak üzere 33 ülkenin ve 13 uluslararası kuru
luşun temsilcileri katılmıştır. İpek Yolu'nun canlandırılması, 21. 
yüzyılın en önemli barış projesi olmaya adaydır. Bu proje, Asya 
ve Avrupa halklarının birbirleriyle kucaklaşmasını sağlayacaktır. 
Bakü-Ceyhan boru hattı, Kars-Tiflis demiryolu, Doğu Karadeniz 
otoyolu, İstanbul'a da bağlanacak olan Vama-Üsküp-Durres oto
yolu İpek Yolu'nun fiziki altyapısının en hayati parçalarını oluş
turmaktadır. Böylelikle, tarih boyunca uluslararası ticaret gü
zergâhlarını birleştiren bir köprü olan Türkiye'nin bu özelliği 
daha da belirginleşmektedir. Neticede, Türkiye'nin aktif girişim
leriyle Hazar, Karadeniz ve Akdeniz, insanları birbirinden ayıran 
değil, birbirlerine bağlayan denizler haline gelmektedir.

Avrasya'nın dünya ile bütünleşmesi sürecinde bir diğer ta
rihi gelişme de Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin temel şartının 
üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından bu yılın 4- 
5 Haziran'ında Yalta'da imzalanmış olmasıdır. Böylelikle, 
Karadeniz havzasını oluşturan ekonomiler arasında ortak bir 
serbest ticaret alanı oluşturulması ve Karadeniz'in bir barış havza
sı haline dönüştürülmesi yönünde, bundan on yıl önce tahayyül 
dahi edilemeyecek büyük bir adım atılmıştır. Türkiye ayrıca, 
Balkanlar ile Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelerle ikili serbest
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ticaret anlaşmaları aktederek de Avrasya'da geniş bir serbest 
ticaret alanı yaratılmasına öncülük etmektedir.

Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrasında 
geliştirdiği Avrasya vizyonuyla örtüşmekte, öncülüğünü yaptığı 
somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmesini mümkün kılmak
tadır.

Türkiye'nin faaliyetleri Avrasya'nın muhtelif bölgelerinde 
birbirlerinden kopuk cepler halinde yaşayan Türk dünyası men
supları arasında yeni dayanışma ve işbirliği köprülerinin kurul
masına da katkıda bulunmaktadır. Gagoğuzlar, Kırım Türkleri, 
Ahıska Türkleri ve komşu ülkelerdeki Türk azınlıkları bulunduk
ları ülkelerle Türkiye arasında dostluk köprüsü oluşturmaktadır
lar. Türkiye'nin arzusu soydaşlarımızın bulundukları ülkelerin 
sadık vatandaşları olarak huzur, refah ve mutluluk içinde yaşa
malarıdır. Bu yıl Romanya'ya, Makedonya'ya, Moldova'ya ve 
Ukrayna'ya yaptığım ziyaretlerde soydaşlarımızla görüştüm. 
Ayrıca, Batı Avrupa ülkelerine de yaptığım ziyaretlerde bu ülke
lerde yaşayan ve artık bulundukları ülkelerin parçası haline gelen 
vatandaşlarımızla da görüşmeye özel bir önem verdim. Bu yıl 
içindeki ziyaretlerim sırasında Babadağ'a, Gagoğuz Yeri'ne, 
Manastır'a ve Kırım Özerk Bölgesi’ne de giderek Türkiye'nin 
tarih ve kültür bağlarıyla bağlı olduğu kardeşlerine destek ve 
yardımlarını esirgemeyeceğini bir kere daha teyid ettim. Yaptığım 
konuşmalarda, bulundukları ülkelerde demokrasinin yaşamasının 
kardeşlerimiz açısından da bir teminat olduğunu vurguladım.

•  •

Ote yandan, Orta Asya'nın istikrarı açısından da hayati bir 
önem taşıyan Afganistan'daki durumu dikkatle ve yakından takip 
etmeye devam ediyoruz. Kardeş Afgan halkının yıllardır çektiği 
acıların sona ermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz. Afganistan 
sorununa askeri yoldan bir çözüm olmadığına inanıyoruz. 
Sorunun ancak ve ancak Afganistan'daki tüm etnik grupların 
katılacağı geniş tabanlı bir ulusal uzlaşı hükümetiyle hal yoluna 
girebileceğini düşünüyoruz.

Avrasya'nın 21.yüzyılın dünya siyasi ve ekonomik güç
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denklemlerinde oynayacağı rol, Türkiye'ye şimdiden yeni sorum
luluklar ve görevler yüklemektedir. Zira, Avrasya'daki ülkeler 
kendilerine model olarak çağdaş, laik, demokrat Türkiye'yi 
seçmişlerdir.

Türkiye'nin Avrasya'daki itibarının ve imajının her zaman 
yüksek tutulması en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bu nedenle, 
Türkiye'nin 21. yüzyıla girerken yapısal reformlarını tamamla
ması, dünyayla her alanda bütünleşmesi, eğitim, sağlık, çevre 
alanlarında gelişmiş ülkelerle aynı standartlara ulaşması sadece 
kendi insanının esenliği ve refahı açısından değil, Avrasya'nın 
barış ve istikrarı açısından da önem arzetmektedir.

Değerli Basın Mensupları,

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz dış politikamızdaki öncelikli 
bölgelerden biridir. Medeniyetler beşiği olan bu toprakların barış 
ve istikrarı gelecekte daha da önem kazanacaktır. Zira, 
önümüzdeki yüzyıl tarihi "İpek Yolu"n\ın canlanacağı, Doğu 
Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun yeniden Türkiye üzerinden Orta 
Asya'nın derinliklerine uzanacağı bir yüzyıl olacaktır. 
Dolayısıyla bu bölge yeni bir stratej ik derinlik kazanmaktadır.

îşte bu nedenle, Türkiye altın bir fırsat olarak gördüğü Orta 
Doğu Barış Süreci'nin önündeki engellerin kaldırılması yönünde 
aktif bir çaba içindedir. Son olarak Vaşington'da yapılan anlaş
manın daha fazla vakit kaybedilmeksizin uygulamaya konulması 
yönünde çağrılarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz.

İran ile ilişkilerimizin iyi komşuluk sorumluluğu, içişlerine 
karışmama ilkesi ve karşılıklı yarar zemininde geliştirilmesi, 
bölge barış ve istikrarı açısından önem taşımaktadır. Güvenlik 
konularında mevcut işbirliği mekanizmalarının verimli bir şekilde 
işletilmesi halinde İran ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi 
sağlanabilecektir.

Türkiye, Irak'ın birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütün
lüğüne hayati bir önem atfetmektedir. Türkiye, Irak'ın uluslararası
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toplum ile arasındaki sorunları çözüme kavuşturmasını 
samimiyetle arzu etmekte, bu çerçevede Irak'a ve dünya 
kamuoyuna BM güvenlik Konseyi kararlarının tümüyle ve 
harfiyen uygulanmasını tavsiye edegelmektedir. Bu tavsiyeleri
mizin gereğinin maalesef henüz yerine getirilmemiş olmasının 
yarattığı gelişmeleri kaygıyla izlemekteyiz. Bu durumun bir sonu
cu olan Kuzey Irak'taki otorite boşluğu Türkiye için ciddi güven
lik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu boşluktan yararlanarak 
Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK terör örgütüyle mücadele 
Türkiye'nin yüksek güvenlik çıkarları ile ilgili bir konudur ve 
hayati öncelik taşımaktadır. Türkiye bu bağlamda, gerekli tedbir
leri almaya devam edecektir.

Bu yıl içinde gerek Tunus'a yaptığım ziyarette, gerek 
Filistin ve Mısır Devlet Başkanları’nın ülkemize yaptıkları 
ziyaretlerde bölgemizin ortak geleceği konusundaki görüşlerimizi 
muhataplarıma bir kere daha anlatma fırsatını buldum. Doğu 
Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun bir istikrar ve refah bölgesi olması 
için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu anlattım. Bu karşılıklı 
üst düzey temasların, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın 
daha da derinleştirilmesine ve işbirliğimizin her alanda daha ileri 
noktalara ulaştırılmasına katkıda bulunduğuna inanıyorum. Türk 
dünyası ile Arap dünyası arasındaki kardeşlik bağlarının daha da 
güçlenmesi yönünde gayret sarfediyoruz. Türkiye'nin İsrail'le 
ilişkileri konusundaki yanlış değerlendirmelerin giderek ortadan 
kalktığını gözlüyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açış konuşmamda 
Suriye'nin PKK terörüne verdiği destekle ilgili uyarılarımızı bir 
kere daha dile getirmem üzerine kamuoyumuz bir anlamda yıl
ların biriktirdiği bir tepkiyi ortaya koydu. Bu çerçevede meydana 
gelen gerginlik üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek 6 Ekim 
tarihinde Ankara'yı ziyaret etmiştir. Mısır Cumhurbaşkanı’na 
Suriye'den somut beklentilerimizi ihtiva eden bir dosya verilmiş 
ve bu ülkeyle ancak bu somut talepler zemininde güvenlik konu
larını ele almak üzere biraraya geleceğimiz söylenmiştir. 
Türkiye'nin 15 yıldır devam eden teröre destek uygulamalarına
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son verme kararlılığı neticesinde Türkiye ve Suriye yetkilileri 
Adana'da biraraya gelmişler ve 20 Ekim 1998 tarihinde "Adana 
Mutabakatı" olarak tanımlanabilecek bir belgeyi imzalamışlardır. 
Bu arada terörist örgütün elebaşı Suriye'den çıkartılmıştır. 
Türkiye, Suriye'nin Adana Mutabakatı çerçevesinde üstlendiği 
yükümlülüklerin gereğini yerine getirmesini dikkatle takip 
etmektedir. Terörist örgütün elebaşı Suriye'den çıktıktan sonra 
gittiği Moskova'da da barınamamıştır. Halen bulunduğu İtalya 
nezdindeki girişimlerimiz de sürmektedir.

Bu vesileyle bir kere daha vurgulamak istiyorum ki, BM 
Genel Kurul kararları uyarınca, "terörizm insan haklarının, temel 
hürriyetlerin ve demokrasinin tahribatını; meşru yollardan kurul
muş demokratik hükümetleri istikrarsızlaştırmayı ve çoğulcu sivil 
toplumu yıkmayı hedef almaktadır. Terörizm en temel insan 
hakkı olan yaşama hakkına ayırım gözetmeksizin kastetmektedir. 
Bu vasfıyla terörizm insanlığa karşı bir suçtur. Terörizme karşı 
işbirliği uluslararası hukukun bir gereğidir. Dolayısıyla, 
terörizmin mazur gösterilmesi hiç bir şekilde kabul edilemez. Bu 
bağlamda, şiddetin yüceltilmesi ve terörün teşvik edilmesinin 
demokratik hak olarak telakki edilmesinin meydana getireceği 
tahribata bir kere daha işaret etmekte yarar görüyorum. Bu 
anlayışla, tüm uygar ülkeleri teröre karşı mücadelede güç birliği 
yapmaya ve uluslararası hukuk çerçevesindeki taahhütlerini ye
rine getirmeye tekrar davet ediyorum.

Dünyanın paylaşmayı ve birlikte yaşamayı öğrendiği bir 
dönemde yaşıyoruz. Önümüzdeki yüzyıl bu anlayışın daha da 
geliştiği bir yüzyıl olacaktır. Esasen, Cumhuriyetimizin kurucusu 
büyük Atatürk daha 1937 yılında önümüzdeki yüzyılda ulus
lararası ilişkilerin anahtarı olacak bir barış vizyonunu ortaya koy
muştur: "İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini 
düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını 
düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyor
sa bütün dünya milletlerinin saadetine hadim olmaya elinden 
geldiği kadar çalışmalıdır. Çünkü dünya milletlerinin saadetle
rine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine
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çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, 
huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne 
yaparsa yapsın huzurundan mahrumdur En uzakta zannettiğimiz 
bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz.

İşte bu anlayışla önümüzdeki yüzyıla hazırlanıyoruz. Bu 
çerçevede bölgesel işbirliğinin uluslararası barış, istikrar ve 
refahın anahtarı olduğuna yürekten inanıyoruz. Kuruluşlarında ve 
gelişmelerinde öncü ve aktif bir rol oynadığımız KEİ, ECO ve D- 
8 oluşumları bu vizyonun ürünleridir. Bu işbirliği hareketleri aynı 
zamanda Türkiye'nin yükselen pazarlarla gelişmiş ekonomiler 
arasındaki köprü rolünü de perçinlemektedir.

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) İslam dünyası ile dayanış
ma ve işbirliğimizde aktif rol oynadığımız bir zemindir. Başkanı
olduğum İKÖ Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 

•  •

(ISEDAK) vasıtasıyla İslam ülkelerinin kalkınma yolunda birlik
te atabilecekleri ortak adımların saptanmasında yönlendirici bir 
faaliyetimiz bulunmaktadır. İSEDAK'ın 14. Toplantısı bu 
bağlamda geçtiğimiz ay başında Türkiye'nin başkanlığında İstan
bul'da yapılmıştır.

Cumhuriyet Türkiyesi 75 yıllık tarihi boyunca barışa 
hizmet etmiştir. Dostluğu aranan bir ülkedir. Cumhuriyet 
Türkiyesi'nin varları ve kazanımları barış, istikrar, denge ve 
refahın teminatı olan bir bölgesel güç, bir dünya devleti haline 
gelmesini sağlamıştır. Dolayısıyla, kendimize güvenmemiz için 
her türlü sebep mevcuttur. Bu noktada, Türkiye'nin 75 yıllık 
Cumhuriyet tarihinde ulaştığı noktanın ve varlarının altını 
çizmekte yarar görüyorum.

Türkiye'nin varları ve kazanımları

- Türkiye 75 yılda nüfusunun büyük çoğunluğu köylü olan 
bir tarım toplumundan nüfusunun yüzde 70'i şehirlerde yaşayan 
son derece dinamik ve hareketli bir sanayi ve kent toplumu haline 
gelmiştir. 1923'te bir üniversitesi olan Türkiye'nin, bugün ülkenin 
her yanma yayılmış 72 üniversitesi ve 1.5 milyon civarında
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üniversite öğrencisi mevcuttur. Üniversite profesörlerinin yüzde 
23'ü kadındır. Bu, Avrupa'daki en yüksek orandır ve Türk kadının 
gurur tablosudur.

- Dünya Bankası verilerine göre, satın alma gücü paritesi 
temelinde toplam 400 milyar doları bulan gayrı safı milli 
hasılasıyla ve kişi başına düşen 6500 dolar civarındaki milli 
geliriyle dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türk ekonomisi, 
son yıllarda yüzde 6 ile 8 arasında bir büyüme hızı kaydetmiştir. 
1997 yılı içinde yükselen pazarlar arasında en hızlı büyüyen 7. 
ekonomi Türkiye'dir. Son 30 yılın ortalama büyüme hızı yüzde 
5'tir. Türkiye halen Doğu Avrupa'daki, Balkanlar'daki, Karadeniz 
ve Hazar havzaları'ndaki ve Orta Doğu'daki en büyük ekono
midir. Türkiye Avrupa Birliği’nin 6. büyük ticaret ortağıdır. AB 
ile ticaretinin artış hızı, AB içindeki ticaretin artış hızından daha 
fazladır.

- Türkiye'nin toplam dış ticaret hacmi 80 milyar dolara 
ulaşmış, son 6 yılda ihracatımız yüzde 78 oranında artmıştır. İhra
catımızın yüzde 90'ı sanayi ürünlerinden meydana gelmektedir. 
Bugün Türk sanayii ürettiği malları dünyanın 135 ülkesine sata
bilmektedir.

- Geçtiğimiz yıl, 8.5 milyar dolarlık sanayi yatırımı 
yapılmıştır. Bu miktarın yarısı ulusal kaynaklardan elde 
edilmiştir. Türkiye dünya ekonomisinde yaşanan sıkıntılara rağ
men geçen yıl içinde üretimini arttırmaya ve endüstri altyapısını 
genişletmeye devam etmiştir. İmalat sektöründe kapasite kul
lanımı yüzde 78.3 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. 
Sanayide büyüme yüzde 10.1 olmuştur.

- Dış ticaretinin yüzde 70'ini gerçekleştirdiği Avrupa 
Birliği ile gümrük birliğini herhangi bir mali yardım almadan 
başarıyla yürüten Türkiye, ekonomisinin rekabet gücünü tüm 
dünyaya göstermiştir.

- Türkiye, henüz tam üye olmamakla birlikte, esasen uzun 
zamandan beri AB'nin de facto içindedir. Sadece gümrük bir-
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ligiyle değil, Avrupa'da yaşayan 3 milyon Türk'ün AB ülkelerinde 
1997 yılında yarattıkları 49.7 milyar ecu'ye ulaşan katma değerle 
de AB'nin de facto içindedir. Bu rakam, AB bütçesinin yarısından 
fazladır. Avrupa'daki Türklerin yatırımları 7 milyar dolar, kur
dukları firma sayısı 62 bindir.

- Türkiye coğrafi konumuyla tek pazara yönelen dünyanın 
tam merkezinde yer almaktadır. Bir dünya şehri olan İstanbul, 
Avrasya'nın fınans ve ticaret merkezi haline gelmiştir. İstanbul 
borsasımn Tokyo borsasına ve New York borsasına olan zaman 
uzaklığı yedi saattir. Böylelikle İstanbul 24 saat işleyen küresel 
mali pazarın tam merkezinde yeralmaktadır.

- Türkiye'nin Doğu, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da, 
Karadeniz havzasında ve Orta Doğu'daki birçok ülkeyle serbest 
ticaret anlaşması mevcuttur. Bölgemizdeki diğer bazı ülkelerle de 
bu tür anlaşmalar müzakere edilmektedir. Kurumsallaşmasını bu 
yıl tamamlayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyesi ülkeler de, bu 
yıl Yalta'da yapılan Zirve'de ticaretin serbestleştirilmesi için 
gereken adımların atılması hususunda mutabık kalmışlardır. 
Böylelikle Türkiye'nin öncü girişimleriyle Baltıklar'dan 
Karadeniz ve Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir serbest ticaret 
alanı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Ülkemiz bu serbest ticaret 
alanının tam ortasında yer almaktadır.

- Hazar Havzası’nda 8 trilyon dolar değerinde kaynakların 
bulunduğu yeni bir enerji coğrafyası ortaya çıkmıştır. Bu kay
naklar, Türkiye üzerinden inşa edilecek enerji nakil hatları vası
tasıyla dünya pazarlarıyla bütünleşecektir. Dünyanın en dinamik 
enerji pazarlarından birine sahip olan Türkiye, bu kaynakların 
tüketiminde ve dünya pazarlarına taşınmasında anahtar rol oyna
yacaktır. Bu vasfıyla Türkiye, gelecek yüzyılın enerji terminali 
olmaya adaydır. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz'de yeni bir dünya 
doğal gaz ve petrol piyasası oluşacaktır.

- Yeniden tarih sahnesine çıkmakta olan ve Avrupa ile 
Asya'yı bir kez daha birbirine bağlayacak olan İpek Yolu'nun 
altyapısını oluşturan temel ulaşım projelerinin başlıcaları
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Türkiye'de inşa edilmektedir. Kars-Tiflis demiryolu ve Karadeniz 
otoyolu bu projelerin en önemlileri arasındadır.

- Pan-Avrupa ulaşım sisteminde yeralan 10 kara ve demir
yolu koridorundan 4'ü Türkiye'den geçmektedir. Üç kıtayı bir
birine bağlayan ulaşım ağının tam merkezinde Türkiye bulun
maktadır.

- Türk ekonomisi 1980'den bu yana son derece süratli bir 
yapısal dönüşüm gerçekleştirmiştir. Özellikle, mali hizmetler sek
törümüz, menkul kıymetler borsamız ve sigorta kurumlanınız 
küresel ekonomiyle tam manasıyla entegre olmuştur.

- Türk müteahhitlik sektörü, gerek yurtiçinde gerek yurt- 
dışında başarılı ve güvenilir bir performans göstermektedir. Bu 
sektörümüz, 55 milyar dolar civarında ulusal, 40 milyar dolar 
civarında uluslararası iş hacmi ile dünya müteahhitlik piyasasın
da 10. sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin sadece Rusya'daki taahhüt 
işlerinin toplam hacmi 10 milyar doları aşmıştır. Kafkaslar ve 
Orta Asya'da da yaklaşık 9 milyar dolarlık taahhüt işi Türk şir
ketleri tarafından yüklenilmiştir. Bu ülkelerdeki imar ve inşa 
faaliyetlerinin yüzde 80'i Türk müteahhitlerince gerçekleşti- 
rilmektedir. Türk işadamları bu ülkelerde girişimciliğin ve iktisa
di rasyonalitenin gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar.

- Türk firmaları, dünyanın en büyük 500 firması arasına 
girmeye başlamıştır. Türkiye, 1997 yılı sonu itibariyle 53 ülkede 
toplam 51.405 firma ile yaklaşık 26.5 milyar dolar tutarında 
yatırım gerçekleştirmiştir.

- Türkiye'nin elektrik enerjisi üretimi, 9 AB üyesinin üreti
minden fazladır. Türkiye unlu mamuller üretiminde dünyada bi
rinci sıraya oturmuştur. Dünyanın 18. büyük cam üreticisidir. 
Türk cam sanayi düz cam üretiminde dünyada ikinci sıradadır. 
Türkiye tarım traktörü ve suni gübre üretiminde Avrupa'da birin
ci sıradadır. Seramik üretiminde dünyada 6., Avrupa'da 3. 
sıradadır. Keza, çimento üretiminde de aynı sıralarda yer almak
tadır. Türk giyim sanayi, 10.2 milyar dolar ihracatla dünyada 6.
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sıradadır. Demir-çelik üretiminde dünyada 15., Avrupa'da 7.'dir. 
Bunlar hepimizin gurur duyması gereken başarılardır. Türk gi
rişimcisinin, Türk işçisinin, Türk mühendisinin azminin ve 
becerisinin göstergeleridir. Bu rakamlar, Türkiye'nin gelecekte 
ulaşabileceği üretim seviyelerinin işaretlerini teşkil etmektedir.

- Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en disiplinli, en mü
cehhez ve en güçlü ordularından biridir. Türkiye 30 yıl içinde 150 
milyar dolarlık savunma sanayii yatırımı yapacaktır.

- Telekomünikasyon alanında Türkiye, Avrupa'nın en mo
dem sayısal sabit ve mobil telefon şebekelerinden birine sahiptir. 
Halen iki adet Türk haberleşme uydusu uzaydadır. Üçüncüsü 
gelecek yıl uzaya atılacaktır. Elektronik üretimi de hızla 
gelişmektedir. Halen AB TV talebinin yüzde 15'i Türk fir
malarınca karşılanmaktadır. Telekomünikasyon alanında 8 milyar 
dolarlık ilave yatırıma ihtiyacımız vardır.

- Bilgisayar teknolojisindeki büyük atılımlar insanımızın 
önüne yepyeni ufuklar açmaktadır. Sevinerek ifade edeyim ki, 
1997 yılında ülkemizde bu sektörde 1 milyar 57 milyon dolarlık 
ciro yapılmıştır. Bu rakam, 1996'ya oranla yüzde 30 artışı ifade 
etmektedir. Yüzde 30 artış ise, ABD ve AB ülkeleri ortalamasının 
üç katıdır ve dünyada en hızlı artış oranlarından biridir. Türkiye, 
her çocuğa, her okula, her eve bir bilgisayar hedefini mutlaka 
yakalayacaktır.

- Turizm alanında ise, Dünya Turizm Örgütü'nün değer
lendirmesine göre, 1996'da dünyada en yüksek turizm geliri artışı 
sağlayan ülkeler arasında Türkiye 3.'dür. 1997 yılında 10 milyon 
turisti ülkemizde ağırladık ve 8.5 milyar dolar gelir elde ettik. 
Turizm alanında önümüzdeki 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım 
yapılacaktır.

- Güneydoğu Anadolu Projesi GAP, 32 milyar dolar mali 
portesi ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük entegre projesidir. 
Tamamlandığında, Türkiye'nin tarım üretimi üçte bir oranında 
artacaktır. Türkiye, özellikle bölgesinde ve genel olarak dünyada
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"gıda güvenliği"nin sağlanmasında baş rolü oynayacak ülkeler
den biridir. GAP çerçevesinde halen devam etmekte olan sulama 
projelerine 10 milyar dolar yatırım yapılacaktır.

Tüm bu varlarıyla Türkiye, önümüzdeki yüzyıla büyük bir 
iddiayla hazırlanmaktadır. Cumhuriyet Türkiye’si büyük 
Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine erişme hedefi doğrultusunda 
yoluna kararlılıkla devam edecektir. 21. yüzyıldaki temel hede
fimiz, kalkınmış ilk on ülke arasında yerimizi almaktır.

Esasen Türkiye bu hedefe uzak olmayan bir gelecekte 
ulaşılabilmesini mümkün kılacak bir potansiyele ve dinamizme 
sahiptir. Bu bağlamda, OECD veri tabanı ve metodolojisi esas alı
narak yapılan bir çalışmaya göre Türkiye'nin kişi başına düşen 
milli geliri 2010 yılında kötümser senaryoya göre satmalına gücü 
paritesinde 12.089 dolara, iyimser senaryoya göre 15.000 dolara 
yükselecektir. 2020 yılında ise, kötümser senaryoya göre bu 
rakamın 21.305 dolara, iyimser senaryoya göre de 30.500 dolara 
çıkması beklenmektedir.

21. Yüzvıl Hedefleri
•  •

Önümüzde 21. yüzyılın en güçlü 10 ülkesi arasında yeral- 
mamızı sağlayacak bir hedefler manzumesi bulunmaktadır. 
Şimdi yapılması gereken, bu hedeflere yönelik stratejik planla
malar yapabilmektir. Türkiye'nin önündeki yeni ufuklara 
bakarken şu hususlara özellikle dikkat çekmek istiyorum:

- Eğitimin 21. yüzyıl açısından ifade ettiği önemi özellikle 
vurgulamak istiyorum. Türkiye, mevcut imkânlarıyla 71 üniver
siteyi kurmayı başarabilmiştir. Üniversite ve genel anlamda 
eğitim, ülkemizin 21. yüzyıla girerken en büyük projesidir. 1997 
yılı içinde gerçekleştirilen 8 yıllık eğitim reformu, bu yönde 
atılmış dev bir adımdır. Devletimiz ve vatandaşlarımız bu projeye 
birlikte sahip çıkmıştır. Eğitim kurumlarımızın çağdaş standart
lara ulaştırılması hususunda başlattığımız ve Cumhurbaşkanı 
olarak hayati önem atfettiğim eğitim seferberliğinin mutlaka 
sürdürülmesi gerekmektedir.
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- Önümüzdeki hedef, her kademede öğrenci oranını Avrupa 
normlarına yaklaştırmaktır. İlköğretimde % 90'dan % 100 oranı
na, ortaöğrenimde % 55'den % 75 oranına, yükseköğrenimde % 
23'den % 31 oranına çıkmak hedefimizdir. AB ortalaması 
ilköğretimde % 100, ortaöğretimde % 78 ila % 100, yük
seköğrenimde ise % 21 ila % 75'dir. Bu rakamları ve hedefi 
koyarken meseleye sadece nicelik olarak bakmadığımı da hemen 
vurgulamalıyım. Eğitim kurumlarımızda niteliksel sıçramaya da 
büyük önem veriyorum.

- Geleceğe yatırım eğitimin yanısıra bilimsel araştırma ve 
geliştirmeye de (Ar-Ge) yatırım demektir. Zira, gelecekteki 
getirisi en yüksek ve verimli yatırım budur. Türkiye Ar-Ge 
faaliyetlerine mutlaka daha fazla kaynak ayırmak 
mecburiyetindedir. Ar-Ge'nin GSMH içindeki oranı ABD'de 
yüzde 2.25, Japonya'da 2.84, Kore'de 2.30, Almanya'da 2.27, 
Ispanya'da 0.82'dir. Türkiye'de bu rakam yüzde 0.38'dir. Bu oran
la Türkiye OECD ülkeleri arasında son sıralardadır. OECD içinde 
kritik eşiğin yüzde 0.8 ile yüzde 1 arasında olduğu düşünülürse 
Türkiye'nin bu konuda yapacak çok işi vardır.

- Teknoloji altyapısını süratle çağın gereklerine uydur
mamız gerekmektedir. Bu çerçevede, bilgisayar teknolojisi ile 
telekomünikasyon alanındaki tüm yenilikleri anında üretime yan
sıtmak çerçevesinde atmakta olduğumuz adımlar süratlendirilme
lidir. Son yıllarda endüstri ve üniversite işbirliğiyle gelişen tekno- 
parklar bu yönde girişilmiş geniş ufuklu projelerdir. Bu projelerin 
bütün üniversitelerimize hızla yansıtılması gerekmektedir.

- Bilgisayar teknolojisindeki büyük atılımlar insanımızın 
önüne yepyeni ufuklar açmaktadır. Türkiye, her çocuğa, her 
ilkokula, her eve bir bilgisayar hedefini mutlaka yakalamalıdır. 
Bu bağlamda, internetin sağladığı tüm imkânların, başta eğitim 
sektörümüz olmak üzere halkımızın hizmetine en geniş şekilde 
sunulması için daha fazla çaba sarfedilmeli, özellikle internet 
altyapısının tamamlanması sağlanmalıdır.

