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1 Ekim 2000

* T.C. Burgaz Başkonsolosu Beyza Untuna'nın 
Bulgaristan'dan ayrılmasına ilişkin açıklama.

2 Ekim 2000

% Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya Habitat 
Günü" nedeniyle yayınlanan mesajları.

$ Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı O. Faruk 
Loğoğlu'nun Dış Politika Enstitüsü'nde yaptığı 
konuşma.

* Sudan Dışilişkiler Bakanlığı Müsteşarı'nın 
ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama.

3 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Bili 
Clinton ile yaptıkları telefon görüşmesine 
ilişkin açıklama.

* ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler 
Komitesi'nin aldığı karara ilişkin açıklama.

* Türkiye'nin kimyasal ve biyolojik silahların 
yayılmasının önlenmesini hedefleyen 
"Avustralya Grubu"na üyeliğine ilişkin bilgi 
notu.
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% KPD lideri Mesut Barzani'nin ülkemize 
yapması sözkonusu ziyaret hakkmdaki bir 
soruya Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nce 
verilen yanıt.

4 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
R. Denktaş ile yaptıkları görüşmeye ilişkin 
açıklama.

% Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. Denktaş'ı 
ziyaretlerinden sonra yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

# İsrail ve Filistin topraklarında meydana gelen 
olaylara ilişkin açıklama.

% Bağdat'a gerçekleştirilecek tıbbi amaçlı 
uçuşlar hakkında açıklama.

Ermenistan vatandaşlarına sınır kapılarımızda 
vize verilmesi uygulamasının sona 
erdirilmesine ilişkin açıklama.

% Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün, Türkiye'nin Irak'a Büyükelçi 
ataması konusunda kendisine yöneltilen bir 
soruya verdiği yanıt.

II
I %
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5 Ekim 2000

% Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in, 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer ile 
yaptıkları görüşmenin ardından basın 
mensuplarının sorularına verdikleri yanıtlar.

* Mısır Dışişleri Bakam'mn ülkemize yapacağı 
resmi ziyarete ilişkin açıklama.

% Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı ve Sosyal 
Refah ve Kalkınma Bakanı Gloria Macapagal 
Arroyo'nun ülkemize yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

% Çeçen mültecilere Hükümetimiz tarafından 
gönderilen yardımlara ilişkin bilgi notu.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.

6 Ekim 2000

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in 
Yugoslavya'daki gelişmelere ilişkin yaptıkları 
açıklama ve çeşitli konulardaki sorulara 
verdikleri yanıtlar.

* GKRY'nin tek taraflı Avrupa Birliği'ne 
katılımı müzakerelerinin durumuna ilişkin 
olarak, Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulu'nda kabul edilen rapor hakkındaki 
açıklama.
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#

7 Ekim 2000

8 Ekim 2000

*

9 Ekim 2000

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ndeki siyasi 
gelişmelere ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Afganistan Koordinatörü 
Büyükelçi Aydemir Erman başkanlığındaki 
heyetin Tacikistan ve Kuzey Afganistan'da 
bulunacağı incelemelere ilişkin açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın YFC'nin yeni 
Cumhurbaşkanı Vojislav Kostunica'ya 
gönderdikleri kutlama mesajı.

Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in II. Türk- 
Yunan Medya Konferansı'nda yaptıkları 
konuşma ve kapanış resepsiyonunda basın 
görevlilerinin sorularına verdikleri yanıtlar.

Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet 
Sezer'in Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı 
bayan Gloria Macapagal Arroyo'yu 
kabullerine ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in CNN- 
Türk Televizyonu "16.30 Dünya Bülteni" 
programına verdiği mülakat.

ıv DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -



* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk 
Loğoğlu'nun, DEİK Türk-Amerikan İş
Konseyi ve Amerikan-Türk Konseyi 
tarafından ortaklaşa düzenlenen Ankara 
Yuvarlak Masa Forumu'nda yaptığı konuşma.