- Karşımızda duran en önemli meselelerden biri devleti
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ekonomik ve ticari faaliyetin içinden tümüyle çıkarmaktır. Bunun 
da yolu kapsamlı bir özelleştirme programını başarıyla uygula
maktan geçmektedir. 21. yüzyılın küresel ekonomisinde haket- 
tiğimiz yeri almak istiyorsak, tek bir pazar haline gelmiş yoğun 
rekabete açık küresel ekonomide ayakta durmak istiyorsak, 
devletin ticaret ve ekonomideki varlığını mutlaka sona erdirmek 
ve böylelikle devleti sağlık, eğitim, adalet, güvenlik, savunma ve 
çevrenin korunması gibi asli fonksiyonlarında daha çağdaş ve 
verimli kılmak gerekmektedir. Devletin küçülmesi denen hadise 
de budur. Devletin küçülmesi, devletin zayıflaması değil, tam 
aksine asli fonksiyonlarını çok daha etkili ve verimli olarak icra 
etmesidir.

- Bu bağlamda, Türkiye'nin önünde 100 milyar dolarlık bir 
özelleştirme programı durmaktadır. Bu alanda öncelikle toplum 
olarak bir zihniyet değişimine ihtiyacımız vardır. Ekonomik ve 
ticari faaliyetin mantığı, devletin işleyişinin mantığıyla ters 
düşmektedir. Siyaset müessesesinin de daha iyi işlemesi isteni
yorsa, devleti nema dağıtır olmaktan bir an evvel çıkarmak gerek
mektedir.

- Özelleştirme aynı zamanda Türkiye'nin daha büyük oran
larda yabancı sermaye elde etmesini de kolaylaştıracaktır. Zira, 
dünyada bu yıl, krize rağmen 77 milyar dolarlık özelleştirme 
gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın yarıdan fazlasını gelişmiş 
ekonomilerden yükselen pazarlara yapılan doğrudan sermaye 
yatırımları oluşturmaktadır. Bugün dünyada 4 trilyon dolar 
yabancı sermaye stoku vardır. Yılda ortalama 300 milyar dolar 
sermaye dünyayı dolaşmaktadır. Toplam yabancı sermaye 
akımından ancak binde 4 pay alabilmekteyiz. Türkiye, bu oranı 
mutlaka çok daha yükseklere çıkartmak mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde Türkiye 2010 yılı için öngördüğü hedeflere ancak 40 yıl 
sonra ulaşabilir.

- Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için daha fazla 
zaman kaybetmeden gerçekleştirmesi gereken bir diğer temel 
reform da sosyal güvenlik reformudur. Her Türk vatandaşının
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sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması temel hedefimizdir. 
Esasen, vatandaşlarını gelecek endişesinden kurtarmak çağdaş 
devletin asli görevidir. Bu nedenle, sosyal güvenlik sistemimizin 
bütün kuramlarıyla yeni baştan yapılandırılması ve sağlam bir 
mali bünyeye kavuşturulması gerekmektedir. Bu alanda dünyada 
son on yılda kaydedilen ve her biri devrim niteliğinde olan yeni
liklerin dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

- Dünyayla bütünleşme sağlık alanında da en önemli he
deflerimiz arasındadır. Türk sağlık sektörü yabancı sermaye 
açısından da önemli bir cazibe merkezi haline gelmektedir. İleri 
teknolojilerin bu sektörde yaygın hale getirilebilmesi amacıyla 
yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmektedir. Bu bağlamda da 
hedefimiz dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki standartları yakala
mak ve her Türk vatandaşına çağdaş sağlık hizmeti sağlaya
bilmektir.

- Enerji Türkiye'nin temel önceliklerinin başında gelmekte
dir. Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıldaki büyük hedeflerine ulaşa
bilmesi ancak dünyanın önde gelen enerji üretici ve tüketici 
ülkelerinin arasında yeralmasıyla doğra orantılıdır. Zira, enerji 
olmadan kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. Esasen, 
Türkiye'nin hızla gelişen ekonomisi ve büyük potansiyeli 
önümüzdeki 25 yıl içinde enerjiye olan talebini muazzam bir şe
kilde arttıracaktır.

Türkiye'nin 75 yıllık Cumhuriyet dönemindeki büyük 
başarılarından biri de enerji üretiminde yaptığı sıçramadır. 
Bununla birlikte, Türkiye'nin dünyada hatırı sayılır bir enerji 
üreticisi haline gelebilmesi için daha çok mesafe katetmemiz 
gerekmektedir. Bu konuya özel bir önem atfetmekte ve bir milli 
dava gözüyle bakmaktayım. Devletimin ve milletimin hizmetinde 
geçen 50 yıllık kamu yaşantım boyunca Türkiye'nin dünya enerji 
tüketiminde ve üretiminde hakettiği yeri alması için çaba sarfet- 
tim.

Türkiye, halen 22 bin m w gücünde kurulu kapasiteye 
sahiptir. Hedefimiz bunu 2010 yılında 65 bin mw'a, 2020 yılında
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da 110 bin mw'a yükseltmektir. Bu hedef her yıl 3500 mw ilave 
kapasite anlamına gelmektedir. 2020 yılındaki toplam elektrik 
talebi 547 milyar kw/saat olacaktır. Bu talebin sadece 105 milyar 
kw/saati hidroelektrik kaynaklarımızdan karşılanabilecektir. Bu 
itibarla, enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz bir zaruret olarak 
karşımızda durmaktadır. Türkiye bu nedenle, önümüzdeki 10 yıl 
için 30-40 milyar dolar arasında bir enerji yatırım programını 
uygulamaya sokmuştur. Türkiye bu çerçevede 
ve "yap-işlet" modellerini de içeren iddialı bir yatırım pogramını 
sürdürmektedir. Buna ilaveten mevcut üretimin ve dağıtımın ve
rimliliğini yükseltmeyi hedefleyen bir kullanma hakkı devri 
programı da uygulanmaktadır.

Türkiye'nin 21 yüzyıla yönelik temel hedefi, dünyanın yeni 
enerji terminali haline gelmektir. Esasen, Hazar Denizi üzerinden 
inşa edilmesi öngörülen Doğu-Batı Enerji Koridoru süratle somut 
bir gerçeklik haline dönüşmektedir. Bakü-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı Projesi bu fikrin bir parçasıdır. Dört Kafkas ve Orta Asya 
Ülke Devlet Başkanıyla birlikte, 29 Ekim 1998 tarihinde imza
ladığımız Ankara Deklarasyonu kaynak ve geçiş ülkelerinin 
Bakü-Ceyhan Projesi’nin bir an evvel gerçekleştirilmesine 
verdikleri desteğin bir kez daha vurgulanması açısından önemli 
bir adım teşkil etmiştir. ABD Enerji Bakanı Richardson da 
Ankara Deklarasyonu'na müşahit sıfatıyla imza koymuştur. Bu 
deklarasyonla da dünyaya ilan edildiği gibi, Bakü-Ceyhan boru 
hattı bölgede enerji güvenliğini ve sürekliliğini teminat altına alan 
tek projedir. Bu proje ayrıca Hazar havzası enerji kaynaklarının 
dünya pazarlarına taşınmasında en ekonomik yoldur. Bu proje 
tamamlandığında Doğu Akdenizde yeni bir dünya petrol piyasası 
oluşacaktır.

Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye öncelik ver
melidir. Doğal gaz bu açıdan önem taşımaktadır. Türkiye'nin 
doğal gaz talebi 2010 yılında 54 milyar metreküpe, 2020 yılında 
da 81 milyar metreküpe yükselecektir. Bu talepleri karşılayacak 
kaynakların çeşitlendirilmesi yönünde yeni işbirliği mekaniz
maları oluşturmaktayız. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın
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Türkmenbaşı ile birlikte, 29 Ekim 1998 tarihinde, Ankara'da, 
Türkmenistan'dan Türkiye'ye yılda en az 16 milyar metreküp 
doğalgaz satışını ve bu amaçla Hazar altından bir boru hattı 
inşasını öngören bir anlaşma imzaladık. Buna ilaveten, Mısır 
Cumhurbaşkanı Sayın Mübarek'le birlikte Mısır'dan Türkiye'ye 
2000 yılından itibaren yılda 11 milyar metreküp doğal gaz satışını 
öngören proje üzerindeki çalışmaların hızlandırılması hususunda 
mutabık kaldık. Gündemimizde ayrıca, Rusya'dan Türkiye'ye 
Karadeniz üzerinden doğal gaz getirecek olan "mavi akıntı pro
jesi de bulunmaktadır. Ayrıca, Kazakistan, Azerbaycan ve Katar 
başta olmak üzere değişik kaynaklardan doğalgaz satın almak 
hususunda gerekli müzakereleri yürütmeye de hazırız.

Türkiye'nin bir diğer hedefi de enerji üretiminde nükleer 
enerjiden yararlanmaktır. Bu çerçevede, Akkuyu Nükleer Santralı 
projesine ilişkin çalışmaları daha da süratlendirmek gerektiğine 
inanıyorum. Türkiye, 2020 yılında toplam elektrik üretiminin 
yüzde 9'unu nükleer santrallerden gerçekleştirecektir. Bu, 10 bin 
mw ilave bir kurulu kapasite demektir. Bu meseleyle ilgili anlam
sız tartışmaları bir yana bırakarak, gelişmiş ekonomiler gibi mo
dem bir nükleer enerji programını uygulamaya koymalıyız.

Bunlara ilâveten, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızın artan oranlarda kalkınmamızın emrine 
verilmesi sağlanmalıdır. Bu alanlara yatırım yapılmasını teşvik 
edecek tedbirlerin süratle alınması gerekmektedir. Keza, çevreyle 
barışık termik santrallerin yapımının gerçekleştirilmesi ve ülke
mizin 10 milyar ton civarındaki kömür rezervlerinin verimli 
biçimde kullanılması bir diğer önceliğimizdir.

Bu alandaki en önemli hedeflerimiz arasında üretim ve 
nakil safhasındaki enerji kaybının kabul edilebilir düzeylere 
indirilmesi yeralmalıdır. Halihazır yüzde 20'lik kayıp oranı dünya 
ortalamasının üç katıdır.

Nihayet, Türkiye'nin önünde duran en heyecan verici he
deflerin başında tabiatıyla ülkemizin yüz akı ve gururu olan 
GAP'ın tamamlanması gelmektedir. Bugüne kadar GAP'a 16 mil
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yar dolar harcanmıştır. Önümüzdeki yıllarda bir o kadar daha 
sarfedilmesi öngörülmektedir. Bugüne kadar harcanan miktarın 
yarısı elektrik üretimi şeklinde ekonomimize geri dönmüştür. 
GAP kendi kendisini finanse etmektedir. Fırat üzerindeki Keban, 
Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkamış, Dicle üzerinde ise 
Batman, Ilısu ve Kralkızı Barajlarıyla, Fırat-Dicle su kay
naklarımız verimli bir biçimde kullanıma sokulmuş olacaktır. 
Proje tamamlandığında, yılda toplam 37 milyar kwh enerji üreti
mi elde edilecektir. Sadece Keban, Karakaya ve Atatürk barajları, 
1997'de Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının 1/4'ünü üret
mişlerdir. GAP, sulama açısından da hayati boyutlardadır. Bu 
proje sayesinde 17 milyon dönüm arazinin sulanması 
öngörülmektedir. Bu ölçek, çoğu Avrupa ülkesinden büyüktür. 
Sadece Devegeçidi ve Dicle barajları, 1.3 milyon dönüm araziyi, 
yani Çukurova'nın tamamını sulayabilecek kapasiteye sahiptir. 
Urfa Tünelleri’nin kapasitesi, Kızılırmak, Yeşilırmak veya 
Sakarya'nın her birinden fazladır. Bu proje sadece enerji alanın
da değil, tarım ve sanayide de büyük bir dönüşüm ve sıçrama 
yapmamızı sağlayacaktır. GAP, zenginlik, uygarlık ve sosyal 
refah demektir. GAP, Türkiye'nin yarınıdır. GAP'a yatırım yap
mak, Türkiye'nin yarınına yatırım yapmakla eşdeğerdir.

Enerji alanında tüm bu çalışmaları hızlandırarak devam 
ettirmeliyiz. Türkiye'nin esasen başka bir seçeneği de yoktur. 
2010 yılına kadar yıllık enerji talebimiz ortalama yüzde 8 arta
caktır. Bu en basit hesapla Türkiye'nin enerji talebinin bu 
dönemde üç kat artması demektir. Bu itibarla, doğru olanı yap
mamız kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Bu bağlamda, özellikle, ülkemizin enerji gündemindeki en 
önemli sorunlardan biri olan imtiyaz ve uluslararası tahkim 
hususuna bir kere daha değinmekte yarar görüyorum. Bu konuda 
gerekli hukuki ve teknik düzenlemelerin yapılması için Dünya 
Enerji Kongresi'nde de üye ülkelere bir çağrıda bulunulmuştur. 
Bu konu ihtiyacımız olan yeni enerji yatırımlarının önündeki en 
büyük engeldir. Anayasamız enerji üretimini ve dağıtımını milli 
imtiyaz olarak tanımlamaktadır veya öyle algılanmaktadır.
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Ancak bugünün dünyasında enerjinin herhangi bir başka üründen 
bir farkı kalmamıştır. Dolayısıyla, enerji üretimi çağdışı kalmış 
bir anlayışın parametreleriyle değerlendirilemez. Bu soruna acil 
çözüm bulunmasının ve gerekli anayasal düzenlemelerin yapıl
masının zaruretine parlamentomuzun ve kamuoyumuzun bir kez 
daha dikkatlerini çekmek istiyorum. Aksi takdirde, Türkiye bu 
alanda yatırım yapmak için yeni kaynak bulmakta zorlanacak ve 
bir enerji darboğazıyla karşı karşıya kalacaktır.

- Türkiye'nin iletişim ve ulaşım altyapılarını çağdaş stan
dartlarda yenilemesi de keza temel bir önceliğidir. Türkiye esasen 
dünyanın en modem iletişim altyapılarından birine sahiptir. Bu 
alanda önümüzdeki on yıl içinde 20 milyar dolarlık yatırım yapıl
masına ihtiyaç vardır. Telekom özelleştirmesi bu açıdan belir
leyici rol oynayacaktır. Türkiye'nin ana ulaşım projelerini belirli 
bir öncelik sıralaması yaparak süratle hayata geçirmesi de
ekonomisinin dinamizmini sürdürebilmesi bakımından olmazsa

  •

olmaz bir şarttır. Tarihi ipek Yolu’nun altyapısını oluşturan 
Karadeniz otoyolu, Kars-Tiflis demiryolu, Türkiye içindeki diğer 
otoyol, havaalanı, liman ve demiryolu projeleri öncelikle ele alın
malıdır. Kıtalararası bir kavşakta ve Avrasya'nın tam merkezinde 
yer almaktayız. Bu itibarla, ulaşım sektörü Türkiye'nin 
önümüzdeki yüzyıldaki en önemli gelir kaynaklarından biri 
haline gelecektir.

- Türkiye'nin bir diğer öncelikli hedefi de dünyanın önde 
gelen 10 turizm ülkesi arasında yer almaktır. Turizm, Türk 
ekonomisinin en önemli döviz kaynaklarından biridir. Bu alanda 
bugüne kadar 30 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Önümüzde 
10 milyar dolarlık bir yatırım paketi daha durmaktadır. 
Türkiye'nin bu alandaki kısa vadeli hedefi; 1.5 milyon yatak ka
pasitesi, 25 milyon turist ve 15 milyar dolar turizm geliridir.

Türkiye'nin 21.yüzyıla damgasını vuracak ülkeler arasında 
yerini alabilmesi ve saydığım bütün bu hedefleri yakalayabilmesi 
için herşeyden önce demokratik istikrarı tesis etmesi gerekmekte
dir. Diğer bir deyişle, Türkiye demokrasisini daha iyi işletmelidir. 
Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl boyunca kamuoyumuzun günde
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mine getirdiğim ve tartışılmasını istediğim bazı somut çözüm 
önerilerini bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum:

- Farklı görüşlerin birbirleriyle serbestçe rekabet etmesini 
sağlayan seçimler en temel demokratik araçtır. Ancak, 
demokrasilerde seçimlerin çözümsüzlük üreten bir mahiyet 
kazanması, rejimin sağlıklı işlemesini engeller.

- Seçmenin ülke yönetimini herhangi bir belirsizliğe mey
dan vermeden doğrudan tayin etme imkânına kavuşmasının bir 
yolu sert kuvvetler ayrılığı sistemi ise, diğeri de parlamenter sis
tem içinde kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesidir. Bu da, yürüt
menin bir bölümünün ve yasamanın teşekkülünün doğrudan 
seçimlerle halka bırakılması suretiyle gerçekleştirilebilir. 
Böylece, yasamanın denetim görevini daha bağımsız ve etkili bir 
şekilde yapması da güvence altına alınmış olacaktır. Daha somut 
ifadesiyle, işleyen bir demokrasi için şu düzenlemeler üzerinde 
durulmalıdır:

- Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için iki turlu seçimle 
halk tarafından seçilmelidir.

- Parlamentoyu fesih müessesesi işler hale getirilerek 
anayasal geleneğimize uygun bir şekilde bu yetki 
Cumhurbaşkanına verilmelidir.

- Yasama denetiminin güçlendirilmesini ve yasama ile 
yürütmenin birbiriyle içiçe geçmesi durumunun ortadan kaldırıl
masını sağlamak amacıyla bakan olanların milletvekilliklerinin 
sona ereceği bir düzenlemeye gidilmelidir.

- Demokratik denetimin daha etkili bir hale getirilmesi ve 
yasama faaliyetinin daha titiz bir incelemeye tabi tutulabilmesi 
için anayasal deneyimimiz içinde 20 yıl uygulanmış olan senato 
yeniden ihdas edilmelidir.

- Yasama organı seçimlerinde seçmen ile vekili arasındaki 
bağı güçlendirecek nisbi sistemle takviyeli iki turlu dar bölge 
çoğunluk sistemine geçilmelidir. Seçmenin hangi partiler
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grubunun ülkeyi yöneteceğini önceden bilmesini mümkün kıla
cak ittifak sistemiyle birlikte düşünüldüğünde iki turlu dar bölge 
seçim sistemi siyasetimizi ikili yapıya yeniden kavuşturabile- 
cektir.

- Seçmenlerin ülke sorunlarının çözümünde doğrudan 
görüşlerini ortaya koyabilmelerine imkân tanıyacak şekilde 
referandum müessesesine işlerlik kazandırılmalıdır. Doğrudan 
halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanına bu yetki şarta bağlı 
olmadan tanınmalıdır.

- Olağanüstü hallerde bunalımdan çıkış için gereken 
demokratik mekanizmalar Anayasaya dahil edilmelidir. Mesela, 
Fransa Anayasası’mn 16. Maddesi ile Cumhurbaşkanına tanınan 
yetki üzerinde durulabilir.

- İdari yapımızda da gerekli reformlara gidilmeli ve ademi 
merkeziyetçilik anlayışı güçlendirilmelidir. Bu çerçevede ayrıca, 
belediye başkanlarının iki turlu dar bölge çoğunluk sistemiyle 
seçilmeleri fikri üzerinde de durulmalıdır.

Demokrat, kalkınmış, müreffeh, büyük Türkiye 21.yüzyıla 
damgasını vuracak ülkeler arasındaki yerini almak istiyorsa 
demokratik istikrarı aramak ve mutlaka bulmak zorundadır.

Sayın Basın Mensupları,

Son bir iki yıldır ve özellikle de içinde bulunduğumuz yıl 
dünya ekonomisinde bir daralmadan sözedilmeye başlandığı bir 
dönemde yaşamaktayız. Bu bir vakıadır. Türk ekonomisi bugüne 
kadar bu küresel ekonomik krizden asgari düzeyde etkilenmeyi 
başarmıştır. Bundan böyle de aynı başarıyı göstermeye mecbur
dur.

Mevcut krizin dünya ekonomisinde büyük bir tahribata yol 
açmadan atlatılması için küresel düzeyde sorumluluk taşıyan 
ekonomilerin küresel resesyon tehlikesine karşı gereken önlem
leri zamanında almalarının hayati önem taşıdığına birçok kere 
işaret ettim. Bu yönde bazı adımlar atılmaktadır. Dünya 21. yüzyıl
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için yeni bir uluslararası fınans mimarisi oluşturulması fikrini 
konuşmaktadır. Bretton Woods kurumlarının yeniden yapı
landırılması konusu da gündemdedir. Dolayısıyla, TBMM'ni açış 
konuşmamda da belirttiğim gibi, bir anlamda önümüzdeki 
yüzyılın küresel ekonomik düzeninin kurumsal altyapısının inşası 
süreci içinde bulunuyoruz. Beş kıtada 135 ülkeye mal satan, 
bölgesel bir ekonomik merkezi hüviyetini kazanmış olan Türkiye 
bu gelişmelerin seyircisi olarak kalamaz. Geleceğin inşasına en 
aktif biçimde katılmak durumundayız.

Bugün dünyada da Türkiye'de de temel mesele, ekono
mideki küreselleşmeye tekabül eden hukuki yapıların nasıl 
düzenlenmesi gerektiğidir. Bu da küresel yatırımcıların önlerini 
görmelerini sağlayan fınansal şeffaflığın ve hukuki nizamın inşa 
edilebilmesiyle bağlantılıdır. Türkiye'nin bu doğrultuda epeyce 
mesafe alarak gelişmiş ülkelerle ortaklık zemininde bütünleşmiş 
olması ve olabildiğince şeffaf bir fınans sistemini başarıyla 
yürütecek kadrolara sahip bulunması içinde bulunduğumuz krizin 
başarıyla yönetilmesini bundan böyle de mümkün kılacaktır.

Bu noktada karşı karşıya olduğumuz bazı somut güncel 
sorunlara da değinmek istiyorum: sanayimiz, yüksek faiz ile üre
timi olumsuz yönde etkileyen vergi yükünden şikayetçidir. Bu 
şikayetlerin konuşulabiliyor olması, çözümünün de anahtarıdır. 
Esasen tüm dünyada bir talep daralması sözkonusudur. Talebi 
canlandırmaya ve ihracatı teşvik etmeye matuf olarak alınan ted
birlerin uygulamaya konması gecikmeye meydan vermeden mut
laka sağlanacaktır. Yatırım ve üretim alanında daha geniş çaplı bir 
krizin ortaya çıkmasının önü de bu şekilde alınmış olacaktır.

Kriz dönemlerinde ve güncel sıkıntılarla karşı karşıya 
kalındığında karamsarlığa kapılmak insani bir tepkidir. Ancak 
bunun paniğe yol açmaması önemlidir. Hayatın ve ekonominin 
tek bir boyutu yoktur. Karanlık noktalarla karşı karşıya 
kalındığında bile aydınlık ufuklar gözden kaçırılmamalıdır. İyim
serlikle karamsarlık arasındaki dengeyi gözeten bir gerçekçilik 
ulusların geleceğe bakışlarında mutlaka gereklidir.
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M  A IM İLM  m m

KUZEYDEN KEŞİF HAREKATIYLA İLGİLİ BASIN
AÇIKLAMASI

Bugün, Kuzeyden Keşif Harekatı çerçevesinde Kuzey
Irak'ta olağan keşif uçuşunu yapan üç ABD uçağına karşı Irak
kuvvetlerince yerden havaya füze ateşi açılmış ve uçaklarca bu 
ateşe karşılık verilmiştir.

1991'den beri değişik isimlerle süregelen "Kuzeyden Keşif 
Harekatının sıradan uygulamalarını aksatmaya yönelik girişim
lerden kaçınılması, bölge istikrarı açısından gerekli görülmekte
dir.
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KOSOVA'DAKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kosova'da, son günlerde çatışmaların yeniden başlamasını 
ve yayılma eğilimi göstermesini büyük endişeyle karşılamak
tayız. Diğer taraftan Kosova'da yaşayan soydaşlarımızın çatış
malardan olumsuz etkilenmesinden de kaygı duymaktayız.

Çatışmalar, zorlukla elde edilmiş olan nisbi huzur ortamını 
bozmaktan ve başlamış olan siyasi çözüm çalışmalarını baltala
maktan öteye bir sonuç vermeyecek, ayrıca içinde bulunduğumuz 
şiddetli kış aylarında yeni ve vahim bir mülteci sorunu yaratacak
tır.

Bu nedenlerle, gerek silahlı Arnavut gruplarını, gerek YFC 
ve Sırp yetkililerini ivedilikle çatışmalara son vermeye ve itidale 
davet ediyoruz. Soruna şiddete başvurarak çözüm bulma yönte
mine müsaade edilmemesi doğrultusundaki NATO'nun kararlı 
tutumunu tüm taraflara hatırlatmakta yarar görmekteyiz.

AGÎT ile YFC arasında varılan anlaşma çerçevesinde böl
geye intikal etmiş ve ülkemizden de katılım olan AGÎT denetçi 
grubunun görevini aksatmadan yürütebilmesi de barışçı çözüm 
çabaları bakımından önem taşımaktadır.

Tarafların, başlatılmış olan siyasi çözüm çalışmalarının 
başarıyla sonuçlanması için tüm gayretlerini göstermelerini isti
yoruz. Bu çalışmaların kalıcı bir sonuca ulaşabilmesini teminen, 
bölgede yaşayan ve 1974 Anayasasıyla çeşitli haklar elde etmiş 
olan ulusal Türk azınlığının da müzakere sürecinde temsil 
edilmesini gerekli görmekteyiz. Ayrıca, çoğulcu ve katılımcı bir 
demokratik yönetime olanak sağlamasını dilediğimiz Kosova'nın 
yeni statüsünde, soydaşlarımızın ve diğer grupların, 1974 
Anayasasından geri kalmayacak hak ve özgürlüklerle teçhiz 
edilmelerini zorunlu mütalaa etmekteyiz.
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ARNAVUTLUK’TA TARAFLAR ARASINDA YAPILAN
GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Arnavutluk Başbakanı Pandeli Majko ile Demokratik Parti 
Başkanı Sali Berisha arasında 21 Aralık 1998 günü yapılan 
görüşme, Amavutluk'un siyasi istikrara kavuşması yönünde 
atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Amavutluk'un demokratikleşme süreci içerisinde partiler 
arasında yapıcı bir diyaloğa girilmesinin gerekliliğine inanan 
Türkiye, bu görüşmeyle başlatılan partilerarası işbirliği sürecinin 
sürdürülmesini ümit etmektedir. Böyle bir diyalogdan en kazançlı 
çıkanın, Arnavutluk halkı olacağından kuşku duyulmamaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN 
S-300 FÜZELERİNE İLİŞKİN BEYANLARI

S-300 füzelerinin hikayesine baktığımızda, neden buna 
başvuruldu, ne yapmak istenildi, amaç neydi? Oradan yola çık
mamız lazım. Şu hemen dikkati çekiyor: Rum-Yunan cephesi o 
malum ortak savunma doktrini denilen, aslında ortak saldırı dok
trini olan anlayışları çerçevesinde, KKTC'ne ve Türkiye 
Cumhuriyeti'ne yönelik bir tehdit oluşturmak istediler ve bu 
amaçla da Rusya'dan ünlü füzelerini ısmarladılar, yaklaşık 500 
milyon dolarlık bir maliyet ile.

Burada iki neden dikkati çekiyor. Bunlardan biri, 
GKRY'nin topraklarından Türkiye'mizi de menzili içine alabile
cek, Türkiye'mize de doğrudan bir tehdit oluşturabilecek silahları 
kullanabilmek, konuşlandırabilmek. Akıllarındaki ikinci neden, 
bu füzelerin kullanılmasıyla, daha doğrusu, bu füzeleri getirtmek 
kararının, satın almak kararının kullanılmasıyla, Türkiye'yi ve 
KKTC'ni belli bir pazarlığa, alışverişe sürüklemek. Alışverişine 
bir koz gibi, bir şantaj gibi bu silahları, bu mutasavver silahları 
Türkiye'ye karşı kullanmak.

Hakikaten, aradan geçen süre içinde Türkiye'mize çeşitli 
pazarlık teklifleri gelmiştir. "Rum-Yunan kesimi bu füzelerden 
vazgeçsin, buna karşılık, Türkiye ve KKTC şunu şunu yapsın, 
şundan vazgeçsin. Uçaklarının uçuşundan başlayıp, başka alan
lara kadar uzanan ödünleri, tavizleri, Türkiye ve KKTC versin" 
şeklinde. Olayın nedenlerine ve amacına baktığımızda, Yunan- 
Rum cephesi açısından, Türkiye'den taviz almak, bir pazarlık 
unsuru gibi S-300'leri Türkiye'ye karşı kullandırmak önde gelen 
bir neden şeklinde görülüyor.
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Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim politikamız şu olmuştur: 
Birincisi, öyle pazarlık, alışveriş, şantaj bunları biz konuşmaya
cağımızı açıkladık. S-300 projesini bu şekilde kullandırtmaya- 
cağımızı söyledik ve asla bir pazarlığa, hatta müzakereye dahi bu 
konuda girmedik. Dedik ki "Bu silahlar Yunan-Rum cephesinin 
kendi başına açtığı bir beladır. Bu belayı kendileri temizlemelidir. 
Bizden hiçbir şey beklemeyiniz. Biz ne taviz veririz ne de poli
tikamızda bir değişiklik yaparız."

İkinci yaklaşımımızı, hükümetimiz çok açık bir şekilde 
Sayın Başbakanın konuya ilişkin demeciyle ortaya koymuştu. 
İkinci söylediğimiz şuydu: "Eğer Rum-Yunan cephesi bu füzeleri 
Güney Kıbrıs'ta mevzilendirirse, girişimini sonuçlandırırsa, 
gereken ne ise Türkiye bunu yapacaktır, hem siyasi olarak hem 
askeri olarak. Bütün hazırlıklarımız tamamdır. Ola ki siz bunları 
Güney Kıbrıs'a mevzilendirirseniz, Türkiye'mizi menzili içine 
alan bu füze sistemini Güney Kıbrıs'a getirirseniz, bilin ki hem 
askeri yönden, hem siyasi yönden yapılması icab eden ne ise 
Türkiye bunu yapacaktır ve bunda kararlıdır." Biz bu düşünce
mizi, bu kararlılığımızı sadece Yunan-Rum cephesine değil, 
bütün dünyaya ve ilgili bütün devletlere, ülkelere olanca cid
diyetiyle, açıklığıyla anlattık.

Şimdi, ne olmuştur? Dün GKRY'nin yaptığı açıklama ile, 
Türkiye'yi ve KKTC'yi doğrudan hedef almış, menziline almış bu 
füze sisteminin Güney Kıbrıs'a yerleştirilemeyeceği ortaya çık
mıştır. Türkiye'yi ve KKTC'ni füzelerle Güney Kıbrıs'tan tehdit 
etmeye kimsenin gücü yetmediği, böyle bir şeyin kimsenin haddi 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Güney Kıbrıs topraklarına füzeleri yer
leştirecek, bir yandan KKTC'yi tehdit edecek, bir yandan 
Türkiye'yi tehdit edecek, bunu gerçekleştirmek kimsenin haddine 
düşmemiştir ve bu da en açık bir şekilde görülmüştür. 
Yunanistan'daki acemi rejisörlerce sahnelenmiş ve GKRY'nin 
acemi oyuncuları tarafından uygulamaya aktarılmış bir plan, bir 
traji komediye, bir acıklı güldürüye dönüşerek noktalanmıştır.

Şimdi, şunu da eklemek istiyorum, bundan sonrasıyla
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bağlantılı olarak: S-300 füzelerini Türkiye nasıl geçmişte bir 
pazarlık konusu yaptırtmamışsa, kimsenin kuşkusu olmasın, bun
dan sonra da yaptırtmayacaktır. Kimse "S-300 füzelerini işte 
şuraya yerleştirdik, buraya yerleştirmedik, şöyle kullandık, böyle 
kullanmadık" gerekçesiyle bunları Türkiye'ye karşı gelecekte de 
bir pazarlık gücü gibi kullanamayacaktır. Kullandırmayacağız, 
bunu da belirtmek istiyorum.

Bu arada, Rum-Yunan tarafı, bizimle başaramadıkları, 
beceremedikleri bir pazarlığı sanki başkalarıyla yapmışlar gibi bir 
havaya girmek çabasında. Şöyle bir mantık kurmaya çalışıyorlar, 
diyorlar ki "İşte efendim, biz S-300'lerden vazgeçtik; çünkü 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçmiştekilere kıyasla 
biraz daha ileri bir yaklaşım sergiledi Kıbrıs konusunda. Yunan- 
Rum tezlerine yakın bir yaklaşım sergiledi. Biz de bunları onun 
için kaldırdık." Şunu tekrar etmek istiyorum, Güvenlik 
Konseyi'nin daha önce de benzer kararları olmuştur. Yıllardan 
beri olmuştur. Hem Türkiye hem KKTC bu kararlar karşısında 
kendi haklılığından bir santim bile gerilememiştir. Bugün bunun 
başka türlü olacağı hayaldir.

Olayın Kıbrıs'a ilişkin başka bazı özelliklerini de tekrarla
mak istiyorum. GKRY, şimdi bu füzelerden vazgeçti diye, 
GKRY'nin Güney Kıbrıs'ta sürdürdüğü silahlanma, tehdit çabaları 
elbette sona ermiş değildir. Son gelişmelere baktığımızda Bafta 
bir askeri hava üssü kurulması, bu Rum-Yunan saldırganlık dok
trini çerçevesinde, Terazi'de Yunan savaş gemileri için deniz üssü 
inşası, ileri teknolojik özellikler taşıyan yeni Rus silahlarını adaya 
getirme çabaları, bütün bunlar devam etmektedir. Türkiye olarak 
bunu dikkatle izlemekteyiz ve Türkiye olarak bütün bu yeni gi
rişimlere, yeni tehdit girişimlerine karşı her türlü önlemi almak
tayız. Her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Rum-Yunan 
tarafının ortak saldırganlık doktrini çerçevesinde tırmandırdıkları 
silahlanmaya karşı bizim elimizi kolumuzu bağlayıp, seyirci 
kaldığımızı kimse zannetmesin ve bundan sonra da kalacağımızı 
beklemesin.
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Olayın bundan sonrasına ilişkin olarak, Girit ve Ege boyutu 
dikkat çekmektedir. Girit konusunda ayrıntılı birşey söylemeye
ceğim. Şu nedenle, beklemekteyim. Türkiye olarak bekliyoruz. 
Yunan Başbakanı, Yunan Dışişleri Bakanı açıklasınlar, bu ölüm 
makinelerini Girit'e taşımaya karar verdiklerini resmen söylesin
ler, o zaman biz de gereken ne ise onu yaparız ve söylenmesi 
gerekeni söyleriz.

Şu aşamada belirtilebilecek hususlardan bir tanesi şudur: 
Girit'te S-300'lerin konuşlandırılması gibi bir plan, birbiriyle 
bağlantılı Ege sorunlarına yeni, ek bir sorun daha getirecektir. 
Ege'de zaten tehlikeli olan ortamı büsbütün tehlikeli bir noktaya 
tırmandıracaktır. İlk gözlemimiz budur.

İkinci gözlemimiz, ilginç bir duruma işaret ediyor. Malum 
bu S-300 füzelerinin konuşlandırılması, kullanılır hale getirilme
si çok sayıda Rus teknisyeninin, subayının bir yıl kadar bir süre o 
füzelerin başında durmasıyla ve o füzelerin başında eğitim ver
mesiyle mümkün olabiliyor. NATO üyesi bir ülkenin Dışişleri 
Bakanı olarak, öteki NATO üyesi Dışişleri Bakanlarının 
düşüncesini böyle bir durumda tepkilerini merak ediyorum. 
Düşünebiliyor musunuz? Bir NATO üyesi ülke, bir başka NATO 
üyesi ülkeyi tehdit etmek üzere bu Rus füzelerini getirecek ve 
sonra NATO üyesi olmayan bir üçüncü ülkenin, Rusya'nın subay
larını, teknisyenlerini de o füzelerin başına koyacak ve böylece 
füzeleri operasyonel hale getirecek. Olayın bu NATO boyutunu 
da vurgulamak istiyorum ve belirttiğim gibi, daha ayrıntılı konuş
mak için, Yunan-Rum cephesinin yaklaşımlarını resmen açıkla
masını bekliyorum.

Bir şey daha ilave edeyim: Yunan tarafının Ege'deki 
silahlanma merakını dikkatle takip ediyoruz. Bazı konuları ulus
lararası gündeme getirmenin ilk adımlarını attık. 1999 planla
mamızda bunları daha da ileri ve etkili kılacağız. Bunlardan bir 
tanesi Yunanistan'ın anlaşmaları çiğneyerek, Lozan 
Anlaşmasının, Paris Anlaşmasının ruhuna ya da hükümlerine ters 
düşerek, Ege'de silahlandırmış bulunduğu adalardır. Bu konu
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bizim gündemimizdedir ve bu konu uluslararası platformalara 
olanca etkinliği içinde getirilmeye başlanmıştır ve getirilecektir. 
Çünkü biz bu olayı bir bütün olarak görmekteyiz. Ege'deki tır
manışı -şimdi Girit lafı ediliyor, daha önce silahlandırılan adalar- 
biz Yunanistan'ın Türkiye'ye dönük ve bazı özellikleri düşmanca 
işaretler veren yaklaşımının örnekleri şeklinde nitelemekteyiz.

Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum: Yunanistan, -hiç 
değilse Yunan politikacılarının belirli bir kesimi- bir türlü kurtu
lamadığı Türkiye düşmanlığı, Türkiye kompleksi özelliklerini bir 
bütünlük içinde sergiliyor. Bunlar gözden kaçıyor değil. Bunlara 
karşı önlemler alınmıyor değil. Fakat bir kez daha belirtmek istiy
orum. Yunanistan bugün Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bölme 
hayalindeki terörün Avrupa'daki başlıca mekanı, başlıca koruyu
cusu, başlıca destekçisi konumundadır. İtalya da ona yaklaşmaya 
çalışmaktadır, bu arada... Ve Yunanistan kendi ülkesindeki terörist 
eğiten kamplarıyla, Yunan topraklarında geçit yapan, mekan 
bulan teröristlerle, Yunanistan, bizzat Başbakanının söylemiyle 
kol-kanat gerdiği terörü, Türkiye'ye karşı kullanmanın hevesin
den vazgeçmemiştir. Biz Yunanistan'ın bu özelliğini 
Yunanistan'ın bu gayretini, uluslararası platformlarda ortaya koy
duk ve sergiledik. Yunanistan'la terör arasındaki bağlantıyı bütün 
uluslararası platformlara taşıdık. Hele şu son olay, terör başının 
Suriye'yi terketme zorunda bırakılıp, Roma'ya geçmesiyle ortaya 
çıkan, netleşen fotoğrafta, Yunanistan'ın uluslararası teröre nasıl 
bir destek olduğu görülmüştür. Nasıl bir destek getirdiği bizzat 
kendi Başbakanının ağzından açıklanmıştır.

Aynı şekilde, Batı Trakya'daki Türk-Müslüman azınlığa 
karşı Yunanistan'ın uyguladığı baskı rejiminin, Batı Trakya'daki 
Müslümanların inanç özgürlüğüne karşı Lozan Anlaşmasıyla 
garanti edilmiş haklarını nasıl gaspettiğini, nasıl 70 yaşındaki bir 
müftüyü sürekli hapis cezalarına mahkum ettiğini, bir mahkeme
den öteki mahkemeye koşuşmak zorunda bıraktığını, bütün açık
lığıyla dünyaya sergilemekteyiz, Yunanistan'ın, kendi toprakların
daki azınlıklara karşı geleneksel olarak uyguladığı baskı poli
tikalarını.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1998 [161]



Sadece Türklere değil, Makedonlara karşı uyguladığı 
baskıyı, Ulah azınlığına karşı, Arnavut azınlığına karşı uyguladığı 
politikaları ve elbette bizim için en önemlisi Türk azınlığa karşı 
uyguladığı politikaları da, bütün dünyaya anlatmaktayız ve anla
tacağız. Yunanistan, uluslararası terörün hamii, koruyucusu, 
destekçisi rolündedir. Bu rolünü ve taşıdığı bu işlevi, bir türlü kur
tulamadığı, Türkiye düşmanlığını, Türkiye korkusunu, Türkiye 
kompleksini biz olanca netliğiyle hem dünyaya hem de Yunan 
halkına sergilemekteyiz.

Sonuç olarak şu söylenebilir: Türkiye'miz, hükümetimiz, 
devletimiz, bütün Türkiye -sadece bir bakanlık, sadece bir 
hükümet olarak değil- bu Yunan-Rum acemi rej isörlerinin, aktör
lerinin sahnelemek istediği oyunu bozmuştur. Bu bizim karar
lılığımız sayesinde, Türkiye'nin kararlılığı sayesinde, Türkiye'nin 
ciddiyeti sayesinde ve Türkiye'nin çalışkanlığı sayesinde gerçek
leşmiştir. Yeni oyunlara başvurmamalarını ümit ediyorum ve 
Yunanistan'a da bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Biz Türkiye 
olarak Yunanistan'la düşmanlık politikası izlemek gibi en küçük 
bir emele, en küçük bir düşünceye sahip değiliz. Bizim menfaa
timiz aynen Yunan halkının menfaati gibi, iki ülke arasında 
dostluk ilişkilerinin oluşmasıdır, anlayış ve işbirliğinin oluş
masıdır ve ben tavsiye etmekteyim. 1998'in Şubat ayında 
Yunanistan'a biz resmen bir teklif götürdük ve Yunanistan'la 
Türkiye'nin iki medeni ülke olarak aralarındaki meseleleri, bütün 
meseleleri, diyalog yoluyla, anlaşma yoluyla çözmeleri için bir 
ortam, bir yöntem ve beş noktadan oluşan bir plan önerdik. Bu 
önerdiğimiz plan konuyla ilgili bütün ülkelerden destek almasına 
rağmen, Amerika'sından AB ülkelerine kadar bütün ilgililerle 
olumlu, yapıcı bulunmasına rağmen, Yunan tarafı bunu reddet
mişti. Ben çağrımı yinelemekteyim. Gelin, bütün anlaşmazlık 
noktalarımızı masanın üzerine koyalım ve bunları birlikte çöz
menin, dostça çözmenin yollarını bulalım.
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1998 YILINA TOPLU BAKIŞ

BALKANLAR

Bosna-Hersek

- Bosna-Hersek (BH) Bakanlar Kurulu Eşbaşkanları Haris 
Slajdzic ve Boro Bosic ile Eşbaşkan Yardımcısı Neven 
Tomic, 20-22 Ocak 1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmişlerdir.

- Sayın Bakanımız, 14-15 Nisan 1998 tarihleri arasın
da Bosna-Hersek'e resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Heyetimiz ayrıca, Zenica'daki Türk Görev Kuvvetini de 
ziyaret etmiştir.

- BH 4. Katkı Konferansı 7-8 Mayıs 1998 tarih
lerinde Brüksel'de toplanmıştır. Konferans sonucunda katılım
cı ülkeler BH'e bu yıl içerisinde 1.25 Milyar Dolarlık yardım 
taahhüdünde bulunmuştur. Türkiye BH'e daha önceki 60 Milyon 
Dolarlık taahhüt sınırları içinde kalmak koşuluyla, 1998 yılı 
için 20 milyon Dolara kadar Eximbank kredisinin kullanıma 
hazır olduğunu açıklamış, ayrıca 15 Milyon Dolarlık risk si
gortası taahüdünde bulunmuştur.

- Bosna-Hersek'te Barışı Uygulama Konseyi (BUK) 
Yönlendirme Kurulu Dışişleri Bakanları düzeyinde 9 
Haziran'da Lüksemburg'da toplanmıştır. Sözkonusu toplantıya 
ülkemizi temsilen o zamanki Saraybosna Büyükelçimiz 
Sayın Mehmet Görkay başkanlığında bir heyetle iştirak 
edilmiştir.
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- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent 
Ecevit, 29-30 Ağustos 1998 tarihlerinde Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Alija Izetbegovic'in 
davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

-Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanışının gözden geçi
rilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Bosna-Hersek Barışı 
Uygulama Konseyi, 15-16 Aralık 1998 tarihlerinde Madrid'te 
Dışişleri Bakanları düzeyinde biraraya gelmiştir. Sözkonusu 
toplantıya Sayın Bakanımızı temsilen Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi İrtemçelik başkanlığında bir heyet ile iştirak 
edilmiştir. Toplantıda ülkemiz, B-H'e Dayton Barış Anlaşması 
çerçevesinde öngörülebilecek her türlü yardım olanakları 
ölçüsünde, yapmaya devam edeceği mesajını net bir şekilde ver
miştir.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve Kosova sorunu

- Sayın Başbakanımız 6 Mart'ta Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç ile bir tele
fon görüşmesi yapmıştır. Görüşmede, Sayın Başbakan 
Kosova'daki gerilimin tüm Balkan bölgesine yansımasından 
duyduğumuz endişeyi dile getirmiş, sorunun YFC'nin toprak 
bütünlüğü çerçevesinde diyalog yoluyla çözümlenmesi 
görüşümüzü ifade etmiştir.

- Sayın Bakanımız, 7-8 Mart 1998 tarihlerinde Belgrad'a 
bir ziyaret gerçekleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın YFC 
Cumhurbaşkam'na muhatap mektubunu tevdi etmiştir.

- Türkiye, Kosova konusunda Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri nezdinde girişimde bulunarak, durumun BM 
Güvenlik Konsey i’nin konuyu ele almasını gerektirecek ölçüde 
ciddi ve acil olduğunu, ivedilikle bir özel temsilci atanmasında 
veya bölgeye özel bir misyon gönderilmesinde yarar 
gördüğümüzü bildirmiştir.

- YFC Dışişleri Bakanlığı'nın Sırbistan İçişleri Bakanlığı
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ile işbirliği halinde Kosova'nın emniyet güçlerinin operasyon
larına sahne olan 1-7 Mart tarihlerinde Decani bölgesine 
düzenlediği ve çok sayıda diplomat ile gazetecinin iştirak ettiği 
inceleme gezisine Belgrad Büyükelçiliğimiz Müsteşarı da 
katılmıştır.

- Belgrad Büyükelçimiz Sayın Alev Kılıç, 10-12 Temmuz 
tarihlerinde Kosova'yı ziyaret etmiş, Kosova Demokratik Ligi 
(LDK) lideri Dr. Rugova, Kosova Parlamenter Partisi (PPK) 
lideri Adem Demaçi, Priştine Valisi, Pristina Belediye Başkanı ve 
Prizren Belediye Başkanı ile görüşmüştür.

- Kosova kriziyle ilgili olarak Bakanlığımızca 27 
Ağustos'ta yapılan bir basın açıklamasında, bölgede mül
teci ve yerlerinden edilmiş insan sayısının 200.000'lere 
ulaştığına dikkat çekilerek, bu konuda tüm imkanların 
ivedilikle seferber edilmesi gerektiğinin altı çizilmiş ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 14-15 Temmuz 1998 tarihlerinde 
Amavutluk'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kosovalı Arnavut 
mülteci kamplarında incelemelerde bulunan Sayın Bakanımızın, 
ziyaret sonrası "Kosovalı Mülteciler İçin Güney Doğu Avrupa 
İnsani Yardım Girişimi" hakkında bölge ülkeleri Dışişleri 
Bakanlarına gönderdiği mektuba atıfla, ülkemizin şimdiye 
kadar gerçekleştirmiş olduğu insani yardımlara değinilmiş 
ve bu konuda ülkemizin diğer ülkeler ile ilgili kuruluşları 
harekete geçirmek için girişimlerini sürdüreceği belirtilerek, 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti makamlarının, insani yardım
ların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında işbirliği yapması 
çağrısında bulunulmuştur.

- Bakanlığımız tarafından 25 Eylül günü yapılan açıklama
da, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1199 sayılı kararın, gerek 
YFC makamları gerek Kosova'lılar tarafından bir uyarı olarak 
algılanması gerektiği vurgulanmış ve bunun, sorunun barışçı bir 
şekilde çözülmesi için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak 
değerlendirildiği ve tarafımızdan desteklendiği kaydedilmiştir.

- NATO'nun da konu üzerinde çalışmalara başlamasına
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önayak olunmuştur.

-13 Ekim tarihinde YFC Cumhurbaşkanı ile ABD Özel 
Temsilcisi arasında varılan mutabakat uyarınca BM Güvenlik 
Konseyi tarafından alman kararın uygulanmasını denetlemek 
üzere oluşturulan AGÎT Denetim Misyonu’na 31 denetçi ile işti
rak edilmiştir.

-Acil bir durum sözkonusu olduğu takdirde, Kosova'da 
görev yapan denetçilerin kurtarılması amacıyla NATO tarafın
dan Makedonya'da konuşlandırılmış olan "Kurtarma Gücü"nde 
(Extraction Force) yer alınmıştır.

- Kosova'da yaşayan ve sayıları 60 bini bulan ulusal 
Türk azınlığının haklarının korunması ve çatışmalardan en az 
şekilde etkilenmelerini teminen yıl içinde gerekli temas ve gi
rişimlerde bulunulmuştur. Ulusal Türk azınlığının, çözüme ilişkin 
müzakere sürecinde yer alması gerektiği her vesileyle dile geti
rilmiştir.

Hırvatistan

- Sayın Müsteşarımız başkanlığındaki bir heyet, 
Hırvatistan'la ikili siyasi istişarelerde bulunmak üzere 27-29 
Ocak 1998 tarihlerinde Zagrep'e gitmiştir.

- Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Mate Graniç 12-14 Mart tarihleri arasında ülkemize resmi 
bir ziyarette bulunmuş ve iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasın
da siyasi istişarelerin kurumsallaştırılması konusunda bir 
Protokol ile iki ülke Dışişleri Bakanlıkları eğitim merkezleri 
arasında işbirliği yapılmasına ilişkin bir Mutabakat Tutanağı 
imzalanmıştır.

Slovenya

- İki ülke Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları seviyesin
deki siyasi istişareler 28 Mayıs 1998'deLublijana'da yapılmıştır.
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Arnavutluk

- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani, 11-13 
Şubat 1998 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Ziyaret 
sırasında, İki Ülke Dışişleri Bakanlıkları Arasında işbirliğine 
ve Siyasal Danışmalara İlişkin Anlaşma imzalanmıştır.

-Sayın Cumhurbaşkanımız 14-15 Temmuz 1998 
tarihlerinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani'nin 
resmi davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret etmiştir.

Makedonya

- Makedonya Dışişleri Bakanı Blagoj Handziski, Sayın 
Bakanımızın davetlisi olarak 19-21 Nisan 1998 tarihleri arasın
da ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. Handziski'nin 
ziyareti, Dışişleri Bakanı düzeyinde Makedonya'dan Türkiye'ye 
yapılan ilk ziyarettir.

- Sayın Başbakanımız 6-7 Temmuz 1998 tarihlerinde 
Makedonya'ya resmi bir ziyaret yapmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız 2-3 Ekim 1998 tarihlerinde 
Makedonya'yı ziyaret etmiş; îstip ve Manastır'a gitmiş ve 
Makedonya'da mukim vatandaşlarımızla biraraya gelmiştir. 
Görüşmelerden sonra iki Cumhurbaşkanı Kosova'daki 
gelişmelerle ilgili bir Ortak Açıklama yayımlamışlardır.

Bulgaristan

-Türkiye ve Bulgaristan arasında ikili siyasi istişareler ve 
Türk-Bulgar Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı 12-13 Şubat 
1998 tarihlerinde Sofya'da yapılmıştır.

- Sayın Başbakanımız, Bulgaristan Başbakanı Kostov'un 
davetlisi olarak 7 Mart 1998 tarihinde Bulgaristan'a bir çalışma 
ziyaretinde bulunmuştur.
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- Sayın Bakanımız, 13-14 Mayıs 1998 tarihlerinde 
Bulgaristan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Görüşmelerin 
sonunda iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliğini 
öngören protokol imzalanmıştır.

-Sayın Başbakanımız 11 Temmuz 1998'de Bulgaristan'a 
bir günlük çalışma ziyareti yapmıştır. Ziyaret sırasında 19 
Haziran'da parafe edilmiş olan Türkiye-Bulgaristan Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalanmış, Ziraat Bankası'nın Sofya 
şubesinin açılışı yapılmıştır.

Bulgaristan Başbakanı Ivan Kostov, Sayın 
Başbakanımızın davetlisi olarak 4-6 Kasım 1998 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Sözkonusu ziyarette en önemli gelişmeyi enerji ithalatı 
karşılığı Türk firmalarının Bulgaristan'da altyapı projelerini 
üstlenmesine ilişkin anlaşma ve protokolün imzalanması teşkil 
etmiştir.

- Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Bülent 
Ecevit, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Eğitim ve Bilim 
Bakanı Vesselin Metodiev'in davetlisi olarak 11-12 Kasım 1998 
tarihlerinde Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Sayın Ecevit'in Kırcaali'yi ziyareti en üst seviyede bir 
devlet adamımızca, çok uzun zamandır bölgeye resmi bir 
program çerçevesinde yapılan ilk ziyareti oluşturmuştur. 
Kırcaali'deki temaslar, soydaşlarımıza Türkiye'nin desteğinin 
ifadesine de vesile teşkil etmiştir.

Kırcali ziyaretine katılan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı, 
1984-1989 yılları arasında yaşanan üzücü olaylar için soy
daşlarımızdan Bulgar Hükümeti adına resmen özür dilemiştir.
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- Sayın Bakanımız 14-15 Mayıs 1998 tarihlerinde
Romanya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur. Taraflar
Dışişleri Bakanlarının yılda iki kez bir araya gelmeleri konusun
da mutabık kalmışlardır.

- Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz, Romanya Başbakanı 
Radu Vasile'nin davetlisi olarak 18-19 Haziran 1998 tarihlerinde 
Romanya'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 
Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'nun davetine 
icabetle, 3-4 Aralık 1998 tarihlerinde Romanya'ya resmi bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir.

Balkanlar'da Düzenlenen Toplantılar

- 16-17 Nisan 1998 tarihlerinde Antalya'da yapılan 
Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Cumhurbaşkanları'nın Üçlü 
Zirve Toplantısı, üç ülke arasındaki işbirliğinin temellerini 
güçlendiren yeni ve önemli bir merhale oluşturmuştur. Toplantı 
vesilesiyle, terörizm ve diğer organize suçlarla mücadeleye 
yönelik bir anlaşma hazırlanması yolundaki ortak iradelerini 
beyan ederek bu amaçla bir deklarasyon imzalamışlardır. 
Sözkonusu anlaşma, 16 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da İçişleri 
Bakanımız ile Bulgaristan ve Romanya Dışişleri Bakanları 
tarafından imzalanmıştır. Üç ülke arasında “Üçlü Serbest 
Ticaret Alanı” oluşturulması amacıyla çalışmaların başlatılması 
için Cumhurbaşkanları bir ortak bildiri imzalamışlardır.

- Balkan İşbirliği Süreci’nin 1998 yılındaki Dönem 
Başkanlığı'nı yürütmekte olan Türkiye, bu çerçevede 8-9 
Haziran 1998 tarihlerinde İstanbul'da Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı’na evsahipliği yap
mıştır. Toplantı sonucunda "Güneydoğu Avrupa'da İyi 
Komşuluk, istikrar, Güvenlik ve İşbirliği Hakkında İstanbul 
Bildirisi", "Başkan'ın Özeti" ve Yugoslavya dışındaki altı ülkenin

Romanya
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Dışişleri Bakanı tarafından "Kosova'daki Duruma İlişkin Bildiri" 
yayımlanmıştır.

İstanbul Bakanlar Toplantısı'nın gündemine ilişkin 
görüşmelerin yapıldığı Siyasi Direktörler Toplantısı ise 27 
Nisan 1998'de Ankara'da düzenlenmiştir.

- GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve toplantısı 
12-13 Ekim'de Antalya'da Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, 
Yunanistan, Makedonya, YFC ile gözlemci statüsündeki Bosna- 
Hersek ve Hırvatistan'ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Zirve 
sonunda yayımlanan Ortak Bildiri'de Kosova konusu da yer 
almıştır. YFC, Kosova konusuna ilişkin bir uluslararası bel
geye ilk kez onay vermiştir. Zirve sırasında ayrıca, 
evsahipliğini Türkiye'nin yapması öngörülen Bölgesel Ticareti 
Geliştirme Merkezi’nin kuruluşuna ilişkin anlaşma da imzalan
mıştır.

- Balkanlar’da barış ve istikrara katkıda bulunmak 
üzere tarafımızdan önerilen Güneydoğu Ülkeleri Çok Uluslu
Barış Gücü'nün kuruluş anlaşması 26 Eylül 1998 tarihinde imza-

*

lanmıştır.

GÜNEY KAFKASYA

- Türkiye-Azerbaycan arasında Bakü'de ilki 3 Şubat'ta, 
İkincisi 21-25 Aralık'ta olmak üzere iki defa danışma toplantıları 
düzenlenmiştir.

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 13-14 
Şubat tarihlerinde ülkemize bir ziyarette bulunmuş, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve TBMM Başkanımız ile 
görüşmeler yapmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev'in doğum günü kutlamalarına katılmak üzere 10 
Mayıs'ta Bakü'ye gitmiştir.
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- Sayın Cumhurbaşkanımız, Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Eduard Şevardnadze'nin davetine icabetle, 14-15 Temmuz 
1997 tarihlerinde Gürcistan'a resmi bir ziyarette bulunmuş
tur. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye ile Gürcistan Arasındaki 
İşbirliğinin Derinleştirilmesine İlişkin Deklarasyon'un yanısıra 
bir dizi anlaşma ve protokol imzalanmıştır.

- Sayın Başbakanımız, Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard 
Şevardnadze'nin davetine icabetle 13-14 Mart 1998 tarihlerinde 
Gürcistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında 
Sayın Başbakanımız ve Gürcistan Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanan Ortak Bildiri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımız ile Gürcü karşıtı tarafından imzalanan enerji 
konusunda Ortak Bildiri'nin de aralarında bulunduğu bir dizi 
anlaşma yapılmıştır.