10 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine yapacakları resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.'

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
KKTC'nin kuruluşunun 17. Yıldönümü 
vesilesiyle, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
R. Denktaş'a gönderdikleri kutlama mesajı.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Çek
Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'i karşılama 
töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çek
Cumhurbaşkanı Vaclav Havel ile başbaşa ve 
heyetler halinde yaptıkları görüşmeler
hakkındaki açıklamaları.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'e "Devlet 
Nişanı" takdim töreninde yaptıkları konuşma.

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'in onuruna 
verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları
konuşma.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Ekim 2000 v



* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Çek 
Cumhurbaşkanı Vaclav Havel ile 
görüşmelerinden sonra yaptıkları açıklama ve 
bir soruya verdikleri yanıt.

* Güney Kore ile yapılacak siyasi istişarelere 
ilişkin açıklama.

11 Ekim 2000

* Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı II. Çalışma
•  •

Masası Üçüncü Toplantısı'na ilişkin bilgi notu.

% Türkiye'nin Gürcistan'a sağladığı insani 
yardımlara ilişkin bilgi notu.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.

12 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır 
Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile yaptıkları 
telefon görüşmesine ilişkin açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in CNN
International Televizyonu'nda yayınlanan
"Question and Answer" programına verdikleri 
mülakat.

* Türkiye'nin, İsrail ile Filistin arasındaki 
tırmanmanın önlenmesi için yaptığı çağrıya 
ilişkin açıklama.
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13 Ekim 2000

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

14 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Bili 
Clinton ile yaptıkları telefon görüşmesiyle 
ilgili olarak basında yeralan bir habere ilişkin 
açıklama.

& Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
"Dünya Standartlar Günü" dolayısıyla 
yayınlanan mesaj lan.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in İsrail ve 
Filistin liderleri ile yaptıklan telefon 
görüşmelerine ilişkin açıklamaları ve sorulara 
verdikleri yanıtlar.

% Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları arasında 
Marmaris ve Rodos'ta gerçekleştirilmesi 
öngörülen görüşmelerin ertelenmesine ilişkin 
açıklama.

16 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine ziyarette bulunmak üzere 
hareketlerinden önce yaptıkları açıklama.
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% Sayın Cumhurbaşkanımızın Özbekistan'daki 
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov ile başbaşa ve 
heyetler halinde bulundukları görüşmelerin 
ardından yaptıkları açıklama.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
• • •

Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
tarafından onurlarına verilen akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşma.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya Gıda 
Günü" nedeniyle yayınlanan mesajları.

* Rusya Federasyonu Başbakanı Mikhail 
Kasyanov'un ülkemize yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

17 Ekim 2000

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan'daki 
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı ile 
görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklama.

# Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Türkiye ile Türkmenistan arasında 
gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmelerin 
ardından yaptıkları açıklama.
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v- Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı
tarafından onurlarına verilen akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşma.

v- Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Türkmenistan'da onurlarına düzenlenen
konserin öncesinde yaptıkları konuşma.

Türkiye ile AB Komisyonu arasında hizmetler 
ve devlet almalarının serbestleştirilmesi 
alanında yapılacak ilk tur görüşmelerine ilişkin 
açıklama.

* Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde toplanan zirve 
ile ilgili açıklama.

18 Ekim 2000

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Kırgızistan'daki resmi karşılama töreninde 
yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Askar Akaev ile başbaşa ve 
heyetlerin katılımıyla yaptıkları görüşmelere 
ilişkin açıklamaları.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye- 
Kırgızistan Manas Üniversitesi'ni
ziyaretlerinde yaptıkları konuşma.

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akaev
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tarafından onurlarına verilen akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşma.

v- Türkiye ile Yeni Zelanda arasında yapılacak 
siyasi istişarelere ilişkin açıklama.

% Arnavutluk Başbakanı Ilir Meta'nm Ankara'ya 
yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin açıklama.