- Beşinci Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
Zirvesi, Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ile Türkmenistan 
Meclis Başkanı'nın katılımlarıyla 9 Haziran 1998'de 
Kazakistan'ın yeni başkenti Astana'da yapılmıştır. Zirve sırasın
da, Sekreterya tüzüğünün kabul edilmesiyle, sürecin resmi ve 
kurumsal bir yapıya kavuşturulması yolunda önemli bir adım 
atılmıştır.

ORTA ASYA

- Moğolistan Cumhurbaşkanı Natsagiin Bagabandi 
Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 16-18 Mart 1998 
tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuş, böylece, 
Moğolistan'dan ülkemize ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde 
bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

- Sayın Bakanımız 3-4 Nisan 1998'de Türkmenistan'a 
resmi bir ziyarette bulunmuştur.

  •  •

- Sayın Başbakanımız 2-14 Nisan 1998'de Özbekistan'a
14-15 Nisan 1998'de Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunmuştur.
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- Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik poli
tikalarımızın gözden geçirilmesi amacıyla, 21-22 Nisan 1998 
tarihlerinde Ankara'da bölgedeki Büyükelçilerimizin katılımıyla 
bir istişare toplantısı düzenlenmiştir. Büyükelçilerimiz 
sözkonusu istişare toplantılarından önce de KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın davetine icabetle 19-20 
Nisan 1998 tarihlerinde KKTC'yi ziyaret etmişlerdir.

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 14- 
19 Haziran 1998 tarihlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuğu 
olarak ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, 11-12 Kasım 1998 tarih
lerinde Türkmenistan'ı ve 13 Kasım'da Kırgızistan'ı ziyaret 
etmiştir.

- Özbekistan ile Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi 
istişareler, 21-22 Aralık 1998 tarihlerinde Taşkent'te yapılmıştır.

AFGANİSTAN

- 1998 yılı içerisinde Bakanlığımız tarafından 
muhtelif tarihlerde yapılan basın açıklamalarıyla, 
Afganistan'da meydana gelen gelişmeleri endişeyle 
izlediğimiz, soruna askeri yoldan bir çözüm bulunamayacağını 
ve kalıcı bir barışın ancak diyalog yoluyla ve ülkedeki bütün 
grupların güçleri oranında temsil edilecekleri geniş tabanlı bir 
hükümet kurulması suretiyle sağlanabileceğine inandığımız vur
gulanmıştır. Sözkonusu açıklamalarda, ayrıca, yabancı 
ülkelerin Afganistan'ın içişlerine karışmaktan ve çarpışan 
taraflardan herhangi birine askeri personel, silah ve mühim
mat yardımı yapmaktan kaçınmaları çağrısında bulunulmuştur.

MBAY Büyükelçi îrtemçelik, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Afganistan sorunu hakkındaki mek
tubunu OAC devlet başkanlarma tevdi etmek ve bu sorun
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hakkında görüşmelerde bulunmak üzere 1-8 Eylül 1998 
tarihlerinde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan'ı ziyaret etmiştir. Sözkonusu mektup, Tacikistan 
Devlet Başkanına iletilmek üzere Tacikistan'ın Ankara'daki 
Maslahatgüzarına tevdi edilmiştir.

- Afganistan konusunda Koordinatör/Danışman olarak 
atanan Büyükelçi Aydemir Erman 8-16 Ekim 1998 tarihlerinde 
Pakistan, 24-29 Ekim tarihlerinde İran, 16-20 Kasım 1998 ta
rihlerinde ise Özbekistan ve Türkmenistan ile 23-30 Aralık 
1998 tarihlerinde Kazakistan ve Tacikistan'ı ziyaret ederek, 
resmi makamlar ve çeşitli Afgan taraflarının temsilcileriyle 
temas ve görüşmeler yapmıştır.

- 53. BM Genel Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan ve 
Türkiye'nin ortak sunucuları arasında bulunduğu 
Afganistan'daki duruma ilişkin karar tasarısı, 18 Aralık'ta yapılan 
BM Genel Kurul toplantısı sırasında oylamasız kabul edilmiştir.

- Yıl içinde Afganistan'a yiyecek, giyecek ve ilaçtan 
oluşan çeşitli insani yardım malzemesi gönderilmiştir.

AVRUPA BIRLIGI

- Lüksemburg Zirvesi’nde "Türkiye için bir Avrupa 
Stratejisi" geliştirilmesi yolunda alman karara istinaden, AB 
Komisyonu tarafından hazırlanan "Türkiye için Avrupa 
Stratejisi, Komisyonun Uygulamaya Yönelik Ön Tavsiyeleri" 
başlıklı rapor, 4 Mart 1998 tarihli Komisyon toplantısında kabul 
edilmiştir.

- 27 Nisan 1998 tarihinde yapılan AB Genel İşler 
Konseyi'nde, Komisyon tarafından Türkiye-AB ilişkilerinin 
derinleştirilmesi amacıyla hazırlanan "Türkiye için Avrupa 
Stratejisi" başlıklı belge ele alınmıştır. Sözkonusu toplantının 
ardından bir basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Dışişleri
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Bakanı Pangalos, ülkesinin AB tarafından Türkiye'ye ve
rilmesi öngörülen mali işbirliği paketi üzerindeki vetosunu kaldır
mayacağını açıklamıştır.

28 Nisan 1998 tarihinde Bakanlığımız tarafından yapılan 
açıklamada özetle, Türkiye için öngörülen stratejinin hayata 
geçirilmesinin, ancak mali işbirliğinin önündeki engelin ortadan 
kalkmasıyla mümkün olacağına dikkat çekilmiş ve AB'ye ahde 
vefa ilkesine uyması çağrısında bulunulmuştur.

- 19 Mayıs 1998 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanı 
Robin Cook, Komisyon'un hazırladığı strateji belgesi ve 
mutasavver Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin gelecek 
toplantısı konularında temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı 
ziyaret etmiştir.

- Bakanlığımız tarafından 21 Mayıs 1998 tarihinde yapılan 
basın açıklamasında, AB'nin Yunanistan vetosunu aşmak 
amacıyla gösterdiği çabanın memnunluk verici olmakla bir
likte, halen strateji belgesi konusunda bir sonuç alınamadığına 
dikkat çekilmiş ve bu şartlar altında 25 Mayıs 1998 tarihinde 
yapılması öngörülen Ortaklık Konseyi'nin koşullar AB tarafın
dan olgunlaştırıldığında toplanmasının daha isabetli olacağı 
bildirilmiştir.

- 15-16 Haziran 1998 tarihinde yapılan AB Cardiff 
Zirvesi bitiminde yayınlanan Başkanlık Sonuç Belgesi'nin 
genişlemeyle ilgili bölümünde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin 
genişleme sürecindeki konumunu kısmen iyileştiren bir üsluba 
yer verildiği görülmüştür. Belgede, bu kere Türkiye'nin "üye
lik için ehil" olduğu ifadesinden vazgeçildiği, bunun yerine 
zımni bir şekilde "üyelik adayı" tanımlamasının getirildiği 
gözlenmiştir. Bu çerçevede, adayların tam üyeliğe hazırlanma 
durumunu incelemek üzere kurulmuş bulunan ve AB 
Komisyonu'nun her aday için 1998 yılı sonunda bir rapor 
sunmasını öngören dönemsel gözden geçirme mekanizması
na Türkiye de dahil edilmiş ve Türkiye için hazırlanacak 
raporun 1963 Ankara Ortaklık Anlaşması'nın tam üyeliğimize
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ilişkin 28. maddesi ve Lüksemburg Başkanlık Kararları'nı 
temel alması öngörülmüştür. Belgede ayrıca, Komisyon 
tarafından Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için sunulan 
"Avrupa Stratejisi" onaylanmış, bu stratejinin Türkiye'nin 
önerileriyle de zenginleştirilebileceği vurgulanarak, hayata 
geçirilmesi için Komisyondan, gerekli mali desteğin sağlan
ması amacıyla çözüm yolları bulunması istenmiştir.

Buna karşın Belgede yer alan bu olumlu unsurların 
genişleme sürecindeki konumumuzda nisbi bir iyileştirme 
sağladığı, ancak bunun Lüksemburg'da Türkiye'ye karşı yapılan 
ayırımcı muameleyi izale edecek bir düzeyde olmadığı, ülkemizin 
adaylığının kabul edilmesinin ilave siyasi koşullara bağlan
masının kabul edilemeyeceği 17 Haziran 1998 tarihinde
yapılan Bakanlık Açıklaması’nda dile getirilmiş; 14 Aralık 1997 
tarihli Hükümet Açıklaması'nda ortaya konulan parametrelerin 
halen geçerli olduğu vurgulanmıştır.

- AB Komisyonu'nca Türkiye ile ilişkileri geliştirmek 
üzere hazırlanmış ve Cardiff Zirvesi'nde AB liderleri tarafın
dan benimsenmiş bulunan "Avrupa Stratejisi"ne ilişkin görüş 
ve önerilerimizi içeren belge Bakanlar Kurulu tarafından 
onaylanmış ve 22 Temmuz'da AB tarafına iletilmiştir.

0 •  •

- Ispanya Başbakam'mn 22 Temmuz 1998, İtalya
Başbakam'mn ise 27 Temmuz 1998 tarihlerinde ülkemize yap
tıkları resmi ziyaretler çerçevesinde, Türkiye-AB ilişkileri ele 
alınmış ve bu bağlamda konuk Başbakanlar Ekim ayın
da yapılacak olan Avrupa Konferansı’na Türkiye'nin de 
katılımını beklediklerini ifade etmişlerdir.

- Avrupa Komisyonu'nun Türkiye için hazırlamakta 
olduğu ve Viyana Zirvesi’nde Konsey'e sunulması öngörülen 
rapora katkımız 18 Eylül 1998 tarihinde AB tarafına 
iletilmiştir.

- Cardiff Zirvesi’nde alman kararlar doğrultusunda, 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Türkiye dahil tüm
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aday ülkelerin katılım öncesindeki durumlarının tesbiti 
amacıyla hazırlanan "Gelişme Raporu" (Progress Report), 4 
Kasım 1998 tarihinde AB Nezdindeki Daimi Temsilcimize 
tevdi edilmiştir. Sözkonusu raporla ülkemiz ile diğer adaylar 
arasındaki ayırımcı muameleye son verme istikametinde yeni 
bir adım atılmakla birlikte, rapor kabul edilemeyecek önyargılı 
ifade ve tesbitleri de içerdiğinden, Türkiye'nin aday ülke 
konumunda olduğunu tescil etmekle beraber, ilişkile
rimize ivme kazandıramamıştır.

- AB Dönem Başkanlığını yürütmekte olan 
Avusturya'ya 17-19 Kasım 1998 tarihlerinde gerçekleştirdiği 
resmi ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye-AB 
ilişkilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerimizi 
ortaya koymuş, bu bağlamda AB'den beklentilerimizi içeren 
bir kağıt sunmuş ve Viyana Zirvesi’nde Türkiye'nin 
adaylığının tesciline atfettiğimiz önemi izah etmiştir.

- Avrupa Parlamentosu, 3 Aralık 1998 tarihli oturumun
da, AvusturyalI Parlamenter Hannes Swoboda tarafından 
Türkiye-AB ilişkileri bağlamında hazırlanan raporu kabul 
etmiştir. Onaylanması aşamasında Avrupa Parlamentosu içinde 
aktif biçimde ülkemize muhalefet eden siyasi grupların 
baskısıyla yapılan değişiklikler sonucunda, rapor içeriği 
itibariyle tarafımızdan kabul edilemez bir metne dönüşmüştür. 
Raporun Türkiye'yi rahatsız eden en önemli bölümünü, "Kürt 
sorununun çözümü için uluslararası bir konferans düzenlen- 
mesi"ne ilişkin öneri oluşturmuştur.

4 Aralık 1998 tarihinde Bakanlığımızca yapılan açık
lamada özetle, AP kararının PKK terörüne bir anlamda destek 
niteliği taşıdığına dikkat çekilerek, AB üyesi ülkelere kendileri
ni sözkonusu karardan soyutlamaları çağrısında bulunulmuştur.

- 7-8 Aralık 1998 tarihlerinde yapılan AB Genel 
İşler Konseyinde, özellikle Yunanistan'ın muhalif tutumu 
nedeniyle, Türkiye'nin adaylığıyla ilgili olarak Viyana Zirvesi 
öncesinde açıkça ortaya koyduğumuz beklentilerimizi karşılaya
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cak bir karar alınamamıştır.

- 11-12 Aralık 1998 tarihlerinde gerçekleşen Viyana 
Zirvesi sonunda yayınlanan Sonuç Belgesi’nde, Komisyon 
tarafından hazırlanan "Stratejinin Türkiye'yi tam üyeliğe hazır
lama amacı taşıdığı teyid edilmekle birlikte, adaylığımızın AB 
Hükümet ve Devlet Başkanları nezdinde tescil edilerek huku
ki bir zemine oturtulmasına yönelik herhangi bir ifadeye yer ve
rilmemiştir.

Bakanlığımızca yapılan açıklamada, AB'nin ülkemizin 
adaylığına ilişkin siyasi kararlılığını bu kez de gösteremediği 
vurgulanarak, ilişkilerimizin 14 Aralık 1997 tarihli Hükümet 
Açıklamasında yeralan parametreler çerçevesinde yürütülmesine 
devam edileceği bildirilmiştir.

BATI AVRUPA, ORTA AVRUPA VE BALTIK ÜLKELERİ

- Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'ın 12-13 Şubat ta
rihlerinde Ukrayna'yı ziyareti sırasında her alanda büyük 
gelişme gösterme potansiyeline sahip olan ikili işbirliğinin 
"ortaklık" seviyesine çıkarılmasına karar verilmiştir. 
Sözkonusu ziyaret, Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasından 
beri Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyareti teşkil 
etmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız 19-20 Şubat 1998 tarih
lerinde Fransa'ya bir devlet ziyaretinde bulunmuştur. 
Ziyaret sırasında, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları tarafından 
hazırlanmış olan "Türkiye-Fransa 2000" başlıklı, siyasi, 
ekonomik ve kültürel alanlarda ikili işbirliğinin kapsamını 
belirleyen bir belge, çerçeve anlaşması şeklinde kabul 
edilmiştir. Sözkonusu belgede, iki ülke Dışişleri 
Bakanlıkları'nın bir Eylem Planı hazırlayarak önümüzdeki 
dönemde gerçekleştirilecek faaliyetleri takvime bağlamaları 
öngörülmüştür.
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- Sayın Cumhurbaşkanımız 3-5 Mart 1998 tarihlerinde 
Kral Juan Carlos'un davetine icabetle Ispanya'ya bir devlet 
ziyaretinde bulunmuştur. Ziyaret sırasında, Türkiye ve 
Ispanya'nın 2000'li yıllara girerken ilişkilerine siyasi, 
ekonomik ve kültürel açılardan derinlik ve çeşitlilik kazandır
ma arzusuna sahip bulundukları iki ülke yetkililerince en üst 
düzeyde ifade edilmiş, özellikle iki ülke arasında bugün 
için arzulanan düzeyde seyretmeyen ekonomik ilişkilerin art
tırılmasına yönelik somut adımların atılması yönünde görüş bir
liğine varılmıştır.

- Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları seviyesindeki 
Türkiye-Fransa Siyasi İstişare Toplantısı 4 Nisan 1998 tari- 
hinde İstanbul'da yapılmıştır.

- Norveç Dışişleri Bakam'mn davetine icabetle Sayın 
Bakanımız 7-8 Mayıs 1998'de Norveç'e resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Norveç Dışişleri Bakam’mn önerisi üzerine iki 
ülke arasında bir siyasi istişare mekanizması kurulması karar
laştırılmıştır.

- Türkiye-Polonya Yüksek Düzeyli Sürekli Danışma 
Komitesi Toplantısı 11 Mayıs 1998'de Antalya'da yapılmıştır.

- Türkiye-Danimarka Siyasi İstişare Toplantısı 13 Mayıs 
1998'de Ankara'da yapılmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız 21-22 Mayıs 1998 tarih
lerinde Ukrayna'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.

-Avusturya Meclis Başkanı Heinz Fischer 21-23 Mayıs 
1998'de Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

- Türkiye-Estonya siyasi danışmaları 10 Haziran 1998'de 
Tallinn'de yapılmıştır.

Türkiye-Slovakya siyasi danışmaları Dışişleri 
Müsteşarları düzeyinde 11 Haziran 1998'de Bratislava'da
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yapılmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, 25-26 Haziran 1998'de 
Moldova'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.

- Türkiye-Litvanya Siyasi Danışma Toplantısı 1 Temmuz 
1998'de Ankara'da yapılmıştır.

- İspanya Başbakanı Aznar, 21-23 Temmuz 1998 ta
rihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur. İspanya
dan Türkiye'ye Başbakan düzeyindeki bu ilk resmi ziyaret 
sırasında Türkiye-İspanya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik 
olan ve siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda gerçekleşti
rilebilecek faaliyetlerin çerçevesini çizen "Ortak Eylem Planı" iki 
Başbakan tarafından imzalanmıştır.

- Almanya Federal Meclis Başkanı Prof.Dr. Rita Süssmuth 
22-24 Temmuz'da ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Türkiye-Polonya Dostluk Anlaşması'nın 75. yıldönümü 
vesilesiyle iki Cumhurbaşkanı mektup teatisinde bulunmuşlardır.
(Ek-1)

- İtalya Başbakanı Prodi, Başbakan Sayın Mesut 
Yılmaz'ın davetine icabetle, 27 Temmuz'da Türkiye'ye bir 
günlük çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

- Norveç Uluslararası Kalkınma ve İnsan Hakları Bakanı 
Hilde Johnson 13-16 Eylül 1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir.

- Slovenya Başbakanı Drnovsek, Sayın 
Başbakanımızın davetine icabetle 15-16 Eylül'de ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

- Türkiye-Polonya siyasi danışmaları Dışişleri 
Müsteşarları seviyesinde 21 Eylül 1998'de Varşova'da 
yapılmıştır.
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- Estonya Cumhurbaşkanı Lennart Meri 15 Ekim 1998'de 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Belarus Dışişleri Bakam Ivan Antonoviç 17-21 Ekim 
1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız 17-19 Kasım 1998 tarih
lerinde Cumhurbaşkanı Klestil'in davetlisi olarak Avusturya'ya 
resmi bir ziyarette bulunmuştur. Temaslarda, ikili ilişkilerimiz 
tüm yönleriyle ele alınmış, uluslararası ve bölgesel konularda 
görüş teatisinde bulunulmuş, Türkiye-AB ilişkileri, terörizme 
karşı işbirliği ve ekonomik ilişkiler ağırlıklı yer tutmuş,
Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının durumu ele alın
mıştır.

- Litvanya Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımızın da
vetlisi olarak 23-24 Kasım 1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir.

- Türkiye-Belçika siyasi istişareleri 1 Aralık 1998'de 
Ankara'da yapılmıştır.

KUZEY AMERİKA

ABD

- Yılda en az iki kere düzenlenmesi kararlaştırılan 
"Türkiye-ABD Enerji Çalışma Grubu" toplantılarının ilki 11- 
13 Ocak 1998 tarihlerinde ABD Enerji Bakan Yardımcısının 
başkanlığındaki ABD heyetinin ülkemize yaptığı ziyaret 
sırasında gerçekleşmiştir.

- ABD Ticaret Bakanı William Daley, beraberinde
bir heyetle, 18-22 Ocak tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir.
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- ABD Dışişleri Bakanlığı Kanada ve Avrupa'dan sorum
lu Bakan Yardımcısı Vekili James I. Gadsden, 7-10 Ocak 1998 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.

- İnsan Hakları, Demokrasi ve Çalışma'dan Sorumlu ABD 
Dışişleri Bakan Yardımcısı John Shattuck, 17-22 Şubat 1998 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Türkiye-ABD siyasi/askeri istişareleri 17 Şubat 1998'de 
Vaşington'da yapılmıştır.

- ABD Yönetimi, 1999 yılından itibaren Türkiye ve 
Yunanistan'a askeri ve ekonomik yardımları sona erdirmeyi 
kararlaştırdığını, 1998 Mali Yılında Türkiye için 150 milyon 
dolar olarak belirlenen Dış Askeri Finansman Kredisi (FMF) 
yerine 20.58 milyon dolar hibe yardımı verilmesinin 
öngörüldüğünü açıklamıştır.

- Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ABD Büyükelçisi ve 
ABD Ticaret Ofisi Başkan Yardımcısı Rita Hayes, ikili ticaretin 
geliştirilmesi ve özellikle tekstil konularını görüşmek üzere 2-4 
Şubat 1998 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etmiştir.

- ABD Savunma Bakanı William Cohen, Ankara ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri İncirlik Tesisi'ni kapsayan bir program 
çerçevesinde ve beraberinde ABD Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Büyükelçi Marc Grossman'm da dahil olduğu bir 
heyetle, 17-18 Nisan 1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

-Sayın Müsteşarımız ve beraberindeki heyet, siyasi 
istişarelerde bulunmak üzere 21-27 Nisan 1998 tarihleri arasın
da ABD'yi ziyaret etmiştir.

- ABD Enerji Bakanı Federico Pena ve ABD Senatosu 
Dış İlişkiler Komisyonu'nun "Uluslararası Ekonomik Politika,
İhracat ve Ticareti Geliştirme Alt Komitesi" Başkanı

_ •

Cumhuriyetçi Parti Nebraska Senatörü Charles Hagel, İstanbul'da 
düzenlenen "Crossroads of the World" konferansına katılmak
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- "Freedom from Religious Persecution Act" başlıklı yasa 
tasarısı, 14 Mayıs 1998'deABD Temsilciler Meclisi'nde kabul 
edilmiştir. Tasarı'nın bulgu ve amaçların sayıldığı giriş 
bölümüne, son anda Fener Patrikhanesi ve Heybeliada Ruhban 
Okuluyla ilgili gerçekdışı bazı iddialar eklenmiş ve ABD 
Yönetimi'ne bu konuda önlemler alması için Hükümetimizi et
kilemesi çağrısında bulunulmuştur. Bu konudaki tepki 
ve görüşlerimiz ABD makamlarına iletilmiştir.

- Sayın Bakanımız ABD Dışişleri Bakanı Albright ile 17 
Mayıs 1998'de Londra'da görüşmüştür.

- Türkiye ile ABD arasındaki 1980 tarihli Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde düzenlenen 
Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Ortak Savunma Grubu'nun 15. 
Toplantısı 16-17 Temmuz 1998 tarihleri arasında Antalya'da 
yapılmıştır.

- 1997 yılı sonunda Sayın Bakanımızın ve takiben 
Sayın Başbakanımızın ABD'ye yaptıkları ziyaretler sonunda 
kabul edilen ve iki ülke ilişkilerinin referans belgesi niteliğini 
kazanan "5 Nokta" işbirliği gündeminin "ticaret ve ekonomi" ka
tegorisi çerçevesinde 20-21 Ekim 1998 tarihlerinde Ankara'da 
TC-ABD Ortak Ekonomik Komisyonu toplanmıştır.

- TBMM, 24 Aralık 1998'de Kuzeyden Keşif 
Harekatının süresini 1 Ocak 1999'dan itibaren 6 ay uzatmıştır.

Kanada

Sayın Bakanımız 27-28 Eylül 1998 tarihlerinde Kanada 
Dışişleri Bakanı'nın davetlisi olarak Ottawa'yı ziyaret etmiştir.

üzere 26-28 Mayıs 1998 tarihlerinde İstanbul'a gelmiştir.
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RUSYA FEDERASYONU

- Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında siyasi/askeri 
danışmalar 19-20 Şubat 1998 tarihlerinde Moskova'da gerçek
leştirilmiştir.

- İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi 
danışmalar, 22-23 Ekim 1998 tarihlerinde Moskova'da 
yapılmıştır.

- PKK terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın RF topraklarında 
bulunduğunun öğrenilmesi ve ardından 4 Kasım 1998'de 
Duma'da Öcalan'a siyasi sığınma hakkı verilmesi için Başkan 
Yelstin'e çağrıda bulunan bir kararın kabul edilmesi üzerine, 
duyulan tepkinin diplomatik kanallardan aktarıldığı RF 
Hükümeti'nin bu konudaki yapıcı yaklaşımıyla olumlu bir 
neticeye ulaşılmış ve elebaşının Rusya'da barındırılmayacağı 
yolundaki sözlerin tutulduğu memnuniyetle görülmüştür.

ORTA DOĞU

Mısır

- Başkan Mübarek'in Aralık ayı başında Türkiye'ye yaptığı 
resmi ziyaret sırasında ikili ilişkilerin her alanda geliştir
ilmesinde mutabık kalınmış ve bu amaçla bir Ortak Komite 
kurulması kararlaştırılmıştır.

Filistin, Ürdün, İsrail

- Filistin Yüksek Öğretim Bakanı Ashrawi 22-25 Haziran 
1998 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Filistin Ulusal Yönetimi Kabinesi’nde Kudüs İşlerinden 
Sorumlu Bakan Husseini 2-4 Temmuz 1998 tarihlerinde ülke
mize gelmiştir.
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-6-9 Temmuz 1998 tarihlerinde İsrail'i ziyaret eden Sayın 
Bakanımız, 8 Temmuz'da Filistin Yönetimi Bölgesi’ne geçerek 
Filistin Devlet Başkanı Arafat tarafından kabul edilmiş ve 
Filistinli yetkililerle görüşmüştür. Ziyaret sırasında, Filisitin'in 
kullanımına sunulmak üzere 1 milyon dolar hibe verilmesi 
konusundaki protokol de imzalanmıştır.

- Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat, 31 Temmuz'da 
Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize resmi bir 
ziyarette bulunmuştur.

- Sayın Başbakanımız, 6-8 Eylül 1998 tarihlerinde Ürdün, 
İsrail ve Filistin'i kapsayan bir Ortadoğu ziyareti yapmıştır.

- 15-23 Ekim 1998 tarihleri arasında Vashington'da, 
Wye Plantation'da, İsrail ve Filistin tarafları arasında anlaş
maya varılması üzerine 23 Ekim günü Bakanlığımızca 
yapılan basın açıklamasıyla anlaşmadan duyduğumuz mem
nuniyet belirtilmiştir.

Suriye

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Çetirge 23- 
25 Şubat 1998 tarihlerinde Şam'a giderek diyalog sürecinin 
yeniden başlatılması ve Suriye'nin terör örgütüne verdiği 
desteğin kesilmesi konuları dahil ilişkilerimiz hakkmdaki görüş
lerimizi tüm açıklığıyla dile getirmiş, Suriyeli yetkililer ise 
daha çok Türkiye-Israil askeri işbirliğinden duydukları 
hoşnutsuzluğu ifade etmişlerdir.

- Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem, 14-19 Mart 1998
• • • M

tarihlerinde Doha'da yapılan IKO Dışişleri Bakanları Konferansı 
sırasında Suriyeli meslekdaşıyla biraraya gelmiştir.

- Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Adnan Omran, 
Sayın Müsteşarımızın davetine icabetle, 30 Haziran-3 Temmuz 
1998 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Tarafımızdan 
ikili ilişkilerde yeni bir tıkanmayla karşılaşmak istemediğimiz
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vurgulanmış, bir "İlkeler Bildirisi"nin hazırlanması ve 
Sürekli Siyasi Danışma Komitesi kurulması önerilmiştir. 
Suriye tarafı görüşmelerde belirgin bir mesaj vermemiştir.

- Başbakan Sayın Mesut Yılmaz, 23 Temmuz 1998'de 
Hatay'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin hiçbir zaman toprak 
bütünlüğünden taviz vermeyeceğini belirtmiştir.

- Sayın Başbakanımızın 7 Eylül'deki İsrail ziyareti sırasın
da Suriye basınında Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında çıkan 
asılsız ve mübalağalı beyanatlara cevaben, Sayın 
Başbakanımız Suriye'nin teröre verdiği desteği öncelikle kesme
si gerektiğini, bu konunun bölge için daha büyük tehdit arzettiği- 
ni ifade etmiştir.

- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Atilla Ateş, 
16 Eylül'de Hatay'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'den 
beklediği karşılığı alamaması durumunda her türlü tedbiri 
almaya hak kazanacağını, artık sabrımızın kalmadığını belirt
miştir.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Ekim'de yaptığı TBMM'nin 
açılış konuşmasında Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerinde meşru 
müdafaa hakkını saklı tuttuğunu, sabrımızın sonuna yak
laştığını vurgulamıştır.

- İki ülke arasındaki gerginliğin tırmanması üzerine, Mısır 
ve İran gibi ülkeler aracılık girişimleri başlatmışlardır. Bu 
çerçevede, Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek 6 Ekim'de, İran 
Dışişleri Bakanı 9 Ekim'de, Mısır Dışişleri Bakanı ise 12 Ekim'de 
Ankara'ya gelmişlerdir. Tarafımızdan izlenen kararlı politika 
çerçevesinde, Suriye'nin PKK'ya verdiği desteğin devamına 
daha fazla tahammül edemeyeceğimiz mesajı İran ve Mısır'ın 
aracılığıyla Suriye tarafına iletilmiş; bunun sonucunda 20 
Ekim 1998'de Adana'da imzalanan Mutabakat uyarınca 
Suriye, bundan böyle PKK'ya destek vermeyeceği yönünde 
ciddi taahhüt altına girmiştir. (Ek-2)
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Iran

- Sayın Müsteşarımız, 13-15 Şubat 1998 tarihlerinde,
_ •

Sayın Cumhurbaşkanımızın Iran Cumhurbaşkanına muhatap 
mektubunu iletmek ve ikili ilişkiler ile Irak'taki son durum 
başta olmak üzere bölgesel sorunlar üzerinde görüşmelerde 
bulunmak üzere Tahran'a gitmiştir.

- 1997'de Büyükelçilerin karşılıklı olarak geri çekilme
siyle sonuçlanan Sincan krizi sonrası Türkiye-İran ilişki
lerinde normalleşme süreci, Büyükelçi Sencar Özsoy'un 3 Mart 
1998 tarihinde Tahran'a gitmesi ve İran'ın yeni Türkiye 
Büyükelçisi Muhammad Hüseyin Lavasani’nin ise, 13 Mart 
günü Türkiye'ye gelmesiyle yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, 11 Mayıs'ta Kazakistan'ın 
başkenti Almati'de düzenlenen ECO Zirvesi münasebetiyle İran 
Cumhurbaşkanı’yla ikili bir görüşme yapmışlardır.

- Sayın Bakanımız, 12-15 Eylül 1998 tarihlerinde 
İran'ı ziyaret etmiştir. Ziyaret sırasında, ekonomik işbirliği ve 
ticaretin geliştirilmesi için bir Eylem Planı kabul edilmiştir.

Irak

- Irak ile Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu (BMÖK) 
arasında ortaya çıkan sorunun, sıcak bir çatışmaya dönüşmeme
si için aktif çaba harcanmış; BM Genel Sekreteri'nin de 
teşvikiyle Sayın Bakanımız, 4-5 Şubat 1998 tarihinde 
Bağdat'ı ziyaret ederek, Irak Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı 
ve diğer yetkililerle görüşmüştür. Bu çerçevede, sorunun çözümü 
için Irak ile komşularının, BM çabalarına destek olacağı bir 
işbirliği ortamı yaratmalarına yönelik "Komşuluk Forumu" gi
rişimimiz açıklanmıştır.

- Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Saad 
Abdülmecit Al-Faisal 13-19 Mart 1998 tarihlerinde Sayın 
Müsteşarımızın daveti üzerine ülkemizi ziyaret etmiştir.
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- Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Genel 
Müdürlüğü'nün işbirliği ile 50 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi 
malzeme yardımı Irak Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmiştir.

- BM Güvenlik Konseyi 19 Haziran 1998 tarihinde Irak'ın 
petrol endüstrisinin bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan 
malzeme ve teçhizatın 300 milyon Dolar limitinde satın alın
masına izin veren 1175 sayılı kararı kabul etmiştir. Bu 
kararın sağladığı olanaktan yararlanmak üzere, TEKFEN A.Ş, 
Kerkük-Yumurtalık boru hattının ikinci kanalının onarımı ve 
2 no'lu pompa istasyonunun yeniden yapımı için Irak makam
larıyla bir dizi sözleşme imzalamıştır.

- Irak'a uygulanan ambargodan büyük zarar gören Irak 
halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla BM Güvenlik 
Konseyi tarafından 1996 yılında kabul edilen 986 sayılı karar 
çerçevesinde uygulanan Petrol Karşılığı Gıda Programı’nın 
dördüncü dönemi 25 Kasım 1998 tarihinde sona ermiş ve BM 
Güvenlik Konseyi anılan programı altı aylık süre daha uzatmıştır.

Dördüncü dönemde Türkiye'nin Irak'a yaptığı ihracat 46 
milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin Petrol 
Karşılığı Gıda Programı çerçevesinde Irak'a yaptığı ihracat, 
birinci altı aylık dönemde 98 milyon Dolar, ikinci altı dönemde 
70 milyon Dolar ve üçüncü dönemde 57 milyon Dolar olmuştur.

Kuzey Irak

- 10-11 Ağustos 1998 gecesi Kürdistan Demokratik 
Partisi (KDP)'den bir grup peşmergenin Erbil'de 
Türkmenlerin bulunduğu binalara bir saldırı düzenlemesi üze
rine KDP Ankara Bürosu temsilcisi Bakanlığımıza 
çağrılarak sözkonusu saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırıl
ması, Türkmenlerin el konulan mallarının iade edilmesi, diğer 
zararlarının tazmin edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. KDP li
deri Barzani, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtmiş ve 
isteklerimizi kabul etmiştir. Ayrıca, Sayın Bakanımız 21 
Ağustos 1998 tarihinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) yet-
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-2-7 Eylül 1998 tarihlerinde KDP lideri Barzani, 10-12 
Eylül tarihleri arasında ise KYB temsilcilerinden oluşan bir 
heyet Ankara'ya gelerek temaslarda bulunmuştur.

- Kuzey Iraklı Kürt liderler Barzani ile Talabani 17 Eylül 
1998 tarihinde Vashington'da biraraya gelerek bir mutabakat 
imzalamışlardır. Sözkonusu mutabakatta, tarafların PKK'ya 
Kuzey Irak'ta silahlı veya silahsız barınma imkanı tanı
mamalarına, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ilkesine 
değinilmiş ve belirli bir takvim dahilinde geçici bir yöne
timin kurulması, liderlerin her iki ayda bir toplanması, ilk 
toplantının Türkiye'de yapılması öngörülmüş olmakla birlikte, 
mutabakat Türkiye'nin katılımıyla hazırlanmamıştır.

Bakanlığımız tarafından yapılan basın toplantısında, 
Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne verdiği önem vurgu
lanmış ve sözkonusu yönetimin geçici niteliği üzerinde duru
larak Irak'ta federatif esasa dayalı bir reform yapılmasına Iraklı 
tüm taraflarca karar verileceği cihetle anılan oluşuma şimdi
den bir isim verilmesinin temenni niteliğinde dahi dile 
getirilmesinin gereksizliği ifade edilmiştir. Ayrıca tarafların 
PKK ile ilgili olarak üstlendikleri taahhüdün memnuniyetle 
karşılandığı ancak sözkonusu taahhüdün yerine getirilmesi 
sürecinin tarafımızdan hassasiyetle izleneceği kaydedilmiştir.

- 17 Eylül Mutabakatı hakkında Türkiye'nin endişelerini 
gidermek amacıyla, Türkiye, ABD ve İngiltere'nin Ankara 
Süreci’nin co-sponsorları olarak sürece bağlılıklarını vur
gulayan ve Türkiye'nin kaygılarını mümkün olduğunca karşıla
maya yönelik bir Ortak Açıklama anılan üç ülke tarafından 10 
Kasım'da yapılmıştır.

- 3-8 Kasım 1998 tarihleri arasında KYB lideri Mesut 
Barzani, 7-11 Kasım 1998 tarihleri arasında KYB Lideri Celal
Talabani Ankara'da temaslarda bulunmuşlardır.

kililerini kabul ederek sorun ve şikayetlerini dinlemiştir.
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YUNANİSTAN

-12  Şubat ve 11 Mart 1998 tarihlerinde Yunanistan'a 
verilen iki Nota ile iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilme
si amacıyla, yetkililerin biraraya gelerek Ege'den kay
naklanan mevcut bütün sorunları tanımlamaları, ilişkilerini 
düzenleyen önemli ilke ve taahhütlerden oluşan 8 Temmuz 1997 
tarihli Madrid Bildirisi'nin resmi bir belge haline getirilmesi, 
NATO Genel Sekreteri ile işbirliği halinde, Güven Arttırıcı 
Önlemler Paketi’nin bir bütün olarak karşılıklı uygulanması ve 
geliştirilmesi yönünde taahhütte bulunulması, Yüksek 
Şahsiyetler Grubu'nun daha fazla gecikmeden ikili düzeyde 
toplanması üzerinde mutabakata varılması ve Grubun görev 
yönergesinde öngörülen işlevlerini yerine getirmesine 
yardımcı olunması ve yukarıdaki önerileri görüşmek üzere, 
Ankara veya Atina'da, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 
üst düzey bir toplantı gerçekleştirilmesi önerilmiştir. Ancak, 
önerilerimiz Yunan tarafınca reddedilmiştir.

- NATO Genel Sekreteri 4 Haziran'da, Türkiye ve 
Yunanistan'ın 1988 Mutabakat Muhtıralarının hükümlerine bir 
bütün olarak saygı göstermeye devam edecekleri ve NATO 
Genel Sekreteri ile yapılan genel görüşmeler marjında ele alman 
veya gelecekte ele alınabilecek diğer güven arttırıcı önlemlere 
ilişkin görüşmeleri sürdürecekleri konusunda bir açıklama yap
mıştır.

- Yunanistan Parlamentosu, 14 Eylül gününü "Küçük Asya 
Helenlerinin Türk Devleti Tarafından Soykırıma 
Uğratılmalarının Yıldönümü" olarak ilan etmiştir.

- 12-13 Ekim 1998 tarihlerinde Antalya'da yapılan 
Güneydoğu Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı 
vesilesiyle Sayın Başbakanımız Yunanistan Başbakanı 
Simitis'le görüşmüştür. Sayın Başbakanımız, sorunların diyalog 
çerçevesinde bütün olarak ele alınması yönündeki yaklaşımımızı 
tekrarlamış, ikili ilişkilerde ortak bir yön bulunmasını önermiş, 
bu çerçevede öncelikle ilişkilerdeki gerginliğin azaltılması
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gereğine değinmiş ve bu yönde NATO bünyesinde sürdürülen 
güven arttırıcı önlemler konusundaki görüşmelere devam olun
masını teklif etmiştir. Yunan tarafı önerileri kabul etmemiştir.

- Yunan Parlamentosu'na mensup 109 milletvekili 5 Kasım 
günü PKK terör örgütünün başı Öcalan'ı Yunanistan'ı ziyarete 
davet etmiştir.

- 110 Yunanlı milletvekili 15 Kasım 1998 günü, Yunan 
hükümetinden PKK elebaşısının resmen Yunanistan'a davet 
edilmesi talebinde bulunan ortak bir bildiriye imza koy
muşlardır.

- Yunanistan Savunma Bakanı Tzohatzopoulos, 2 Aralık 
1998 tarihli ANA bülteninde yayınlanan demecinde, "Gelecek 
yıldan itibaren Ege'deki Atina FIR'ının tümünün uzun ve kısa 
menzilli füzelerle korunmaya başlanacağını" ileri sürmüştür.

KIBRIS

- 10-13 Ocak tarihlerinde KKTC'ye giden Sayın 
Müsteşarımızın ziyareti sırasında, "Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı ile KKTC Dışişleri ve Savunma 
Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü" imza
lanmıştır.

- KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Sayın Başbakanımızın 
daveti üzerine, 25-28 Şubat 1998 tarihlerinde Ankara'yı 
ziyaret etmiştir.

- Sayın Bakanımız, bir çalışma ziyareti çerçevesinde 30 
Mart günü KKTC'ne gitmiştir.

- Ortaklık Konseyi'nin ilk toplantısı, Devlet Bakanı Şükrü 
Gürel ve KKTC Dışişleri Bakanı Taner Etkin'in eşbaşkan- 
lığında 31 Mart 1998 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.
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Toplantıda, Türkiye ile KKTC arasında ortak ekonomik alan tesis 
edilmesi kararlaştırılmış; iki ülke arasında eğitim ve kültür 
alanındaki yakın işbirliğini geliştirmek üzere bir Ortak Komite 
oluşturulmuştur.

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 22-24 Nisan 1998 ta
rihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştur. Aynı 
gün, Cumhurbaşkanları başkanlığında yapılan heyetlerarası 
görüşmelerden sonra Ortak Deklarasyon yayınlanmıştır. (Ek-3)

- Başbakan Mesut Yılmaz, Barış ve Özgürlük Bayramı 
kutlamalarına katılmak üzere 20 Temmuz tarihinde KKTC'ni 
ziyaret etmiştir.

- TC-KKTC Ortaklık Konseyi'nin ikinci toplantısı 23 
Temmuz 1998 tarihinde KKTC'nde yapılmış ve bir Ortak 
Bildiri yayımlanmıştır. Ortaklık Konseyi bünyesinde tesis edilen 
Ortak Ekonomik Komite Toplantısı 22 Temmuz'da yine 
Lefkoşa'da gerçekleştirilmiştir.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, 25 
Temmuz'da KKTC'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 
Sözkonusu ziyaret bir Türk Cumhurbaşkanı'nın KKTC'ne ilk 
resmi ziyareti olma özelliğini taşımıştır. Ziyaret vesilesiyle 
Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'den KKTC'ne balonla su 
taşınması projesinin açılışını yapmıştır.

- KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'm Kıbrıs soru
nuna kalıcı ve adil bir çözüm bulunması amacıyla 31 Ağustos 
1998 tarihinde açıkladığı Ada'da iki devlet arasında bir kon
federasyon tesis edilmesi önerisi tarafımızdan kuvvetle destek
lenmiştir.

- 9 Kasım 1998 tarihinde yapılan AB Genel işler 
Konseyi Toplantısı’nda genişleme sürecindeki ilk grupta 
bulunan 5 MDAÜ ile birlikte GKRY ile de içerikli üye
lik müzakerelerine başlanması kararlaştırılmışıtır. Konuya
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ilişkin olarak Bakanlığımızca 11 Kasım günü, Türkiye-KKTC 
Ortaklık Konseyi Eşbaşkanları tarafından da 14 Kasım günü 
birer açıklama yapılmıştır.

%

- BMGS, Genel Kurul toplantıları vesilesiyle KKTC 
Cumhurbaşkanı Denktaş veGKRY lideri Klerides ile ayrı 
ayrı yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı basın açıkla
masında, Kıbrıs'ta taraflar arasında "mekik diplomasisi" başla
tacağını duyurmuş ve görüşmeleri Kıbrıs'taki temsilcisi Dame 
Ann Hercus'ün yürüteceğini açıklamıştır.

- BM Güvenlik Konseyi, 22 Aralık 1998 tarihinde 
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresinin 31 Aralık 1998 
tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılması ve BM Özel Temsilci 
Yardımcısı Hercus tarafından başlatılan mekik süreci konu
larında iki ayrı karar kabul etmiştir.

- 29 Aralık tarihinde düzenlenen Rum Ulusal Konseyi 
Toplantısı sonucunda Klerides, Ulusal Konsey'de bir görüş bir
liği oluşmamakla birlikte, tüm sorumluluğu üzerine alarak 
füzelerin Kıbrıs yerine Girit'e götürülmeleri yönünde karar 
alındığını, bu kararın gerçekleşmesi için Rusya Federasyonu 
ile görüşmelerde bulunulacağını duyurmuştur. Yunanistan bu 
kararı desteklediğini açıklamıştır.

AFRİKA

- Kıta Afrikası ülkeleriyle gerekli düzeyde olmayan
ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesi amacıyla Afrika'ya
açılım politikasına yönelinmiştir. İlgili Büyükelçilerimizin, kamu 
ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir dizi toplan
tılar düzenlenerek ilişkilerimizin geliştirilmesi için alı
nacak önlemleri kapsayan bir Eylem Planı hazırlan
mıştır. (Ek-4)

- Sayın Cumhurbaşkanımız, 4-5 Mayıs 1998 tarihlerinde
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Tunus'a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

- Cezayir Dışişleri Bakanı 21-23 Haziran 1998 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuşlardır.

LATİN AMERİKA

- Sayın Müsteşarımız 24 Mart-3 Nisan 1998 tarihleri 
arasında Peru, Şili, Meksika ve Küba'yı ziyaret ederek, siyasi 
istişarelerde bulunmuştur.

- 1-3 Eylül 1998 tarihleri arasında Latin Amerika'daki 
Büyükelçilerimizle Ankara'da bir seri toplantılar yapılmış 
ve bunlara diğer kamu kuruluşlarımız yanında özel teşeb
büsümüz de katılmıştır. Toplantılar sonunda açılım politikamızın 
esaslarını saptayan bir Eylem Planı hazırlanmıştır. (Ek-5)

-Türkiye ile Arjantin arasındaki siyasi danışmalar 10 
Eylül 1998'de Ankara'da yapılmıştır.

- Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerimizin geliştirilmesine 
yönelik politikamız kapsamında Amerika Devletleri Örgütü'ne 
başvurumuz olumlu sonuçlanmış ve Türkiye, anılan örgütte 
Daimi Gözlemci statüsü elde etmiştir.

- Sayın Başbakanımız, Meksika Cumhurbaşkam'mn dave
tine icabetle, 27-29 Eylül 1998 tarihlerinde Meksika'ya resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Sözkonusu ziyaret, bir Türk Başbakam'mn 
Meksika'ya yaptığı ilk resmi ziyareti oluşturmuştur.

- Sayın Bakanımız, 3-12 Kasım 1998 tarihlerinde 
Brezilya, Şili ve Arjantin'e resmi ziyaretlerde bulunmuştur.
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GÜNEY ASYA, UZAK DOĞU VE PASİFİK ÜLKELERİ

- Sayın Bakanımız, 14-20 Şubat 1998 tarihlerinde Çin Halk 
Cumhuriyeti'ni, 21-22 Şubat 1998 tarihlerinde ise Vietnam'ı 
ziyaret etmiştir.

- Türkiye ile Hindistan arasındaki siyasi danışmalar 
Dışişleri Müsteşarları seviyesinde 16-17 Nisan 1998'de 
Ankara'da yapılmıştır.

- Yeni Zelanda Genel Valisi 21 Nisan-2 Mayıs 1998'de 
ülkemizi ziyaret etmiştir.

- Başbakan Yardımcısı Sayın Ecevit 30 Mayıs-6 Haziran 
1998 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştir.

Türkiye-Pakistan siyasi danışmaları Dışişleri
Müsteşarları düzeyinde 7-8 Eylül 1998'de İslamabad'da 
yapılmıştır.

- Hindistan Cumhurbaşkanı Narayanan 17-20 Eylül 
1998'de ülkemizi ziyaret etmiştir.

BORU HATLARI, ENERJİ ve ULAŞIM

- 1-2 Mart 1998 tarihlerinde, Gürcistan,
Kazakistan, Türkmenistan, Türkiye Dışişleri Bakanları ve

    •

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı'mn katılımlarıyla Istan- 
bul'da yapılan "Enerji Üretimi ve Nakil Hatları" konulu toplan
tıda, bugüne kadar bu alanda ikili düzeyde yapılan çalışmalar, 
üretici ve transit beş ülkenin katılımlarıyla bölgesel ve çok
taraflı bir çerçevede ele alınmış; toplantı sonunda bir Ortak 
Bildiri imzalanmıştır.

- Sayın Başbakanımızın 13-14 Mart 1998 tarihlerinde 
Gürcistan'a yaptığı resmi ziyaret sonucunda Sayın Başbakanımız
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ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze tarafın
dan bir Ortak Bildiri imzalanmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Karadeniz 
Ekonomik işbirliği îş Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) ve Cambridge Enerji Araştırma Kurumlan (CERA) 
tarafından ortaklaşa olarak İstanbul'da 25-27 Mayıs 1998 tarih
lerinde "A Tale of Two Seas: the Energy Future of the 
Caspian and Black Sea" konulu bir uluslararası konferans 
düzenlenmiştir.

- ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (TDA) tarafından 27- 
29 Mayıs 1998 tarihlerinde İstanbul'da "Crossroads of the 
World" konulu bir konferans düzenlenmiştir. Sözkonusu kon
feransta, Bakanlığımız tarafından Boğazlar konusunda, BOTAŞ 
yetkililerince de Bakü-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı 
Fizibilite Etüdü ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi 
Raporu’na ilişkin sunuşlar yapılmıştır.

- Avrasya Enerji ve Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilme
si amacıyla Türkiye ile ABD arasında işbirliğinin yoğun
laştırılması ve Azerbaycan ile Türkmenistan nezdinde ortak 
girişimde bulunulması kararı doğrultusunda, Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Başkut ve ABD Başkanı Bili Clinton'un 
Hazar Havzası Enerji Kaynakları Özel Temsilcisi Büyükelçi 
Momingstar başkanlığında bir heyet 28-31 Temmuz 1998 tarih
lerinde Aşkabat ve Bakü'de girişimde bulunmuş ve bu ülkelerin 
yetkilileriyle görüşmeler yapmıştır.

- Bakanlar Kurulu, 1 Eylül 1998 günü, petrol kirlen
mesinden dolayı gemi sahiplerine mali sorumluluk yükleyen 
ve hasarın tazmin edilmesini öngören "Petrol Kirliliğinden 
Doğan Hasarlar İçin Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi"ne 
zaman geçirmeksizin taraf olunması kararı almış ve katılma 
için gereken süreç başlatılmıştır.

- 33 ülke ve 13 uluslararası kuruluşun katılımıyla tarihi 
ipek Yolu'nun (TRACECA: Avrupa-Kafkasya-Asya Koridoru)
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canlandırılması projesinin ele alındığı ipek Yolu Zirvesi 7-8 
Eylül 1998'de Bakü'de yapılmıştır.

  _ •    ___

- Bakü-Ceyhan Ana ihraç Petrol Boru Hattı bağlamında
Azerbaycan ile Hükümetlerarası Anlaşma (Intergovernmental

•  •

Agreement) ve Geçiş Ülkesi Anlaşması (Host Government
Agreement) hususundaki müzakereler, 29-31 Ekim tarihlerinde 
  •

Bakü, 6-10 Kasım tarihlerinde İstanbul ve 20-23 Kasım ve 9-16 
Aralık 1998 tarihlerinde Bakü'de sürdürülmüştür.

M

- 5 Ekim 1998 tarihinde "Hazar Geçişli Türkmenistan- 
Türkiy e-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin 
Gerçekleştirilmesi ve Türkmenistan Doğal Gazının Türkiye'ye 
Satışına İlişkin Görüşme Protokolü" imzalanmıştır. Anılan 
Protokol çerçevesinde iki ülke heyetleri çerçeve anlaşmasına 
son şeklini vermek üzere 18-19 Ekim 1998 tarihlerinde 
Ankara'da biraraya gelmişlerdir. Sözkonusu anlaşma 29 Ekim 
1998 tarihinde Türkmenistan adına Cumhuriyetimizin 75. 
yıldönümü vesilesiyle de ülkemizi ziyaret eden Türkmenbaşı 
Saparmurat Niyazov, Türkiye adına Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Sayın Başbakanımız tarafından imzalanmıştır.

- Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkiye Cumhurbaşkanları, ülkelerindeki petrol ve gaz kay
naklarının aranması, çıkarılması ve birden fazla boru hattı 
aracılığıyla güvenli bir biçimde dünya piyasalarına taşınması 
konularını değerlendirerek 29 Ekim 1998 tarihinde "Ankara 
Deklarasyonu" nu imzalamışlardır. Cumhurbaşkanları bu 
deklarasyonla, Hazar bölgesi ülkelerinin ve komşu 
ülkelerin bağımsızlık, güvenlik, ekonomik kalkınma ve refah 
seviyelerinin kuvvetlendirilebilmesi için petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının ekonomik ve ticari bakımdan optimal olan birden 
fazla boru hattı aracılığıyla dünya piyasalarına naklinin gerekli 
olduğunu onaylamışlar; ayrıca, Hazar-Akdeniz (Bakü-Tiflis 
Ceyhan) hattının Ana Petrol Boru Hattı olarak gerçek
leştirilmesine ilişkin kararlılıklarını kuvvetle teyit etmişlerdir. 
Sözkonusu belge Türkiye adına ayrıca Başbakan Sayın Mesut
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- İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara 
Denizi'nde seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak 
amacıyla hazırlanan ve 1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe 
giren "Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni 
Hakkında Tüzük", üç yıllık bir uygulama dönemi sonucunda 
edinilen deneyim ve RF, Ukrayna, Romanya, Gürcistan gibi 
Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerle ikili düzeyde ve uluslararası 
forumlarda yapılan görüş alışverişi çerçevesinde bazı hüküm
leri ve terminolojisi değiştirilmek suretiyle yenilenmiş, seyir, 
can, mal ve çevre güvenliğini arttırmaya yönelik önlemlerle 
geliştirilmiştir. 6 Kasım 1998 tarihinde yürürlüğe giren Tüzüğün 
adı "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" olarak 
değiştirilmiştir.

- 9 Aralık 1998 tarihinde Kazakistan ile Chevron, Shell 
ve Mobil şirketleri arasında Kazakistan petrol ve gazının 
ülkemize getirilmesi için gerekli fizibilite çalışmasına ilişkin 
anlaşma imzalanmıştır.

- ABD Başkanı Clinton'un Hazar Havzası Özel Danışmanı 
Büyükelçi Morningstar, ABD'nin BDT ülkelerinde mukim 
Büyükelçileri ve Büyükelçilik temsilcileriyle birlikte 14-15 
Aralık tarihlerinde Ankara'ya gelmiştir.

Yılmaz tarafından da imzalanmıştır.

TERÖRİZM/PKK

- MED TV'nin uydudan yayın yapmasına olanak veren 
yansıtıcıların ait olduğu ülkeler nezdinde yapılan girişimler 
sonucunda, Portekiz, Polonya, Slovakya ve Norveç'in yansıtıcı 
kiralanmasına ilişkin sözleşmeleri iptal etmeleri sağlanmıştır. 
İngiltere'nin MED-TV'ye yayın olanağı sağlayan lisansı iptal 
etmesi için girişimler sürdürülmüştür.

• ____

- Isveç'de Trosby kenti yakınlarında, 10 Temmuz 1998
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tarihinde PKK terör örgütüne ait olduğu düşünülen Hollanda ve 
Almanya'daki yaz kampına giden ve daha sonra ortadan kay
bolan çocukların, örgüt mensupları tarafından kaçırıldığına 
dair haberler üzerine Stokholm Büyükelçiliğimizce gerek
li girişimlerde bulunulmuş; PKK/ERNK faaliyetlerine 
izin verilmemesi ve büronun kapatılması talebimiz İsveç 
makamlarına iletilmiştir. Benzer olaylar, Almanya'nın Celle 
kentinde ve Ermenistan'da da meydana gelmiştir.

- Öte yandan, PKK, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
yurtdışındaki siyasallaşma faaliyetlerini yoğunlaştırmak 
suretiyle kendisini sözde "Kürt halkının siyasi temsilcisi" 
olarak sunma çabalarını yoğunlaştırmış; bu çerçevede, 1 Eylül 
1998 tarihinden itibaren ateşkes ilan ettiğini açıklamış, Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası platformlar
da ülkemiz aleyhine yürüttüğü faaliyetleri arttırmış ve "soruna
siyasi çözüm bulunması" gibi mesajları ön plana çıkartmıştır.

!

Sözde SKP'nin 8. Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs
1998 tarihinde Belçika'da yapılmıştır. 29-30 Eylül 1998 ta-

  •    •

rihlerinde Roma'da Italyan Parlamentosu'nda bazı Italyan 
Parlamenterlerin de katılımıyla sözde SKP'nin 9. Genel Kurul 
toplantısı düzenleneceğinin öğrenilmesi üzerine, İtalyan Meclis 
Başkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı düzeyinde gerekli gi
rişimlerde bulunulmuştur. Ancak toplantı engellenememiştir. 
Sözkonusu toplantı sırasında sözde SKP ile İtalyan Komünist 
Partisi arasında iki yıllık bir işbirliği protokolü imzalanmış; 
protokol uyarınca, SKP'ye İtalyan Parlamentosu’ndaki 
Komünist Parti grup salonlarını kullanma hakkı tanınmış ve 
Türkiye ile "sürgündeki Kürt yönetimi" arasında barış müza
kereleri yapılması çağrısında bulunulmuştur.

Bakanlığımızca 29 Eylül'de yapılan basın açıklamasın
da, sözkonusu faaliyetlerden duyduğumuz rahatsızlık dile geti
rilmiş ve bu gelişmenin iki ülke ilişkilerinde onarılması güç 
yaralar açılmasına neden olacağı belirtilmiştir. TBMM 
Başkanlık Divanı da İtalyan Parlamentosu'nun tutumunu
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şiddetle kınayarak TBMM ile İtalya Meclisi arasındaki iliş
kilerin askıya alınmasını kararlaştırmıştır. Gelişmeler üzerine 
Roma Büyükelçimiz Sayın İnal Batu istişare amacıyla merkeze 
çağrılmıştır.

- Türkiye ile Suriye arasında, bu ülkenin PKK terör 
örgütüne sağladığı desteğin kesilmesi konusunda 1998 Ekim 
ayında yaşanan gelişmelerin ardından, PKK elebaşısı 
Öcalan'ın Suriye'yi terkettiğine dair haberler üzerine, 
Bakanlığımızca ilgili tüm ülkelerden, adli makamlarımızca 
adam öldürmek ve öldürmeye azmettirmek suçlarından 
dolayı hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan ve buna isti
naden uluslararası düzeyde Interpol Kırmızı Bülteni’yle 
aranan adıgeçenin yakalandığında, Türkiye'ye iadesi 
amacıyla tutuklanması istenmiştir.