% "Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi" 
üzerindeki müzakerelere ilişkin bilgi notu.

% Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.

19 Ekim 2000

% Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi ziyarette 
bulundukları Kazakistan'daki karşılama 
töreninde yaptıkları konuşma.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile 
başbaşa ve heyetlerin katılımıyla yaptıkları 
görüşmelere ilişkin açıklamaları.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan
•  •

Avrasya Universitesi'nde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
tarafından onurlanna verilen akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşma.

*  Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Arnavutluk 
Başbakanı Ilir Meta ile yaptıkları görüşme
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hakkındaki açıklamaları ve sorulara verdikleri 
yanıtlar.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Bakü-Tiflis- 
Ceyhan Petrol Boru Hattı imza töreninde 
yaptıkları konuşma.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in TGRT 
Televizyonu "Alternatif' programında sorulara 
verdikleri yanıtlar.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

20 Ekim 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkistan şehrinin 
kuruluşunun 1500. Yıldönümü kutlamaları 
münasebetiyle Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde 
yaptıkları konuşma.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Orta Asya Türk 
Cumhuriyetlerine bulundukları ziyaretin 
dönüşünde yaptıkları açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Ermeni 
tasarısı konusunda yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

a Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NTV 
Televizyonu "Yakın Plan" programına verdiği 
mülakat. .
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21 Ekim 2000

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Ermeni tasarısı konusunda ABD Başkanı Bili 
Clinton'a gönderdikleri mektup.

23 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya 
Federasyonu Başbakanı Mikhail M. 
Kasyanov'u kabullerine ilişkin açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Rusya
Federasyonu Başbakanı Mikhail Kasyanov ile 
yaptıkları ortak basın toplantısı.

& Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Rusya
Federasyonu Başbakanı Mikhail Kasyanov'un 
onuruna verdikleri yemekte yaptıkları 
konuşma.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in
Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 55. 
Yıldönümü vesilesiyle yayınlanan mesajı.

% Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan 
tarafından ortaklaşa düzenlenen "Nikiforos- 
Toksotis" askeri tatbikatına ilişkin açıklama.

* Yunanistan'ın NATO'nun planlı "Destined 
Glory-2000" tatbikatından çekilmesine ilişkin 
açıklama.
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24 Ekim 2000

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 55. 
Yıldönümü nedeniyle yayınlanan mesajları.

v- Hollanda Başbakanı Wim Kok'un ülkemize 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.
    •  _

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
Gürcistan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

25 Ekim 2000
• _________

* Sayın Cumhurbaşkanımızın 16. ISEDAK 
Toplantısı'nın açılışında yaptıkları konuşma.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Zirve 
Toplantısı'na katılmak üzere Üsküp'e 
hareketlerinden önce yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

% Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Devlet ve 
Hükümet Başkanlan Gayriresmi Doruk 
Toplantısı nedeniyle bulundukları 
Makedonya'da yaptıkları açıklama ve sorulara 
verdikleri yanıtlar.
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* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Doruk 
Toplantısı dönüşünde yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

% Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.

26 Ekim 2000

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün Atlantik Andlaşması Demeği'nce 
Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarına tevdii 
öngörülen ödül konusundaki bir soruya verdiği 
yanıt.

27 Ekim 2000

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkmenistan'ın 
27 Ekim Ulusal Günü nedeniyle Türkmenistan 
Devlet Başkanı Saparmurad Türkmenbaşı'na 
gönderdikleri mesaj.

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Dr. O. 
Faruk Loğoğlu'nun KKTC'yi ziyaretine ilişkin 
açıklama.

30 Ekim 2000

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri
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Abdulrahim Gavahi'yi kabullerine ilişkin 
açıklama.

% Sayın Cumhurbaşkanımızın Hollanda 
Başbakanı Wim Kok ile beraberindeki heyeti 
kabulleri konusunda yapılan açıklama.