•  •

Daha sonra, Rusya'ya gittiği anlaşılan terörist Ocalan, bu 
ülkeden siyasi sığınma talep etmiş, Rusya Devlet Duması da 4 
Kasım 1998 günü kabul ettiği bir çağrıda, RF Başkanı 
Yeltsin'den Öcalan'a siyasi sığınma hakkı tanımasını istemiş; 
ancak, Rus makamları nezdindeki kararlı girişimlerimiz sonu
cunda, PKK elebaşısı bu ülkede de barmamayarak, nihayet, 
İtalyan Komünist Partisi’ne mensup bazı milletvekillerinin 
yardımıyla, İtalya'ya götürülmüş, 12 Kasım 1998 günü sahte 
bir pasaportla giriş yaptığı Roma Havaalanı ’ nda polis tarafın
dan gözlem altına alınmıştır.

Bu gelişme üzerine, tarafımızdan İtalyan makamları 
nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunularak, Öcalan'ın, 
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi hükümleri 
çerçevesinde Türkiye'ye iadesi istenmiştir. Diğer taraftan, 
Italyan makamları 13 Kasım 1998 günü yaptıkları bir 
açıklamayla, Öcalan'ın tutukluluğunun mahkemece 
resmileştirildiğini bildirmişlerdir. Öcalan'ın Türkiye'ye iadesi
talebimize ilişkin başvuru dosyamız da 2 Aralık 1998 günü
•    ♦

İtalya'ya tevdi edilmiştir. Bununla birlikte, Roma istinaf 
Mahkemesi, 20 Kasım 1998 günü aldığı bir kararla, Roma
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şehir sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla, Öcalan'ın tutuk-
•  •

luluk halini kaldırmıştır, Almanya da Ocalan'a ilişkin ulus
lararası tutuklama müzekkeresini kaldırma kararı almıştır.

•  •

Ocalan fiiliyatta 16 Ocak 1999 tarihine kadar güvenlik 
gerekçesiyle polisin koruma ve gözetimi altında Roma'da 
yaşamıştır.

M

Öcalan'ın uluslararası bir mahkemede yargılanması ve 
bu konu bahane edilerek, sözde "Kürt konusu" ile ilgili olarak 
uluslararası bir konferans düzenlenmesi gibi gayretlere karşı 
gereken tepkimiz ortaya konularak, konunun başka mecralara 
çekilmesi önlenmiştir. Bu arada, adıgeçenin üçüncü bir ül
keye sınırdışı edileceğine dair haberler üzerine de, muhtemel 
ülkeler nezdinde derhal harekete geçilerek, bu konudaki 
tutumumuz dile getirilmiştir.

•  •

Öcalan'ın gerek tutuklu olduğu söylenen dönemde, 
gerek polis gözetimi altında tutulduğu süre içerisinde, İtalya 
nezdindeki girişimlerimize rağmen, serbestçe yandaşlarıyla 
görüşmesinin, basma mülakat ve demeçler vermesinin, hatta, tele
fon ve propaganda organı MED TV aracılığıyla terör 
örgütünü talimatlarıyla yönetmesinin engellenmediği 
gözlenmiştir. İtalya'nın bu tutumunun, ikili ilişkilere olumsuz 
yansımaları olmuştur.

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

- Sayın Bakanımızın da katıldığı Avrupa Konseyi 102. 
Bakanlar Komitesi Toplantısı 4-5 Mayıs 1998 tarihlerinde 
Strazbourg'da yapılmıştır.

- Avrupa Konseyi Parlamenter Assamblesi (AKPM) 
1998 yılı I., II. ve III. dönem Genel Kurul Toplantıları, sırasıy
la 26-30 Ocak, 20-24 Nisan ve 21-25 Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir.
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İsviçreli Sosyalist Parlamenter Vermot-Mangold tarafından 
hazırlanarak AKPM Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu’na 
sunulan "Türkiye'nin Güneydoğusundaki ve Kuzey Irak'daki 
Kürt Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişilerin İnsani Durumu" 
başlıklı rapor ile raporun ekinde yer alan tavsiye kararı ve 
yönerge tasarıları anılan Komisyon’da kabul edildikten sonra 
Haziran ayı Genel Kurulu’nda görüşülmüştür. Tavsiye 
Kararı, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tavsiye kararı ve yö
nerge, her ne kadar bizim açımızdan kabul edilemez unsurlar 
içerse de, taslak metinlere oranla büyük ölçüde yumuşatılmıştır.

- Kuzey Atlantik Konseyi, NATO-Rusya Daimi Ortak 
Konseyi, NATO-Ukrayna Komisyonu ve Avrupa-Atlantik 
Ortaklık Konseyi (AAOK) Dışişleri Bakanları İlkbahar 
Toplantıları 28-29 Mayıs 1998 tarihlerinde Lüksemburg'da, 
Sonbahar toplantıları 8-9 Aralık 1998 tarihlerinde Brüksel'de 
yapılmıştır.

- Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın 
NATO'ya katılım protokollerinin onaylanmalarına dair kanun 
tasarıları 21 Ekim 1998 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda 
görüşülerek kabul edilmiştir. Protokollerin onaylanmasına 
ilişkin kanunlar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

- NATO ittifakının Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde 
de koruduğu merkezi ve öncü konumun ülkemiz yararları
doğrultusunda geliştirilmesi için çabalarımız sürdürülmüş;

•    •

Barış için Ortaklık Programı çerçevesinde Ankara Barış için 
Ortaklık Eğitim Merkezi ve Güneydoğu avrupa Çok Uluslu Barış 
Gücü gibi iki önemli proje hayata geçirilmiştir.

  •  ____

- BAB Bakanlar Konseyi ilkbahar Toplantısı 11-12 Mayıs
1998 tarihlerinde Rodos'ta, Sonbahar toplantısı 16-17 Kasım 
1998 tarihlerinde Roma'da yapılmıştır.

- 54 ülkenin Dışişleri Bakanlarından oluşan AGİT 
Bakanlar Konseyi'nin 2-3 Aralık 1998 tarihlerinde Oslo'da 
yapılan toplantısında, 1999'da yapılacak müteakip zirve
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- KEİ XI. Dışişleri Bakanları Toplantısı 30 Nisan 1998 
tarihinde Erivan'da yapılmış; mevcut işbirliği mekanizmasını 
bölgesel bir ekonomik örgüte dönüştürecek olan KEİ Şartı heyet 
başkanlarınca parafe edilmiştir.

- XIV. KEİ Zirve Toplantısı, 5 Haziran 1998 tarihinde 
Yalta'da gerçekleştirilmiştir. Zirvede KEİ Şartı'nın imzalan
ması, işbirliği sürecinde tarihi bir dönüm noktasını oluş
turmuştur.

- KEİ XII. Dışişleri Bakanları Toplantısı 22 Ekim 1998
•  •

tarihinde Sofya'da yapılmıştır. Ülkemizi Devlet Bakanı Prof. 
Şükrü Sina Gürel temsil etmiştir.

- Sayın Bakanımız, 14-19 Mart 1998 tarihleri arasında 
Doha'da yapılan İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı’na 
katılmıştır.

- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) V. Zirvesi 11 
Mayıs 1998 tarihinde Almatı'da yapılmıştır. Zirveye, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yanısıra Afganistan, Iran, Kazakistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan Cumhurbaşkanları ile 
Azerbaycan ve Pakistan'ın Başbakanları katılmışlardır.

- Sayın Başbakanımız 22-27 Eylül, Dışişleri Bakanımız 
ise 19-27 Eylül 1998'de BM Genel Kurulu için New York'a git
mişlerdir.

- Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz 
Güvenliği Komitesi 70. Dönem Toplantısı (MSC-70) 7-11 
Aralık 1998 tarihlerinde Londra'da yapılmıştır. Toplantıda Türk 
Boğazları konusunda hazırlanmakta olan bir rapor da 
tartışılmıştır.

toplantısının İstanbul'da gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.
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Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü kutlamaları

14 Devlet Başkanı, Özel Temsilci olarak atanan 4 
Parlamento ve Senato Başkanı, 2 Başbakan, 2 Prens, 2 eski 
Başbakan, 1 Genelkurmay Başkanı, 22 Bakan, 3 Parlamento 
üyesi, 1 Yüksek Mahkeme Başkanı, 3 Cumhurbaşkanlığı 
Danışmanı, 5 Bakan Yardımcısı, 6 Bakanlık Müsteşarı, 2 
Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, 31 Büyükelçi (20'si 
Ankara'da mukim) ve 5 Uluslararası Kuruluş Temsilcisinin 
katılımıyla 28-30 Ekim 1998 tarihlerinde Cumhuriyetimizin 75. 
yıldönümü kutlanmıştır.
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(Ek-1)

Sayın Cumhurbaşkanı;
Aziz Dostum;

Polonya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
arasında 23 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan ta
rihi Dostluk Antlaşması'nın 75.Yıldönümü dolayısıyla şahsım 
ve Türk milleti adına Zat-ı Alinize ve Polonya ulusuna en içten 
dileklerimi iletirim.

Bu vesileyle milletlerimiz arasında 600 yıllık bir geçmişe 
sahip ilişkilerin ürünü olan güçlü dostluk ve işbirliği bağlarını 
anmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bugün aynı 
çağdaş değerleri ve hedefleri benimsemiş bir camia içinde 
yer alan milletimizin, bundan böyle de bağlarını daha da derin
leştireceklerine olan inancımı ifade etmek isterim.

23 Temmuz 1923 tarihli Dostluk Antlaşması, iki ülke 
arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmiş ve esasen iki ulusun 
gönüllerinde değerini yüzyıllarca korumuş bulunan dostluk 
bağlarını tazelemiştir. Polonya'nın paylaşılarak bağımsızlığının 
sona erdirilmesini hiçbir zaman kabul etmemiş tek Avrupa ülke
si olmanın kıvancını bu vesileyle tekrar duymaktayız.

Türkiye ile Polonya arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 
75 yıl önce saygın devlet adamlarımızdan, zamanın Dışişleri 
Bakanı İsmet İnönü tarafından ve modem Türkiye'nin doğuşunu 
simgeleyen Lozan Barış Antlaşması'ndan bir gün önce imza
lanmış olması Türkiye için ayrıca tarihsel bir önem taşımaktadır.

Ekselans Sayın Aleksander Kwasniewski,
Polonya Cumhurbaşkanı

Ankara, 22 Temmuz 1998
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Türkiye ve Polonya milletleri II.Dünya Savaşını takiben 
Avrupa'da meydana gelen ideolojik bölünme nedeniyle karşıt 
ittifaklar içinde yer almış olmalarına rağmen, sınırlı bir işbirliği
ni devam ettirmek suretiyle eski dostluklarının zarara uğra
mamasını önlemeyi bilmişlerdir. Avrupa'da artık bölün
müşlüğün aşıldığı ve ortak değerler çerçevesinde, Türkiye 
ve Polonya'nın tarihsel dostluklarını, yeni işbirliği pro
jeleriyle daha da pekiştirmelerini temenni ediyorum.

1990'lar Avrupasmın yeni siyasi koşullarında gözden 
geçirilmesine ihtiyaç duyulan 23 Temmuz 1923 tarihli Dostluk 
Antlaşması, 1994 yılında iki ülke Cumhurbaşkanları arasında 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşması adıyla yeniden düzenlenmiş ve 
böylelikle Türk ve Polonya milletlerinin dostluklarının ebedi 
kılınması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Türkiye ve Polonya halklarının tarihsel dostluğunda bir 
dönüm noktasını simgeleyen 23 Temmuz 1923 tarihli Dostluk 
Antlaşması’nın mimarlarını minnetle anıyor, bu fırsattan yarar
lanarak Türkiye ve Polonya milletlerine barış ve istikrar içinde 
refah ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

En samimi dileklerimle

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı
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Saygıdeğer Cumhurbaşkanı,

23 Temmuz 1923 tarihli Lozan Dostluk Antlaşması’nın 
75. yılı münasebetiyle, Sizin şahsınızda tüm Türk ulusuna 
en içten tebriklerimi, saygılarımı, mutluluk ve başarı temen
nilerimi iletirim.

Bu geçen 75 yılda, ülkelerimizin ve uluslarımızın ortak 
yönelimlerine dair Dostluk Antlaşmasında kabul edilen temel 
doğrulanmıştır. Değişen şartlara, politik sistemlere, konjonktür 
istikrarsızlıklarına aldırmadan dostluğumuza ve özgürlük, istiklal 
ve demokrasi gibi en çok önem verdiğimiz değerlerimize 
karşılıklı olarak sadık kalabildik.

75 yıl öncesinde kalan bu antlaşma, I. Dünya Savaşı 
felaketinin ardından, elbirliğiyle yepyeni bir Avrupa inşa etme 
azminin ifadesiydi. Aynı zamanda, tüm Polonya'da bilinen ve ta
rihe bir daha silinmemecesine yazılmış bir gerçeğe, 
Türkiye'nin 123 yıl önce yaşanan Polonya işgalini reddedişine 
-kaldı ki Türkiye Polonya'nın işgal edilmesini kabul etmeyen 
yegane Avrupa ülkesidir- PolonyalIların duydukları minnettar
lık duygusunun bir ifadesi olmuştu. İşte bu yüzden, bu ant
laşma, her iki ülke için de sembolik ve canlılığını sürekli 
koruyan bir anlam taşımaktadır.

Ekselansları
Sayın Süleyman Demirel
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Ankara
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Bu antlaşma, II. Dünya Savaşı sonrasında sınan
mış, Türkiye, savaşın tarafı olmamasına karşın, toprakları
na sığınan tüm PolonyalIlara yardım etmişti. Aslında bu ant
laşma üstüne düşeni bir kez daha yerine getirmiş, 1939-1945 yıl
ları arasında Polonya'nın bir devlet olarak varlığının devamı, 
Ankara'da çalışmalarını sürdüren Polonya Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği'ne desteği sayesinde sağlanabilmişti.

Daha sonraları, Yalta Antlaşması'nın bizleri mecbur 
bıraktığı kamplaşmaya karşın, yine de ortak çalışmalar 
sürdürmeyi, özellikle ekonomi, sanayi, ticaret ve kültür alanların
da işbirliği yapmayı başarabildik. Dostluğumuzu ve karşılıklı 
saygımızı korumayı, geliştirmeyi başardık.

1989'da Doğu Avrupa'da meydana gelen değişimler, poli
tik alanda da ilişkilerimizi yeniden canlandırmaya ve ortak 
amaçlarımıza ulaşmak için işbirliği yapmamıza olanak tanıdı. 
Dostluk Antlaşmasını, 1994 yılında imzaladığımız yeni bir ant
laşmayla perçinledik.

Kısa süre içerisinde Polonya da NATO'ya, Türkiye'nin de 
içinde bulunduğu güvenlik sistemine dahil olacak. Avrupa 
Birliği ile bütünleşmeyi de şiddetle istiyoruz. Ortak Avrupa 
evinin inşa sürecinden, hiçbir Avrupa ülkesi hariç tutulmamalıdır.

Bu alanda yapacağımız daha pek çok şey var. 
Dostluğumuz ve ülkelerimiz arasında dinamik biçimde gelişen 
bağlar, halen varlığını sürdüren kamplaşmaları yenmeye olanak 
tanıyan ortak amaçlarımızın ve ortak değerlerimizin Avrupa'sının 
inşasına yatırımdır.

İnanıyorum ki, Polonya ve Türkiye, dostlukları tarihin en 
zorlu geçiş dönemlerine bile göğüs gerebilmiş bu iki ülke, yeni 
yüzyılda da her alanda gittikçe daha gelişen ve çok yönlü işbir- 
liklerine girişecektir. Biz, Türkiye'ye büyük bir sempati besle
mekteyiz, onu anlıyoruz, yönelimlerine ve Atatürk'ün "Yurtta 
barış, dünyada barış" ilkesine bağlılıklarına saygı duyuyoruz.
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Kuvvetle inanmaktayım ki, 75 yaşındaki Lozan Dostluk 
Antlaşması, ona bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı, Polonya halkının Size ve Türk
ulusuna olan derin saygısının ve dostluğunun teminatını lütfen 
kabul buyurunuz.

Aleksander Kwasniewski
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(Ek-2)

TUTANAK

Mısır Arap Cumhuriyeti (MAC) Cumhurbaşkanı Sayın 
Hüsnü Mübarek, îran Cumhurbaşkanı Sayın Seyid 
Mohammed Hatemi adına İran Dışişleri Bakanı Kamal 
Kharrazi ve MAC Dışişleri Bakanı Amr Moussa tarafın
dan Suriye adına getirilen mesajların ışığında, terörizmle 
mücadelede işbirliği konusunu görüşmek üzere, isimleri ilişik 
listede (Ek: 1) kayıtlı Türk ve Suriye heyetleri 19-20 Ekim 1998 
tarihlerinde Adana'da biraraya gelmişlerdir.

Toplantıda Türk tarafı, gelinen noktada ilişkilerde yaşanan 
gerginliğin giderilebilmesi için Mısır Cumhurbaşkanına sunulan 
Türk taleplerini tekrarlamıştır (bu belge Ek:2'dedir). Ayrıca, 
Türk tarafı, MAC aracılığıyla Suriye'den aldığı ve aşağıdaki 
taahhütleri içeren cevabı hatırlatmıştır.

1. Öcalan şu andan itibaren Suriye'de değildir ve kesinlik
le Suriye'ye girmesine izin verilmeyecektir.

2. Dışarıdaki PKK unsurlarının Suriye'ye girmesine izin 
verilmeyecektir.

3. PKK kampları şu andan itibaren faaliyette değildir 
ve kesinlikle faaliyete geçmelerine izin verilmeyecektir.

4. Birçok PKK'lı tutuklanmış ve adalete sevkedilmişlerdir. 
Listeleri mevcuttur. Suriye bu listeleri Türk tarafına tevdi 
etmiştir.

Suriye tarafı yukarıdaki hususları teyid etmiştir. Bunlara 
ilaveten taraflar aşağıdaki hususlarda da mutabık kalmışlardır.

1. Suriye, topraklarından kaynaklanan ve Türkiye'nin
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güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik hiçbir faaliyete karşılık
lılık ilkesi çerçevesinde izin vermeyecektir. Suriye, toprakları 
üzerinde, özellikle PKK'nın silah, lojistik malzeme ve 
parasal destek teminine ve propaganda yapmasına müsaade 
etmeyecektir.

2. Suriye, PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu kabul 
etmiştir. Ülkesinde, diğer terör örgütleri meyanında, PKK ve 
tüm yan kuruluşlarının bütün faaliyetlerini yasaklamıştır.

3. Suriye, ülkesinde PKK'nın eğitim ve barınma amaçlı
kamp ve diğer tesisler oluşturmasına ve ticari faaliyetlerine 
izin vermeyecektir.

4. Suriye PKK mensuplarının üçüncü bir ülkeye geçişleri 
için ülkesini kullanmasına müsaade etmeyecektir.

5. PKK terör örgütünün elebaşısının Suriye toprakları
na girmemesi için bütün tedbirleri alacak, sınır kapılarını bu 
yolda talimatlandıracaktır.

Taraflar, yukarıda değinilen tedbirlerin etkili ve şeffaf 
bir biçimde uygulanmaları yönünde bazı mekanizmalar oluştur
mayı kararlaştırmışlardır.

Bu bağlamda;

a) iki ülke üst düzey güvenlik yetkilileri arasında derhal
ve doğrudan telefon hattı tesis edilecek ve kullanılmaya 
başlanacaktır.

b) Taraflar yekdiğerinin diplomatik temsilciliklerine ikişer 
özel görevli atayacaklar ve bu görevliler Misyon Şefleri tarafın
dan bulunan ülke makamlarına takdim edileceklerdir.

c) Türk tarafı, terörle mücadele bağlamında, güvenliği art
tırıcı tedbirlerin ve bunların etkinliğini denetlemek üzere, bir 
sistemin kurulmasını Suriye tarafına önermiştir. Suriye tarafı,
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bu öneriyi makamlarının onayına sunacağını ve neticesi hakkın
da en kısa zamanda bilgi vereceğini belirtmiştir.

d) Türk ve Suriye tarafları, Lübnan'ın da muvakatının 
alınması kaydıyla, PKK terörüyle mücadele konusunu üçlü 
çerçevede ele almayı kararlaştırmışlardır.

e) Suriye tarafı, bu tutanakta sözü edilen hususların uygu
lanması ve somut sonuçların sağlanması için gerekli tedbirleri 
alacağını taahhüt etmiştir.

Adana, 20 Ekim 1998

Türk Heyeti Adına Suriye Heyeti Adına

Büyükelçi Uğur Ziyal 
Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı

Tümgeneral Adnan Badr 
Al Hassan
Siyasi Güvenlik Başkanı
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(Ek-3)

ORTAK DEKLARASYON

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman 
Demirel'in vaki davetine icabetle Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R.Denktaş 22-24 
Nisan 1998 tarihlerinde resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Bu ziyaret sırasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları,

20 Ocak 1997 tarihinde yayınladıkları Ortak Deklarasyona 
atıfta bulunarak,

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki 
ilişkileri her alanda en yakın dayanışma ve işbirliği 
çerçevesinde geliştirme arzu ve azimlerini teyid ederek,

Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum ile son 
gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin her alanda derin
leştirilmesi ve daha da ileri götürülmesi konularında görüş alış 
verişinde bulunmuşlar ve aşağıdaki ortak görüş ve kararlarını 
açıklamışlardır.

1. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs 
sorununa kalıcı ve barışçı bir çözüm bulunması amacıyla 
bugüne kadar her türlü yapıcı çabayı göstermişlerdir. Buna 
mukabil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'ın 
teşvikiyle Ada'yı bir Elen adası haline dönüştürme hedefin
den hiç bir zaman vazgeçmemiş ve uluslararası alanda haksızca 
gaspettiği statüden yararlanarak tüm çözüm süreçlerini ve öneri
lerini akamete uğratmıştır. Yunanistan GKRY ile askeri, 
ekonomik ve siyasal alanlarda fiilen gerçekleştirmekte olduğu
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bütünleşme süreci ile de siyasal çözüm çabalarını engellemekte
dir.

2. AB, Lüksemburg Zirvesi'nde GKRY ile tam üyelik 
müzakerelerini başlatma kararı alarak uluslararası hukuku ve 
1959-60 Kıbrıs Anlaşmalarını kaale almamış ve çözüm 
çabalarına darbe vurmuştur. Herhalükarda GKRY'nin ulus
lararası hukuka aykırı olarak yürüttüğü tam üyelik müza
kereleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için herhangi bir 
mükellefiyet yaratamayacağı gibi, Türkiye'nin 1959-60 
Anlaşmalarından doğan hak ve sorumluluklarını da hiç bir şe
kilde etkilemeyecektir.

3. AB, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tüm Kıbrıs 
adına üyelik müzakerelerini başlatarak Ada'daki iki halk ve 
Türkiye ile Yunanistan arasında 1959/-60 Anlaşmaları ile temi
nat altına alman dengeleri yoksaydığını göstermiş, Kıbrıs 
müzakere süreci içinde oluşan çözüm parametrelerini ortadan 
kaldırmıştır. AB, Kıbrıs Türk halkına bir azınlık statüsü biç
meye çalışan bu zihniyet ve yaklaşımını sürdürerek Lüksemburg 
Zirvesini tarihi bir hataya dönüştürmüştür.

4. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Ada'sının iki sahibinden 
biri olarak ve ayrı self-determinasyon hakkına dayanarak 
1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin kurucu ortağı olmuştur. Kıbrıs 
Türk halkı bu Cumhuriyetin 1963 yılında Kıbrıs Rum 
tarafınca silah zoruyla yıkılmasından sonra Kıbrıs Rum
Yönetimi'nin hukuka aykırı bir şekilde gaspettiği "Kıbrıs 
Hükümeti" ünvanım hiç bir zaman tanımamış ve egemen irade
siyle kendi öz yöntemini ve bilahare kendi devletini kurmuştur.

5. AB Lüksemburg Zirvesini takiben Kıbrıs Türk 
tarafının herhangi bir müzakere sürecine "toplum" düzeyinde 
katılması veya AB ile tam üyelik müzakerelerini yürüten Rum 
heyetine iştirak etmesi 1959-60 Anlaşmalarından kay
naklanan eşit siyasal statüsü ve egemenlik haklarından 
vazgeçmesi anlamına gelecektir.
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6. Varılan aşamada, Kıbrıs sorununa çözüm bulun
masına yönelik herhangi bir müzakere süreci ancak egemen 
eşitler arasında sürdürülebildiği takdirde başarı şansına kavuşa
caktır. Kıbrıs'ta bugün eşit iki ayrı halk, devlet ve demokratik 
yönetim mevcuttur. Kıbrıs'daki bu gerçekler ile Kıbrıs Türk 
halkının egemenlik hakları kabul edilmedikçe kalıcı bir çözüme 
ulaşılamaz, iki eşit taraf herşeyden önce aralarındaki temel 
sorunları çözmeli, Ada'da yanyana barış ve istikrar içinde yaşa
manın koşullarını yaratmalıdırlar.

7. Türkiye'nin Kıbrıs adası üzerinde uluslararası anlaş
malardan doğan hak ve sorumlulukları vardır. Türkiye, 
stratejik menfaatleri doğrultusunda Kıbrıs ve Doğu 
Akdeniz'de her zaman barış ve istikrarın teminatı olmuştur. 
1960 Garanti ve ittifak Antlaşmaları her koşul altında 
geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecek, bu anlaş
maların doğrudan veya dolaylı olarak aşındırılmasına müsaade 
edilmeyecektir. Kıbrıs adası ve bölgede 1960 Anlaşmaları ile 
tesis edilen Türk-Yunan dengesi korunacaktır.

8. Taraflar, yukarıda kaydedilen esaslar doğrultusun
da ve Kıbrıs'a ilişkin bu gerçekleri dikkate alan çözüm
çabalarını yapıcı bir yaklaşımla değerlendireceklerini ve
destekleyeceklerini beyan etmişlerdir. Türkiye ve KKTC bu 
koşullarda başlatılacak özlü ve anlamlı müzakerelere açık olduk
larını bildirmişlerdir.

9. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'la oluştur
duğu "Ortak Askeri Doktrin" çerçevesinde ağır ve ileri 
teknolojiye dayalı silah alımlarını sürdürmektedir. S-300 
füzelerinin Güney Kıbrıs'a konuşlandırılması faaliyeti devam 
etmektedir. Baf Askeri Hava Üssü'nün Yunan savaş uçaklarına 
tahsisli olmak üzere inşaatı tamamlanmıştır. Kıbrıs ve Doğu 
Akdeniz'de artan gerilimin sorumlusu GKRY ve Yunanistan'dır. 
Türkiye ve KKTC, Kıbrıs adasında ve Doğu Akdeniz'de den
gelerin korunması ve barışa tehdit oluşturan politikaların 
sonuçsuz bırakılması için sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşım
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dan ayrılmadan gereken önlemleri almaktadır. Taraflar bu 
husustaki kararlılıklarını Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları arasında imzalanan 20 
Ocak 1997 tarihli Ortak Deklarasyon'da ortaya koymuşlardır.

Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan'ın bölgede barış ve 
istikrarı bozmaya yönelik attığı tüm adımlar, yarattıkları 
tehdit temelinde değerlendirilecek, bu gelişmelerin siyasal 
düzeyde bir pazarlık veya baskı unusuru olarak kullanılmasına 
müsaade edilmeyecektir.

10. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız ve ege
men bir devlet olarak varlığını sürdürmesi esastır. Bu amaca 
yönelik olarak Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar 20 Ocak 
1997 tarihli Ortak Deklarasyon ve 20 Temmuz 1997 tarihli Ortak 
Açıklamalar çerçevesinde güçlendirilecek ve tesis edilen özel 
ilişkiler her alanda derinleştirilecektir. Bu doğrultuda, Türkiye 
ve KKTC arasında başlatılan Ortaklık Konseyi çalışmaları ileri 
götürülecektir.

11. İki ülke arasında oluşturulan ortak ekonomik alan 
doğrultusunda, serbest ticaret koşullarına uygun olarak mal, 
hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını ve yatırımların 
akışını temel alan müşterek ekonomik ve mali politikalar, 
kalkınma ve gelişme stratejileri uygulamaya süratle geçirilecek
tir.

12. Taraflar KKTC'nin uluslararası plandaki konumunu 
güçlendirmek için ortak çabalarını geliştirerek sürdüreceklerdir.

13. İki ülke arasındaki ortak menfaatlerinin korunması ve 
azmi ve kararlılığı içinde her düzeydeki temaslar yoğun
laştırılarak artırılacaktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. 
Denktaş Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'i KKTC'ne 
resmi bir ziyaret yapmaya davet etmiştir. Davet memnuniyetle 
kabul edilmiştir.
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"AFRİKA’YA AÇILIM” EYLEM PLANI

I. Genel:

"Afrika'ya Açılım" politikası, Türkiye düzeyindeki bir 
devletin, Afrika kıtası, özellikle Siyah Afrika ile olan ilişki
lerinin yeterli olmadığı gereğinden esinlenmiştir. Ankara'daki 
Etyopya, Somali ve Nijerya Büyükelçilikleri’nin değişik se- 
beblerle kapatılmasından sonra özel konumu olan Sudan dışın
da hiçbir Siyah Afrika ülkesinin Büyükelçiliğinin Türkiye'de 
mukim bulunmaması, ilişkilerimizin düzeyi açısından bir örnek 
olarak gösterilebilir.

II. Hedef:

Bu durumun imkanlar ölçüsünde düzeltilmesi ve 
ekonomik/siyasi/kültürel ilişkiler ağı örülmesidir. İlişkilerin bir 
anda geliştirilmesinin olanaksızlığının ışığında, zamana yayıla
cak bir çalışmanın başarıya ulaşması için sürdürülebilir bir nite
lik taşıması gerektiği kadar, bir alt yapı (bilgi/temas) ve 
belirli bir bütçeye hedef doğrultusunda kullanılabilir mali 
kaynaklara ihtiyaç olduğu ortadadır.

"Afrika'ya Açılım" konusunda alınması önerilen önlem
lerin bir bölümünün, iki yıllık bir süre içerisinde gerçekleşti
rilmesi, bu şekilde, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi adaylığı 
için destek sağlanması hedef alınmıştır. Yeni Temsilciliklere 
yönelik bazı önlemlerin ise, on yıla uzanan bir süreç içerisinde 
gerçekleştirilmesi hedef olarak saptanmıştır.

Tüm bu çalışmanın ana hedefi ise, Siyah Afrika ile 
ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek 
suretiyle bu alandaki çıkarlarımıza hizmet etmek ve siyasal 
ilişkilerimizin uzun vadede sağlam bir zemine oturmasını sağla
maktır.
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Önemli bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye'nin, 
önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde, yeni pazarlara girme ve 
hammadde temini arayışı içerisinde olacağı hususu da kuşkusuz 
bu çalışmada dikkate alınmıştır.

Önlemlerin bir kısmının Bakanlığımızca yapılabilirliği 
için şimdiden araştırmalara başlanılmıştır. Ancak, açılımın 
ilgili kuruluşlarla eşgüdüm içinde yürütülmesi ve 
katkılarının sağlanması önem taşımaktadır.

III. Temsil Durumu:

A. Tüm Afrika kıtasında 12 Büyükelçiliğimiz mevcuttur. 
Bunlardan 5'i, esasen yakın ilişkilerimiz olan Kuzey 
Afrika'dadır. (Büyükelçiliklerimizin sayısının yetersiz olduğu 
bazı kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından ifade 
edilmiştir.) On yıla kadar uzanacak bir süreç içerisinde, özel
likle Siyah Afrika'da Büyükelçiliklerimizin sayısının art
tırılması üzerinde durulabilir. Bu çerçevede, ekonomik sebeplerle 
kapatılan ve önemli bir ülke olan Gana'nın başkenti Akra'daki 
Büyükelçiliğimizin yeniden açılması, Afrika Kalkınma 
Bankası'na üyelik işlemlerimizin tamamlanmasından sonra 
Cöte d'Ivoire'nin başkenti Abidjan'da Büyükelçilik açılması 
planlanabilir. Ayrıca, keza önemli bir ülke olan Zimbabwe 
(Eski Rodezya) başkenti Harare ile Tanzanya ve Mozambik'de de 
Büyükelçilik açılmasının yararlı olup olmayacağı değer
lendirilebilir. Bu aşamada bir değerlendirme yapmak üzere 
yukarıda maruz tüm ülkelerle ilgili olarak, BM Nezdindeki 
New York, Cenevre ve Viyana Daimi Temsilciliklerimizce 
çeşitli verilerin derlenmesi suretiyle bir araştırma yapılması
•  •  • •  m İ  1 9 1  *öngörülebilir.

B. Merkezden Akreditasyon: Bazı önemli Afrika 
ülkelerine, Merkez'de görevli Büyükelçilerimizin akredite 
edilmesi suretiyle, temasların daha sıklaştırılması mümkün 
olacaktır. Böyle bir çalışma başlatılmıştır.

C. Temsilciliğimiz bulunmayan başkentlerde Fahri
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Konsolosluklar açılmasının yararları gözlenmiştir. Afrika 
ülkelerinde mukim tanınmış, gerek işadamları arasında 
(örneğin Lübnan veya Hint toplumlarma mensup) Fahri 
Konsolos bulunması veya ilgili ülke yetkililerinden önde gelen 
işadamlarının aday olarak önerilmesinin istenmesi yoluna 
gidilebilir. Bu yolda araştırmalar başlatılmaktadır.

D. Büyükelçiliklerimizin halen akredite oldukları ülkelerle 
ilgili akreditasyon planının işler hale getirilmesi ve görülen 
aksaklıkların düzeltilmesi gerekmektedir. Bu yönde bir çalışma 
başlatılmış bulunmaktadır.

• •

IV. Önlemler:
•  • •

1. idari Önlemler

A. Afrika'daki Büyükelçiliklerimizin, bir çok ülkeye 
akredite olması dolayısıyla, Büyükelçilerimizin ve meslek 
memurlarının akredite bulunulan ülkeye mutlaka gitmeleri bu 
ülkelere yakın olması halinde sıkça gitmeleri olanağının sağlan
ması,

B. Afrika'daki misyonlarımızın küçük olması dolayısıyla, 
temsil açısından karşılaşılan sorunların çözümü için özellikle 
ikinci olarak görev alacak meslek memurlarının, asgari ilk 
çıkışlarının ikinci bölümünde, rotasyon uygulaması ile büyük 
merkezlerden atanmalarının planlanması,

C. Ticaret Müşavirliği kadrosu boş olan Büyükelçiliklere 
atama yapılması, bu mümkün olmadığı takdirde kalifiye 
sözleşmeli personele veya bazı ülkelerin yaptığı gibi özel bir 
danışmanlık şirketi aracılığıyla bu görevin yerine getirilmesi,

D. Büyükelçiliklerimizin alt yapısının (bina, taşıt, personel, 
ödenek açısından) takviye edilmesi,

E. Afrika kıtasında bulunan Büyükelçiliklerimizdeki ikin
ci meslek memurlarının NATO Afrika Bölge Uzmanları 
Toplantılarına katılmalarının sağlanması;
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F. Afrika'daki yaşam koşullarının güç oluşu dolayısı ile 
bazı teşvikler sağlanması, (yıllık izin sürelerinin idari yöntem ile 
uzatılması, mesafelerin uzak olduğu dikkate alınarak, birçok 
ülkenin yaptığı gibi, memurlara görev süreleri boyunca bir kez 
tatil için uçak bileti verilmesi ve çocuklarının eğitimi için mali 
katkıda bulunulması gibi)

2. Siyasi Önlemler

A. Afrika ülkelerinden yüksek düzeyde davetler 
yapılması, (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı)

B. Birkaç önemli Siyah Afrika ülkesi ile siyasal danış
ma mekanizması kurulması, mevcut olanlara işlerlik kazandırıl
ması,

C.Türkiye'ye akredite Siyah Afrika ülkeleri 
Büyükelçilerinin uygun vesilelerle Ankara'ya davet edilmeleri,

D. BM ve İKÖ'de Siyah Afrika ülkeleri ile temasların ve 
danışmaların arttırılması,

E. Karşılıklı parlamenter ziyaretleri düzenlenmesi,

F. Seçilmiş Siyah Afrika ülkelerine Heyetler gönderilmesi,

G. İnsani yardım yapılması, (gıda, malzeme, ilaç)

3. Ekonomik önlemler

A. Hukuki çerçeve ve alt yapının oluşturulması için 
olmayanlarla Ticaret Anlaşması, Ekonomik, Teknik ve Bilimsel 
İşbirliği Anlaşması imzalanması, olanlarla bunların işlerlik 
kazandırılmasına çalışılması,

B. Temasların gelişmesinde önem taşıdığı bilinen bil
gilendirmeyi gerçekleştirmek üzere Afrika ülkelerinden Teknik 
Bakanların (Ticaret, Sanayi, Tarım, eğitim, Sağlık v.b) işbirliği
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imkanlarını araştırmak üzere Türkiye'ye davet edilmeleri,

C. Afrikalı Ticaret Bakanlarının İzmir Uluslararası 
Fuarı’na davet edilmeleri, (Bu yıl daha çok Afrikalı Bakanın 
davet edilmesi sağlanmıştır.)

D. Afrika ülkelerinde çeşitli alanlardaki uzmanların (tarım, 
sağlık, madencilik, serbest bölgeler, eczacılık, ilaç sanayii v.b.) 
kısa süreli (10-15 gün) eğitim programları ve inceleme gezileri 
için Türkiye'ye daveti ve bu uzmanların iaşe ve ibate masrafları 
ile kendileri karşılayamadığı takdirde uçak biletlerinin karşılan
ması,

E. Türkiye'den uzmanlar gönderilmesi,
  •    .

F. ISEDAK çerçevesinde evvelce uygulanmış olan 
FOPTCIC (Focal Points of Technical Assistance Centers of 
Islamic Countries) mekanizmasının yeniden işletilmesi de 
öngörülmektedir. Ayrıca, UNDP'nin mevcut olanaklarından da 
yararlanılması imkanları araştırılmaktadır.

G. Bölgeyle ilişkilerin geliştirilmesinde önem taşıdığı bili
nen Afrika ülkelerine teknik yardım sağlanması amacıyla, 
(evvelce Sahel ülkelerine yardım için İKÖ çerçevesinde oluş
turulan fona katkıda bulunmak üzere 10 milyon dolar tahsis 
ettiğimiz gibi) bu kez Afrika için asgari 10 milyon dolarlık 
özel bir fon oluşturulması ve bu fonun TÎKA'nın yönetimine 
bırakılması,

Sözkonusu fonun münhasıran Afrika için olması ve 
başka ülkelere yardım için öngörülen fonlara aktarılma 
imkanının bulunmaması önem taşımaktadır.

H. Türkiye'nin Afrika Kalkınma Bankası’na bölge dışı 
donör ülke sıfatıyla üye olması yolundaki başvurusu, 1991 
yılında kabul edilmiştir. Üyeliğin gerçekleşmesi için ödenmesi 
gereken 50 milyon dolar katkı payı şimdiye değin öden
memiştir. Banka’ya ve Afrika Kalkınma Fonu’na katılmamız
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Afrika politikamız açısından siyasi bir gösterge olacağı gibi, 
müteahhitlerimizin Banka'nın finanse ettiği projelerin 
ihalelerine katılmasına olanak sağlayacak, ayrıca bu projelere 
sağlayacağımız mal ve teçhizat ile de dış ticaretimize katkı
da bulunulacaktır,

I. Karşılıklı iş adamları ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,

J. Afrika ülkelerde İş Konseyleri veya Ortak Ticaret 
Odaları kurulması,

K. Büyük firmalarımızın Afrika ülkelerinde yerel şirket 
kurmalarının ve yatırım yaparak imalata yönelik faaliyetlerde 
bulunmalarının özendirilmesi, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
Afrika’da başarılı sonuçlar elde edebileceğinin dikkate alınması,

L. Afrika ülkelerinde düzenlenen uluslararası ticaret ve 
sanayi fuarlarına iştirak edilmesi ve ihraç malları sergileri açıl
ması,

M. Hava ve deniz ulaşımının geliştirilmesi,

N. Müteahhitlerimizin Siyah Afrika Pazarı'na girmelerinin 
özendirilmesi,

O. Savunma Sanayiimizin tanıtılması,

P Afrika'ya yönelik ihracatta Eximbank'ın finansman 
imkanlarının sağlanması,

R. Bazı seçilmiş Afrika ülkelerinin ihraç mallarının 
(çoğunlukla hammaddedir) satın alınmasına öncelik vermek 
suretiyle, bu ülkelerin ihracatının teşvik edilmesi ve ikili ticari 
ilişkilerimizin gelişmesi için tarafımızdan bu şekilde katkıda 
bulunulması.
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4. Eğitim ve Kültür Önlemleri

A. Kültür Anlaşmalarının imzalanması

B. Verdiğimiz bursların sayılarının ve tutarlarının art
tırılması: Halen tüm Siyah Afrika'ya 204 burs verilmek
tedir Bununla birlikte Siyah Afrika’ya yönelik burs poli
tikamızın tekrar değerlendirilebileceği ve Afrika ülkelerinin sayı
ca fazla olduğu dikkate alınarak, burs sayısının arttırılabileceği 
düşünülmektedir. Burs ödemelerinin dolar baz alınarak yapıl
ması sağlanmalıdır. Bu şekilde, esasen düşük olan burs
ödemelerinde, yıl boyunca, istikrar sağlanabileceği düşünülmek
tedir.

C. Afrikalı bursiyerlerin, eğitimlerini tamamla
malarından sonra kendileriyle temasların sürdürülmesi önem 
taşımaktadır. Bu amaçla, bir envanter çalışmasının, burs veren
kuruluşlarımızca yapılarak ilgili Büyükelçiliklerimize ulaştırıl
ması sağlanmalıdır.

  •

D. İslam Kalkınma Bankası bursları ile çok sayıda 
Siyah Afrikalı öğrencinin Türkiye'de eğitim yapması için 
girişimde bulunulabilir. Bu konuda, özellikle eğitim konten
janlarının sağlanması açısından YÖK'ün yardımcı olması yararlı 
olacaktır.

t

5. Askeri İlişkilere Yönelik Önlemler

A. Siyah Afrikalı öğrencilere askeri okullarda eğitim 
olanakları sağlanması,

B. Askeri uzmanlarımızın Siyah Afrika ülkelerinde eğitim 
vermeleri,

C. Afrikalı subayların kısa sürelerle gezileri için Harp
Akademileri Komutanlığı ve Milli Güvenlik Akademisi tarafın
dan davet edilmeleri.
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A. Yukarıda maruz önlemlerin bir çoğu, Siyah Afrika 
ülkelerinde Türkiye'nin tanıtılmasına yöneliktir. Bunlara ek 
olarak, aşağıdaki önlemler de akla gelmektedir:

i. Türkiye'deki çeşitli festivallere ve müzik şölenlerine 
Afrika'dan katılım sağlanması: Uluslararası 23 Nisan Çocuk 
Festivali’nin bu bakımdan başarılı olduğunu kaydetmek 
gerekmektedir.

ii.Ülkemizde düzenlenen uluslararası dış politika 
toplantılarına Afrika'dan konuşmacılar çağırılması.

iii. Afrika ülkelerinden zaman zaman basın men
suplarının ve üniversite öğretim üyelerinin çağrılması.

B. Öte yandan, Türkiye'de kamuoyunun Afrika kıtasına 
ilgisini çekmek için aşağıdaki önlemler üzerinde durulabilir:

i. Afrika konusunda Dış Politika Enstitüsü'nün bir 
Sempozyum veya Seminer düzenlenmesi.

ii. Bir Türk üniversitesinde Siyah Afrika İncelemeleri 
Enstitüsü kurulması.

V. Heyet Ziyaretleri

Siyah Afrika ülkelerine, Sonbahar aylarından itibaren, 
belirli aralıklarla bir Büyükelçi veya mevcut ise KEK Eş- 
Başkanı Devlet Bakanı başkanlığında heyetler gönderilmesi, bu 
vesile ile işbirliği imkanlarının araştırılması, bu ülkelere yönelik 
teknik yardım olanaklarının saptanması, BM Güvenlik Konseyi 
adaylığımız, Kıbrıs sorunu ve Türk dış politikasına ilişkin 
diğer konularda bilgi verilmesi planlanmıştır.

Bu ziyaretlerin yapılmasında ekonomik ve siyasi ağırlığı 
fazla olan ülkelere öncelik verilmesi ve Batı Afrika'da iki, Doğu

6. Tanıtma Önlemleri
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Afrika ve Güney Afrika olmak üzere dört giriş noktası seçilmesi 
uygun olacaktır. Heyetlerimizin ziyareti vesilesiyle, Kahire, 
Abidjan ve Adis Ababa'da merkezleri bulunan Afrika kuru
luşları ile temaslar yapmanın da yararlı olacağı düşünülmektedir.

Ziyaretlerin, öncelikle Büyükelçiliğimiz ve Fahri 
Konsolosluğumuz bulunan başkentlere yapılması; heyetleri
mizde, Dışişleri Bakanlığına ek olarak, Maliye Bakanlığı, 
Hazine, Dış Ticaret Müsteşarlıkları, TÎKA, DEİK temsilcilerinin 
yer alması isabetli olacaktır.

Heyetlerin ziyaretlerini, yukarıdaki dört giriş noktasın
da aşağıda sıralanan ülke gruplarına yapması, 
Büyükelçiliklerimizin telkinleri ışığında planlanmıştır:

1. Grup: (Batı Afrika)

Nijerya 
Kamerun 
Ghana 
Cote d'Ivoire 
Gine
Burkina Faso

2. Grup: (Sahel)

Nijer
Mali
Çad
Senegal
Gambiya
Moritanya

3. Grup: ( Güney-Batı  Afrika)

Gabon
Namibiya
Botswana
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Zambia
Kongo Demokratik Cumhuriyeti

4. Grup: (Doğu Afrika)

Kenya
Tanzanya
Uganda
Etyopya
Cibuti
Mısır
Sudan

VI. Vize Sorunu

Siyah Afrika ülkeleri yurttaşlarına uygulanan vize 
rejiminde bazı esneklik ve kolaylıklar öngörülmelidir. 
Siyah Afrika ülkeleri vatandaşlarına vize verilmesinin 
Merkez'den istizana tabi tutulması dolayısıyla
(Büyükelçilerimizden yerine getirilmeleri istenen pratik önlem
lere ek olarak) ticaretimizin olumsuz etkilenmemesi için ne gibi 
köklü önlemler alınabileceğinin, İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü ile bir toplantı yapılarak (genel kanının 
aksine Siyah Afrikalılar arasındaki suç oranının düşük olduğu 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ifade edilmiştir) saptanması 
üzerinde durulmaktadır.

VII. Uygulama ve Eşgüdüm

"Afrika'ya Açılım" politikasının başarılı olmasının 
sürdürülebilir bulunmasına bağlı olacağı kuşkusuzdur. Bunun 
için temel koşul, bu politikanın yüksek siyasal desteğe sahip 
olduğunun vurgulanmasıdır. Süreklilik arzedecek bu politikanın, 
kısa dönemde olmasa da, uzun vadede somut sonuçlar vereceği 
değerlendirilmektedir.

Uygulamada, bazı etkili Afrika ülkeleriyle (Mısır, 
Güney Afrika, Fas, Tunus ve Cezayir) işbirliği yapılması akla
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gelmektedir. Bu ülkelerle mevcut Iş Konseyleri aracılığıyla özel
sektörün, Siyah Afrika ile Orta Asya ve Balkanlar’da ortak
girişimler üzerinde durulabileceği düşünülmektedir. Ayrıca,
TÎKA ile bu ülkelerin Afrika'ya yönelik yardım kuruluşları

•  •    ____

arasında işbirliği imkanları saptanabilecektir. Ote yandan, ABD 
ve Oman gibi bazı dost ülkeler ile de işbirliği yapılabileceği 
düşünülmektedir.

Yukarıdaki maruzat Afrika’da görevli Büyükelçilerimizle 
kamu ve özel sektör yetkililerinin katıldığı bir dizi toplan
tının ışığında belirlenmiş hususları içermekte olup, gelişti
rilebilecek ve gereğince tadil edilebilecek bir Eylem Planı 
niteliğini taşımaktadır.

Eylem Planı’nın yürütülmesi için ilgili tüm 
Bakanlıklarımız ve kuruluşlarımız arasında eşgüdümün sağlan
ması gerekecektir. Bu sebeple, Bakanlığımızın başkan
lığında bir “Koordinasyon Komitesi” oluşturulmasının isabetli 
olacağı düşünülmektedir.

işbu Eylem Planı’mn 1998 Kasım ayından itibaren 
uygulanmaya başlanması uygun olacaktır.

VIII. KKTC BOYUTU

Siyah Afrika’ya gerçekleştirilecek bir açılımın Kıbrıs 
boyutu olmasının ve bu davamıza katkı sağlamayı amaçla- 
masınm gereği açıktır. Bu bağlamda bir ilk adım olarak, 
Siyah Afrika ülkelerinin New York ve Cenevre'deki BM 
Nezdinde görevli daimi delegelerinin, bir program dahilinde, 
Türkiye'ye davetleri ve arzu edenlerin KKTC'ni ziyaret 
etmeleri planlanmaktadır.

Ayrıca, yukarıda sayılan önerilerden bazılarının 
Türkiye'nin yanısıra veya Türkiye'den ayrı olarak, KKTC tarafın
dan yaşama geçirilmesi üzerinde de durulmaktadır.
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(Ek-5)

LATİN AMERİKA’YA AÇILIM EYLEM PLANI

I. GİRİŞ:

Türkiye'nin 1998 yılında başlattığı yeni coğrafyalara açılım 
politikasının hedeflerinden biri "Latin Amerika"dır. Öncelikle bu 
hedefin tanımlanması yararlı olacaktır.

Bu çalışmada, "Latin Amerika" deyimi ile ABD- 
Meksika sınırını kısmen oluşturan Rio Grande nehrinden yak
laşık 9600 kilometre güneye, Arjantin'in Hom Bumu'na kadar 
uzanan bir kıta tanımlanmaktadır. Bazı kaynaklarca ayrı bir 
bölge gibi sunulan Karaipler de (Büyük ve Küçük Antiller, 
Bahamalar, Türk ve Kaikos adaları, Kayman adaları) Latin 
Amerika'ya dahil sayılmaktadır.

Türkiye'nin yaklaşık 23 katı büyük bu coğrafi alanda 
toprağın altı ve üstü hayal sınırını zorlayan doğal kaynak ve 
zenginliklerle doludur.

Yeraltı kaynakları arasında, çoğu dünya rezervlerinde ön 
sıralarda yer alan, petrol, kömür, altın, gümüş, platin, krom, 
bakır, pirit, ferronikel, boksit, kurşun, fosfat, zümrüt, elmas, 
yarı değerli taşlar, toryum, titanyum, uranyum ve volfram 
zikredilebilir.

Toprağın üstü ise tropikal ve astropikal ormanlar, 
savanlar, hayvancılığa müsait otlaklar, çayırlık bozkırlar, tahıl 
sebze ve meyve yetiştirilen verimli alanlarla kaplıdır. Yeterli 
bilimsel ve teknolojik yatırımlar yapıldığı takdirde Latin 
Amerika'nın gelecekte dünyanın en önemli "yemek sepeti" ola
bileceği söylenmektedir.
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Latin Amerika'nın insan kaynaklarına gelince, yukarı
daki parlak görüntü önemli ölçüde kaybolmaktadır. Bugün 
500 milyondan fazla (toplam dünya nüfusunun % 8.5'i) 
insanın yaşadığı Latin Amerika'da nüfus artış hızı % 2'ye 
ulaşmakta, bu olgu sık sık "patlama" sözcüğü ile nitelenmek
tedir. Kitleler çoğunlukla yoksul, eğitimsiz, ortak amaçlar için 
kollektif gayret bilincinden uzaktır. İnsan gücünün eğitilip 
değerlendirilememesi sonucu, doğal kaynakların arzettiği 
büyük potansiyel atıl durumda beklemekte veya bilinçsizce 
israf edilmektedir.

ilk Avrupalı’nın kıtaya adım attığı 1492'den bu yana 
geçen 500 yılı aşkın sürede, Avrupa'dan sayısız dalgalar 
halinde gelen göçmenlerle Afrika'dan zorla (köleler) getirilen 
yığınların Latin Amerika doğasında önemli tahribata yol açtık
ları da günümüzde dünya kamuoyunun dikkatine sık sık geti
rilen bir olgudur.

Birçok Latin Amerika ülkesinde göze çarpan diğer bir 
olumsuzluk ise, bu ülke toplumlarımn küçük bir kesiminin 
yasa dışı yöntemlerle hızla zenginleşmiş, buna mukabil büyük 
kitlelerin "yoksulluk çizgisi"nin altına düşmüş olmasıdır. Son yıl
larda Latin Amerika ülkelerinin çoğunda yaşanan 
ekonomik/finansal bunalımlar sosyal ve ahlaki yozlaşmalara 
neden olmuş, kurumlar bundan etkilenmiş, adalet mekaniz
maları tıkanmış, yolsuzluklar, rüşvet ve silahlı soygunlar güncel 
hayatın adeta parçası haline gelmiştir.

Latin Amerika toplumlarında yaşanan diğer bir olgu ise, 
özellikle ABD'ye yönelik "beyin göçü"dür. Çoğunluğunu yok
sulluk ve umutsuzluktan kaçanların oluşturduğu bu göç dalgası 
içinde eğitilmiş insan gücünün de bulunduğu açıktır. Bu 
sürecin sonucu olarak, halen ABD'de ana dili İspanyolca 
olan 21 milyonun üstünde insan yaşamaktadır. Kaynaklar, 
şimdilik bilinçsiz ve dağınık bir görüntü veren bu toplumun
21. yüzyılda ABD'nin en büyük etnik lobisi konumuna gelebile
ceğini vurgulamaktadırlar.
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Siyasi açıdan bakıldığında, Latin Amerika toprakları 
üzerinde halen 33 bağımsız devlet bulunduğu, bunlardan 
32'sinde (Küba hariç) anayasal, parlamenter demokratik rejim
lerin hüküm sürdüğü görülür. 80'li yılların sonundan itibaren 
demokrasinin biçimsel karakteristiklerinin bu 32 ülkenin 
siyasi sistemlerine tedricen girmiş olması, Batı'nın sana
yileşmiş, ileri teknolojiye sahip, yatırımcı ülkeleri tarafından 
gözönünde tutulan bir husustur.

Ekonomik politikaları açısından, Latin Amerika 
ülkelerinin (Küba hariç) pazar ekonomisine, makro-ekonomik 
reformlara, enflasyon ve işsizlikle mücadeleye, özelleştirmeye, 
ihracata, bölgesel entegrasyona ve globalleşmeye doğru kararlı 
adımlar attıkları müşahade edilmektedir.

Kültürel alanda, Latin Amerika'nın Akdeniz Avrupası 
kültür ve ahlak değerlerinden önemli ölçüde esinlendiği açıktır. 
Bunun yanında, bazı Latin Amerika ülkelerinde (Peru, Bolivya, 
Ekvator, Kolombiya, Meksika) kıtanın ilk sahibi olan yerli 
(kızılderili) kültürünün de eşdüzeyde etkin olduğu, bazıların
da ise Afrika, Japonya ve Doğu Akdeniz (Osmanlı İmparator
luğu) kültürlerinin önemlice payları bulunduğu söylenebilir. 
Latin Amerika ülkelerinin çoğunda edebiyat, müzik, görsel ve 
plastik sanatlar, mimari gibi dallarda dünya çapında parlak bir 
birikim ve yaşam olduğu da bilinen bir husustur.

Olumlu ve olumsuz yönleriyle, mümkün olduğunca 
dengeli bir şekilde yukarıda özetlenmeye çalışılan Latin 
Amerika tablosunda Türkiye'nin varlığı ise, altı ülkede yerleşik 
Büyükelçiliklerimiz ile çoğu akredite olduğumuz ülkelerde 
görevli 26 Fahri Konsolosluktan ibarettir. Birkaç Latin 
Amerika ülkesinde tek tük Türk iş adamı ile bilim adamı
na rastlamak da mümkündür. Bu ülkelere zamanında göç etmiş, 
belli yörelerde kök salmış, siyaset, ekonomi, bilim, sanat 
çevrelerinde etkin olabilmiş herhangi bir Türk topluluğu veya 
grubu mevcut değildir.

Buna karşın Latin Amerika ülkelerinde Batı Avrupa'nın
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belli başlı devletleri onlarca, ABD yüzlerce diplomatik ve 
teknik kadro ile teçhiz edilmiş Büyükelçiliklere, çeşitli 
nedenlerle zamanında göç edip yerleşmiş, ekonomik alanda 
güçlü topluluklara sahip bulunmaktadırlar. Batı'nın gelişmiş 
ve zengin ülkelerinin, her türlü olumsuz güncel şarta rağmen, 
Latin Amerika'ya bu denli ilgi ve özen göstermelerinin nedeni 
bu kıtanın vaad ettiği potansiyelde saklıdır.

II. AMAÇ:

Avrasya'nın merkez ülkesi olan ve bu bölgenin 
ekonomik-siyasal öncülüğüne hazırlanan Türkiye, ufkunu her 
alanda genişletme ve yeni coğrafyalara taşıma amacıyla 1998 
yılı başlarında bir dizi "açılım" politikası başlatmıştır. Bu 
çerçevede, "Latin Amerika'ya Açılım" politikası uygulamaya 
konulmuş, yıl içinde bu kıtaya üst düzeyde resmi ziyaretler 
gerçekleştirilmiş, siyasi ve ekonomik içerikli temas ve istişareler 
yapılmıştır.

Sözkonusu ziyaret, temas ve istişarelerin dökümü aşağıda 
maruzdur.

- Sayın Bakanımız, 12 Şubat 1998 tarihinde Latin 
Amerika'nın Ankara Büyükelçilerine verdiği bir iş yemeğinde 
Latin Amerika'ya açılım girişimini başlatmış ve Büyükelçilere 
bu konuda açıklamalarda bulunmuştur.

- 18 Mart 1998 tarihinde Müsteşar Yardımcısı
Büyükelçi Sayın Yaman Başkut başkanlığında, Ankara'daki
Latin Amerika Büyükelçileri ile çeşitli Türk Kamu ve Özel 
Teşebbüs Temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı yapılmış,
Türkiye'nin Latin Amerika'ya açılımı konusunda neler yapıla
bileceği tartışılmıştır.

- Sayın Müsteşarımız, 24 Mart-3 Nisan 1998 tarihleri
arasında Peru, Şili, Meksika ve Küba'yı ziyaret ederek, siyasi
istişarelerde bulunmuştur. Ziyaretler sırasında siyasi istişare
mekanizması ihdasını öngören Mutabakat Muhtıraları imzalan
mıştır.
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- 1-3 Eylül 1998 tarihlerinde, Ankara'da, Meksika, Küba, 
Venezuela, Arjantin, Brezilya ve Şili'de görev yapan ve ayrı
ca toplam 22 Latin Amerika ülkesine akredite olan 6 
Büyükelçimiz ile kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 
bir toplantı düzenlenmiş, toplantıda Latin Amerika'ya açılım ile 
ilgili "Eylem Planı" şekillendirilmiştir.

- Arjantin ile 10 Eylül 1998 tarihinde Ankara'da siyasi 
istişareler gerçekleştirilmiştir. Türk tarafına Genel Müdür 
Büyükelçi Tansu Okandan başkanlık yapmıştır.

- Sayın Başbakanımız 27-29 Eylül 1998 tarihlerinde 
Meksika'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sözkonusu 
ziyaret bir Türk Başbakanı’nın bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk 
resmi ziyareti oluşturmuştur. Ziyaret sırasında Meksika ile 
"Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması" ve "Kültürel 
Değişim Programı"na ilişkin iki Mutabakat Muhtırası 
imzalanmıştır.

- Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Yalım Erez, 16. 
Uluslararası Havana Fuarı vesilesiyle 1-8 Kasım 1998 tarih
lerinde Küba'yı ziyaret etmiştir.

- Sayın Bakanımız 3-12 Kasım 1998 tarihlerinde 
Brezilya, Şili ve Arjantin'e resmi ziyaretlerde bulunmuş
tur. Sözkonusu ziyaretler bir Türk Dışişleri Bakam’nın Brezilya 
ve Şili'ye ilk, Arjantin'e ise 1963'den beri ikinci resmi 
ziyaretini oluşturmuştur. Ziyaret sırasında Arjantin ile siyasi 
istişareler mekanizması kuran bir Mutabakat Muhtırası imza
lanmıştır.

- Latin Amerika Koordinatörü Büyükelçi Ali Nazım 
Belger, Ekim ve Kasım aylarında Ankara'da mukim altı Latin 
Amerika ülkesinin Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul ederek, 
Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği 
hususundaki görüş ve telkinlerini almıştır.

Her yönden giderek gelişen Türkiye'nin, bu sürecin doğal
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sonucu olarak, Birleşmiş Milletler Örgütü'nde 33 ülke ile temsil 
edilen, yıllık dış ticaret hacmi 500 milyar doları aşan, gelişmiş 
Batılı ülkelerin yoğun ve sürekli ilgisinin hedefi olan Latin 
Amerika'ya açılması zamanı gelmiş bulunmaktadır. Bu amaçla 
öncelikle, siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin hukuki 
altyapısının süratle tamamlanması, buna paralel olarak özel 
sektörümüzün bu kıtaya ilgisini artıracak ve teşvik edecek her 
türlü pratik önlemin alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, kültürel ilişkilerin, siyasi ve ekonomik iliş
kilerin geliştirilmesinde motor ve katalizör rolü oynayabileceği 
düşünülmektedir.

Türkiye hakkında pek az ve yüzeysel bilgiye sahip 
Latin Amerika ülkeleri kamuoylarını hedef alacak bir tanıtma 
faaliyetinin de çok yararlı olacağı kuşkusuzdur.

Yukarıda özetle sunulan amaç doğrultusunda yapılacak 
kapsamlı çalışmaların, bir program dahilinde, orta ve uzun 
vadeye yayılarak gerçekleştirilmesi, sonuç alınmasını kolay
laştıracaktır. Bu arada, 1999 ve 2000 yıllarında, 1998'de 
başlatılan çabaların, momentum kaybetmeden sürdürülmesi 
cihetine gidilmelidir. Ancak, bunun yapılabilmesi için, bu amaca 
tahsis edilmiş mali kaynak tahsisine ihtiyaç bulunduğu gerçektir.

Latin Amerika'ya açılım politikamızın, Bakanlığımız 
koordinatörlüğünde, ilgili tüm kamu kuruluşlarının ve özel sek
törümüzün bilinçli katkıları ile yürütülmesi gerekmektedir. Özel 
sektörümüzün Latin Amerika'ya ilgisinin arttırılabilmesinin bu 
bağlamda büyük önem taşıdığına ve başarının anahtarı olduğu
na da dikkat çekmekte yarar vardır. Bu hususta henüz yeter
li katılım sağlanamamıştır. Bunda işin daha başında olun
masının da rolü mevcuttur. İlgi arttığı ölçüde, paylaşım ve
katılımın artacağı ve kaynak sorununun da giderek azalacağı 
söylenebilir.
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III. TEMSİL DURUMU:

Latin Amerika ve Karayipler'de yerleşik (Meksiko, 
Havana, Karakas, Brezilya, Buenos Aires ve Santiago) altı 
Büyükelçiliğimiz vardır. Bunlar halen bölgedeki diğer 22 ül
keye akreditedir. Akreditasyon durumumuzun günün koşullarına 
göre yeniden düzenlenmesi için yapılan çalışma sonucunda kıta
da yeralan 33 ülkeden geri kalan beş Karayip ülkesine de 1 
Ocak 1999 tarihinden itibaren Küba Büyükelçiliğimizin akre- 
dite olması kararlaştırılmıştır.

Ankara'da Büyükelçiliği bulunan Latin Amerika 
ülkelerinin sayısı karşılıklı olarak altıdır (Arjantin, Brezilya, 
Küba, Meksika, Şili ve Venezuela). Dominik Cumhuriyeti'nin 
Bonn, Ekvator'un Roma, Guatemala'nın Kahire, Peru'nun 
Viyana ve Uruguay'ın ise, Sofya Büyükelçilikleri ülkemize 
akreditedir. Böylece ülkemize akredite Latin Amerika ve 
Karayip ülkeleri sayısı altısı mukim olmak üzere, toplam 11 'dir.

Peru'nun başkenti Lima'da, Kolombiya'nın başkenti 
Bogota'da ve Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de 
Büyükelçilikler açılması, Brezilya'nın en büyük sanayi ve 
fınans merkezi Sao Paulo'da ise ticaret ağırlıklı muvazzaf bir 
Başkonsolosluk açılmasının Latin Amerika'ya yönelik açılım 
politikamızın önemli bir göstergesini teşkil edeceği 
değerlendirilmektedir.

IV. ÖNLEMLER:

I. İDARİ ALAN:

A. Kolombiya'nın başkenti Bogota, Kosta Rika'nm 
başkenti San Jose ile Peru'nun başkenti Lima'da 
Büyükelçilikler, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ise 
Başkonsolosluk açılması konularının izlenmesi, bu öneriler 
gerçekleştirilemediği takdirde, bahsekonu ülkelere akredite 
Büyükelçiliklerimizin kadro olarak takviyesi ve ilave meslek 
memurunun bu ülkelerde seyyanen görevlendirilmesi imkan
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larının araştırılması.

B. Latin Amerika'daki önemli merkezlerde bulunan 
Büyükelçiliklerimizde önem sıralarına göre birer Ticaret 
Ataşeliği açılması.

C. Büyükelçiliklerimizin bina ve personel durumlarının 
iyileştirilmesi, İspanyolca (Brezilya için Portekizce) bilen 
memur yetiştirilmesi.

D. Latin Amerika'daki Büyükelçilerimizin akredite olduk
ları ülkelere olabildiğince sıkça giderek temaslarda bulunmaları.

E. Latin Amerika ve Karay ipler'deki 26 Fahri 
Konsolosumuzun yol giderleri kendilerine ait olmak üzere 
Türkiye'ye davetleri ve Türk dış politikası, ekonomisi v.b. 
konularda brifingler verilerek Türkiye'yi tanımalarının sağlan
ması.

F. NATO-Latin Amerika Uzmanlar Toplantısı’na (her yıl 
Sonbahar) Merkez'den bir meslek memuru gönderilmesi. Bu 
suretle ABD, Kanada, İspanya, İngiltere, Portekiz gibi bölge ile 
özel ilişkiler içindeki ülkelerin değerlendirmelerinin ilk ağızdan 
öğrenilmesi ve Latin Amerika'ya ilgimizin vurgulanması.

H. ilki bu yıl 1-3 Eylül tarihlerinde Bakanlığımızda yapılan 
Latin Amerika'da mukim Büyükelçilerimiz, kamu kurum ve 
özel sektör temsilcileri ile Türkiye'deki Latin Amerika Fahri 
Konsoloslarının katıldığı iştişare toplantılarının ihtiyaca göre 
belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi.

2. SİYASİ ALAN:
' m

A. Bölge ülkeleri ile karşılıklı olarak üst düzeyli ziyaret
lerin (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan) sürdürülmesi.

1999 yılı içerisindeki olası ziyaretler:
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- Sayın Bakanımızın Küba ve Venezuela'yı ziyareti 
(muhtemelen Şubat-Mart)

- Arjantin Dışişleri Bakanı Di Tella'mn ülkemizi ziyareti 
(muhtemelen Mart)

- Brezilya Dışişleri Bakanı Lampreria'nın ülkemizi ziyareti 
(muhtemelen Şubat-Mart)

- Şili Dışişleri Bakanı Insulza'nın ülkemizi ziyareti 
(muhtemelen Nisan-Mayıs)

- Arjantin Cumhurbaşkanı Menem'in ülkemizi ziyareti 
(muhtemelen ilkbahar)

-Şili Cumhurbaşkanı Frei'nin ülkemizi ziyareti

- Brezilya Cumhurbaşkanı Cardoso'nun ülkemizi ziyareti

B. Siyasi istişare mekanizmalarının mukim 
Büyükelçiliklerimizin bulunmadığı (Dominik Cumhuriyeti, 
Ekvator, Jamaika, Kolombiya gibi) diğer Latin Amerika ülkele
rine de yayılması.

C. OAS'a 1998 yılında gözlemci üye olunmuştur. Latin 
Amerika ile ilgili diğer önemli örgütlere (CARICOM, IADB, 
IIC) gözlemci üye olunması amacıyla başlatılan çalışmaların 
sürdürülmesi.

D. Türkiye-îspanya Eylem Plam'nda öngörüldüğü şekilde, 
Ispanya'nın Latin Amerika ile köprü rolünden ve bölge ile güçlü 
bağlarından yararlanılması.

E. Uluslararası platformlarda işbirliğinin arttırılması, 2001- 
2002 yılları için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
adaylığımız başta olmak üzere adaylıklarımızın desteklenmesi 
için çaba sarfedilmesi.
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F. TBMM'nde bir "Türkiye-Latin Amerika 
Parlamentolararası Dostluk Grubu" oluşturularak 
PARLATÎNO'yla ilişki kurulması ve karşılıklı ziyaretlerin teşviki.

3. EKONOMİK ALAN:

A. Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında ticareti 
ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak üzere gerekli hukuki 
altyapının eksikliklerinin kısa zamanda tamamlanması. Bu 
bağlamda, sözkonusu ülkeler ile, mevcut olmayan hallerde, 
"Ekonomik, Ticari, Bilimsel ve Teknik İşbirliği-ETBTİ", 
"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması-YKTK", "Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi-ÇVÖ" Anlaşmalarının biran 
önce imzalanması için çaba gösterilmesi.

-Brezilya ile YKTK ve ÇVÖAnlaşmaları imzalanması 
amacıyla tarafımızdan sunulan taslaklara yanıt beklenmektedir.

•  •

- Şili ile ÇVO Anlaşması imzalanması Mart 98'de 
tarafımızdan önerilmiştir.

_ • •

- Arjantin ile ÇVO Anlaşması imzalanması konusunda 
Arjantin tarafı MERCOSUR nedeniyle güçlükleri bulun
duğunu vurgulamaktadır.

- Venezuela ile ETBTİ, YKTK ve ÇVÖ Anlaşmaları,

- Meksika ile YKTK ve ÇVÖ Anlaşmaları,

- Peru ve Uruguay ile de ETBTÎ Anlaşmaları müzakere 
edilmektedir.

- Meksika ile Tarımsal İşbirliği Anlaşması imzalanması 
planlanmaktadır.

- Arjantin enerji alanında işbirliğini öngören bir 
"Mutabakat Zaptı" imzalanmasını önermiştir.
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B. Ekonomi kuruluşları arasında işbirliğinin teşviki ve 
karşılıklı olarak ticari heyet ziyaretleri gerçekleştirilmesi.

- Dış Ticaret Müsteşarlığı başkanlığında işadamlarından 
oluşacak bir heyetin ertelenen Latin Amerika (Brezilya, 
Arjantin) ziyaretinin Uruguay'ı da kapsayacak şekilde 1998 yılı 
ilk yarısında yapılması,

- Türkiye-Şili Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem 
Toplantılarının ve Şili Dışişleri İhracatı Geliştirme 
Direktörlüğü (PROCHILE) ile Santiago Ticaret Odası'nın erte
lenen Türkiye ziyaretinin 1999 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi,

- Brezilya Sao Paulo Eyalet Valiliği Ekonomik 
Sekretarya'sının TOBB ve DEİK'e tanıtılması, Rio de 
Janerio Sanayiciler Birliği'nin (FİRJAN) TÜSİAD tarafından 
daveti için girişimde bulunulmaktadır.

C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) arası işbir
liğinin özendirilmesi ve Latin Amerika'ya (Arjantin, Brezilya, 
Küba, Karayipler, Meksika, Kosta Rika, Peru, Şili, Uruguay 
ve Venezuela) KOBİ heyetlerinin gönderilmesi.

D. DEİK bünyesinde, Latin Amerika ülkeleri ile ayrı ayrı İş 
Konseyleri ve/veya tek bir Türk-Latin Amerika İş Konseyi 
kurulması, ekonomik alanda (yatırım imkanları, ihaleler gibi 
konularda) bilgi akışının hızlandırılması.

E. Ankara'da mukim Latin Amerika Büyükelçileri ile 
ekonomi, ticaret, kültür v.b. çevrelerini zaman zaman 
biraraya getiren toplantılar düzenlenmesi ve ikili ilişkilerin 
gelişimine yapılabilecek katkıların ele alınması.

F. MERCOSUR-AB ticaret müzakerelerinin izlenmesi 
ve Türkiye açısından MERCOSUR ve AND Paktı pazarların
da yeni olanaklar araştırılması, Meksika üzerinden NAFTA 
ülkelerine ticaret olanaklarının incelenmesi, ABD ve AB 
ülkelerinde mukim işadamlarımızın da bu alanda teşviki.
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•

G. inşaat, elektronik, tarım ve tarıma dayalı sanayi, oto 
yan sanayii, turizm gibi bazı seçilmiş sektörlerde ticaret ve 
işbirliği olanaklarının araştırılacağı çalışmalar yapılması.

H. Türk işadamlarının Latin Amerikalı muhataplarıy
la işbirliği içinde Latin Amerika'da, Latin Amerikalı 
işadamlarının ise Orta Asya ve Kafkaslar’da ortak yatırım 
imkanlarının araştırılması.

I. Latin Amerika ülkelerinde belli başlı bazı fuarlara 
katılımın teşviki.

- SIAL/MERCOSUR Gıda Fuarı, Buenos Aires,Arjantin 
(24-27 Ağustos 99)

- FISA Uluslararası Ticaret Fuarı, Santiago, Şili (Ekim 99)

- AUTOMECH Otomobil Yan Sanayii Fuarı, Sao Paulo, 
Brezilya (Kasım 99)

J. Latin Amerika ülkeleri arasında kalkınma yardımı/işbir
liğine ihtiyaç duyanlara, TİKA tarafından, mali imkanlar 
ölçüsünde, teknik yardım yapılmasına yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi.

K. Bilgi açığının kapanması amacıyla ekonomik veriler 
hakkında sürekli ve düzenli olarak bilgi akışının sağlanması, 
ekonomik basından da yararlanılması.

4. KÜLTÜR VE EĞİTİM ALANI:

A. Mevcut olmayan durumlarda Kültüre İşbirliği 
Anlaşması imzalanması, bu anlaşmanın mevcut olduğu durum
larda uygulamaya yönelik Kültürel Mübadele Programları yapıl
ması.

- Küba ile Kültür Anlaşması imzalanması,
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- Kültürel İşbirliği Anlaşmamız bulunan Brezilya, 
Arjantin, Venezuela, Peru, Şili ve Kolombiya ile Kültür/Eğitim 
işbirliği programları hazırlanması,

- Sayın Başbakanımızın 27-29 Eylül 1998 tarihlerinde 
Meksika'yı ziyaretleri sırasında imzalanan uygulamaya yöne
lik iki Mutabakat Muhtırası'nda yer alan hususların hayata 
geçirilmesi öngörülmektedir.

B. LA ülkelerine yönelik, Türk Kültürünü tanıtıcı kitap 
ve broşürler (İspanyolca), müzik ve video kasetleri, kompakt 
diskler hazırlattırılması amacıyla çalışma başlatılması.

C. Latin Amerika ülkelerinde Türk film haftaları düzen
lenmesi, müzik ve sahne sanatları gösterileri, sanat sergileri, 
karşılıklı sanatçı davetleri, turneler ve festivaller gerçek
leştirilmesi.

- Türk Müziği ve Halk Oyunları Topluluğunun Brezilya ve 
LA turu,

- 1999 yılının Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 
700. yıldönümü olması vesilesiyle Mevlevi Ayini gösterisi, 
(Brezilya ve bir iki ülkede)

- Türk filmleri haftası, (Üç ülkede)

- Devlet Koro ve Topluluklarının turnesi,

- Brezilya'dan Grupo Corpo'nun 2000 yılında İstanbul 
Festivali’ne daveti,

- Piyanist Hülya ve Sevinç Keser kardeşlerin resitaller ver
mesi (Şili, Arjantin)

- Tiyatro edebiyatına dair eser değişimi, rejisör ve 
konuk oyuncu değişimi ve tiyatro turneleri öngörülmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1998 [239]



D. Akademik ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi 
ve uzman değişimi, karşılıklı burslar verilmesi, konferanslar 
vermek üzere Türkiye'den akademisyenler gönderilmesi, öğre
tim görevlisi ve lisansüstü öğrenci değişimi.

- Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile 
SİT alanlarının tesbiti, korunması ve değerlendirilmeleri konu
larında bilgi alışverişi, uzman değişimi, yayın, kitap, katalog, 
dia, film vb. malzeme değişimi,

- Arşiv birimleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi,

- Uluslararası kongre, konferans ve sempozyumlara 
karşılıklı olarak bilim adamları ve uzmanların davet edilmesi,

- Kütüphanecilikle ilgili kongre, sempozyum ve toplan
tılara kütüphanecilerin katılımının sağlanması, kütüphaneci 
değişimi,

- Her yıl yapılan Uluslararası Çocuk Kitapları 
Sergisi'ne Latin Amerika ülkelerinin katılımının sağlanması 
planlanmaktadır.

E. Bakanlığımız Eğitim Merkezi ile Latin Amerika 
ülkeleri Diplomasi Akademileri arasında işbirliği tesisi (Peru ve 
Venezuela ile örnek protokoller imzalanmıştır).

    •

F. TIKA Başkanlığınca, Santiago'nun varoşlarındaki "La 
Prada" semtinde faaliyet gösteren "Atatürk Koleji"ne her yıl 
nakdi yardımda bulunulması imkanının araştırılması, başarılı 
öğrenci ve öğretmenlerin ülkemize daveti.

G. Türkiye'de örgün öğretim kurumlarında İspanyolca 
dilinin eğitim ve öğretiminin yapılmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi’nin uygulanmasının izlenmesi.

H. Tüm dünyada Hispanik dil, edebiyat ve kültürünün 
yayılmasını amaçlayan Cervantes Enstitüsü’nün kuruluş çalış-
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malarının hızlandırılması ve 1999'da faaliyete başlaması.

5. TURİZM VE TANITIM ALANI:

A. Turizm İşbirliği Anlaşmamız mevcut olmayan ülkeler
le bu anlaşmaların süratle yapılması.

- Jamaika ile Turizm İşbirliği Anlaşması imza aşamasın
dadır.

- Şili ile Turizm İşbirliği Anlaşması imzalanması, (taslaklar 
üzerinde müzakereler sürmektedir)

- Meksika ile Turizm İşbirliği Anlaşması imzalanması, 
(taslaklar üzerinde müzakereler sürmektedir)

-Küba ile Turizm İşbirliği Anlaşması imzalanması,

- Venezuela ile Turizm İşbirliği Anlaşması imzalanması 
öngörülmektedir.

B. Türkiye'nin turistik zenginliklerini tanıtıcı İspanyolca 
broşür ve afişlerin Turizm Bakanlığı’nca hazırlanmasının ve 
LA'daki Büyükelçiliklerimize Bakanlığımız imkanları ile 
dağıtılmasının sağlanması.

C. Bakanlığımızca, TRT ile işbirliği halinde hazırlattırılan, 
ülkemizi genel olarak ve tüm veçheleriyle tanıtan İngilizce 
filmin İspanyolca seslendirilerek LA ülkelerindeki temsilci
liklerimize dağıtılması.

D. Cumhuriyetimizin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 
Bakanlığımızca hazırlattırılan "Turkey: Crossroads of
Civilization" adlı kitapçığın İspanyolcaya çevrilerek, LA 
ülkelerindeki Büyükelçilik ve Fahri Konsolosluklarımıza 
yeterli miktarda dağıtılması.

E. 2000 yılında ülkemize yönelmesi beklenen "inanç
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turizmi" kapsamında, LA ülkelerinden de turist gelmesinin 
sağlanması amacıyla ilgili makamlar ve Bakanlığımız birim
leri arasında koordinasyonun sürdürülmesi.

F. Başta Brezilya ve Arjantin olmak üzere, LA ülkelerinden 
gazeteciler ve televizyon ekiplerinin 1999 ve 2000 yıllarında 
imkanlar ölçüsünde davet edilmelerinin sürdürülmesi.

6. ASKERİ ALAN:

A. Bu alanda işbirliği yapılabilecek Latin Amerika ülkeleri 
ile (başta Brezilya) askeri ilişkilerin çerçevesinin çizilmesi, 
"Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği 
Anlaşması" imzalanması.

B. Savunma Sanayii alanında işbirliği imkanlarının 
araştırılması, bu amaçla karşılıklı heyet ziyaretleri. Öncelikle, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığının Brezilya'ya ihracat veya 
ortak üretim imkanlarını tesbit amacıyla bir heyet gönderme
si, askeri öğrenci değişimi.

C. Arjantin Milli Savunma Bakanı ile Brezilya 
Stratejik Araştırmalar Bakam'na yapılan davetlerin izlenmesi.

7. KONSOLOSLUK VE HUKUK ALANI:

A. Latin Amerika ülkeleriyle konsolosluk ilişkilerimizin 
hukuki altyapısını oluşturacak ve vize muafiyeti sağlayacak 
anlaşmaların tamamlanması.

- Brezilya ile umuma mahsus pasaportların da vizeden 
muaf tutulmasını sağlayacak bir anlaşma imzalanması 
tarafımızdan talep edilegelmektedir.

B. Vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, bu 
işlemlerin Fahri Konsolosluklar kanalıyla tamamlanması yön
temlerinin araştın İması.
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C. Türk firmalarının Arjantin'de geçici Türk işçisi 
çalıştırmasına dair anlaşmanın (1995'te tarafımızdan öne
rilmiştir, yanıt beklenmektedir) tamamlanması.

D. Arjantin Adalet Bakam'na yapılan davetin takibi 
ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi.

8. ULAŞIM ALANI:

A. Havayolu ile ulaşım imkanlarının artırılması.

- THY'nın İstanbul-Havana arasında sefer başlatma 
kararının fiiliyata intikali,

- THY'nın İstanbul-Sao Paulo veya Rio de Janerio arasın
da sefer başlatması,

-VASP'm THY ile işbirliğinin sağlanması.

B. Denizyolu ile taşımacılığın kolaylaştırılması ve 
teşvik sistemleri geliştirilmesi.

9. GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ ALANI:

A. Güvenlik işbirliği alanındaki hukuksal altyapının hazır
lanması.

- Brezilya, Küba, Peru (tarafımızdan sunulan taslaklara 
yanıt beklenmektedir) ve Meksika (karşılıklı olarak sunulan 
taslaklar müzakere edilmektedir) ile "Uyuşturucu Madde 
Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Organize Suçlarla 
Mücadele Anlaşması" imzalanması öngörülmektedir.

B. Anlaşmaların hayata geçirilmesi amacıyla programlar 
hazırlanması.

- Güvenlik İşbirliği Anlaşmamız mevcut olan Arjantin ile 
Türk uzmanların uyuşturucuyla mücadele konusunda
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Arjantin'de eğitim görmelerine ilişkin bir anlaşma imzalan
ması Arjantin tarafınca önerilmiştir, taslak beklenmektedir.

10. SAĞLIK ALANI:

A. Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmaları imzalanması.

- Meksika ile Sağlık İşbirliği Anlaşması imzalanması,

B. Anlaşmaların hayata geçirilmesi amacıyla ilgili kurum- 
lanmızın teşviki.

- Küba ile imzalanan Sağlık İşbirliği Protokolü'nün hayata 
geçirilmesi,

- Arjantin ile mevcut Sağlık İşbirliği Protokolü'ne işlerlik 
kazandırılması öngörülmektedir.
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E. BÜYÜKELÇİ SAYIN SITKI COŞKUN'UN 
DIŞİŞLERİ GÜNCESİ'NE KATKISI

Sene 1981, Somali Demokratik Cumhuriyeti nezdine 
atanan ilk Büyükelçi olarak Devlet Başkanı Siad Barre'ye itimat
name takdim ediyorum. Mutad merasim ve konuşmalardan sonra, 
Başkan yanında Dışişleri Bakanı ile birlikte benimle çay içiyor. 
Bu arada Siad Barre, "Ekselans, Berbera'yı görmeyi mutlaka 
programınıza alın" dedikten sonra şunları ilave ediyor. "1517'de 
Osmanlı Türkleri Yavuz Sultan Selim idaresinde bir orduyla 
Mısır'ı zaptettikten bir süre sonra, güneye Somali sahillerine de 
kadırgalarını gönderdiler. O zaman Türk Levedleri Habeşlilerle 
savaş halinde olan müslüman Somali kabilelerine yardım ettiler 
ve bunlardan bir kısmı buralarda kalarak yerleştiler. Su sıkıntısı 
çeken buradaki halk için su kanalları inşa ettiler dedikten sonra 
" sakın İtalyan Sefiri duymasın amma asırlar sonra İtalyanların 
bölgede yaptıkları modern su kanallarına rağmen halk hala daha 
Osmanlı Türklerinin yaptığı eski sağlam kanallara rağbet ediyor" 
diye ilave etti. Bilahare burayı, müsteşar seviyesinde protokolca 
düzenlenen bir gezide, burada kendisini rahmetle andığım 
Atina'da şehit edilen Başkatibim Haluk Sipahioğlu ziyaret ederek 
avdetinde Başkanın sözlerini teyid eder şekilde bana bilgi ver
mişti.

  •

Sene 1986, Venezüela'da Büyükelçiyim. Dostum İtalya 
Büyükelçisi tarafından onurumuza genişçe tutulmuş bir veda 
yemeği veriliyor. Yemek sonrasında gruplar halinde sohbet 
ediliyor. Bu arada nasılsa sohbetin intikal ettiği milli günlerden 
bahsedilirken bir büyükelçi bana dönerek "Ekselans, siz Türklerin 
'independence day'iniz ne zaman" diye sormaz mı? Daha bir 
kelime söylemeye fırsat bulamadan Hindistan Büyükelçisi soruyu 
soran zata dönerek "Ekselans, Türkler için bir 'independence day'
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söz konusu değil... çünkü Onlar belki onbin yıldır hür yaşıyor
lar,... ancak Türkler sayıları belki otuzu bulan başka milletlere 
'independence day'lerini vermişlerdir" dedi. Bu suretle bana 
başkaca söyleyebilecek bir şey de kalmamış oldu. Tabi Hint 
Sefıri'ne teşekkür etmek dışında.

Naçiz kanaatime göre, son yıllarda uygulanmakta olan 
dinamik Türk dış politikası, Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve 
Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarına kavuşmaları akabinde 
bu devletlerle olan ilişkilerin her yönde geliştirilmesine yönelin- 
mesi, komşu ülkelerle ilişkilerde hassas dengelerin titizlikle 
korunması ve ülkemizin aleyhine yönelik olabilecek hasmane 
davranışlara set çekebilmek için gerekli çabanın icabında silah 
gücünü de ortaya koyarak gösterilmesi ve yıllarca bütün ülkenin 
başına bela olmuş bulunan terörizmin kökünün kazınmasına 
yönelik gayretlere son derece olumlu etki yaparak Türkiye'nin bir 
dünya devleti olma yolundaki konumunu pekiştirmiştir.
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