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Ürdün'e yapacakları resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

% Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Hollanda 
Başbakanı Wim Kok ile düzenledikleri ortak 
basın toplantısı.

% Dışişleri Bakanlığı Afganistan Koordinatörü 
Büyükelçi Aydemir Erman başkanlığındaki 
heyetin Kuzey Afganistan'a yaptıkları ziyarete 
ilişkin açıklama.

% Suriye Cumhurbaşkanı I. Yardımcısı 
Abdulhalim Haddam'ın ülkemizi ziyaretine 
ilişkin açıklama.

31 Ekim 2000

% Diyarbakır Havaalam'na inişe davet edilen Iran 
tescilli uçak konusundaki bir soruya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcülüğü'nce verilen yanıt.

*  Ekim Ayı Dış Politika Gelişmeleri.
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T.C. BURGAZ BAŞKONSOLOSU BEYZA ÜNTUNA’NIN 
BULGARİSTAN’DAN AYRILMASINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Bulgaristan Hükümeti’nin, Burgaz Başkonsolosumuz 
Beyza Üntuna’nın Bulgaristan’dan ayrılmasını Hükümetimizden 
talep etmesi üzerine, Başkonsolos Untuna başka bir dış göreve 
atanmak üzere Ankara’ya çağrılmış ve 24 Eylül 2000 tarihinde 
Bulgaristan’dan ayrılmıştır.

Bulgaristan Hükümeti, bu talebini, Başkonsolos 
Üntuna’nın “içişlerine karışmama ilkesiyle bağdaşmayan 
faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesine dayandırmış olup, bu 
gerekçenin tarafımızdan kabulü mümkün değildir. Kaldı ki, 
Başkonsolos Üntuna, yaklaşık bir yıldır başarı ve özveriyle görev 
yaptığı Burgaz’da vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve yerel 
Bulgar makamlarının takdir ve sevgisini kazanmıştır.

Bulgar Hükümeti’nin Başkonsolosumuz ile ilgili bu 
davranışı, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerde son 
yıllarda kaydedilen hızlı ve olumlu gelişmelerle bir çelişki 
yaratmıştır. Bulgar Hükümeti’nin sözkonusu kararı üzerine, 
tarafımızdan da Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu olarak 
atamak isteğiyle ismini onayımıza sunduğu Stiliyan Rusinov 
Varbanov’un atamasını kabul etmediğimiz Bulgar tarafına 
bildirilmiştir.

Büyük gayretlerle bugünkü seviyesine ulaşmış bulunan 
Türk-Bulgar ilişkilerinin bu olaydan zarar görmemesi için 
Türkiye temkinli ve ölçülü davranmış ve konuya ilişkin bir 
açıklamada bulunmamıştır. Ancak, Bulgar Hükümeti’nin 
kamuoyuna çelişkili, gerçekleri yansıtmayan ve kabul
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edemeyeceğimiz açıklamalar yapması ve keyfiyeti Bulgaristan iç 
politikasına yönelik maksatlarla istismar edebileceği izlenimini 
vermesi bizde kaygı uyandırmaktadır. Türkiye’nin Bulgaristan ile 
ikili ilişkileri, doğal olarak Bulgaristan’ın izleyeceği tutuma 
bağlıdır. Tercih ve temennimiz, bu olayın geride bırakılarak, 
aramızdaki iyi ilişkilerin geliştirilerek sürdürülmesidir.
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2 MEÈM

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN “DUNYA HABITAT 
GÜNÜ” NEDENİYLE YAYINLANAN MESAJLARI

İnsanlık tarihine baktığımızda, yeryüzündeki uygarlıkların 
kurulmasında ve biçimlenmesinde, diğer etkenler kadar 
insanoğlunun yerleşme ve barınma gereksiniminin de önemli bir 
rol oynadığını görmekteyiz.

Bu gereksinimin, sağlıklı bir çevre ortamında, modern bir 
anlayışta ve insan yaşamını kolaylaştıracak biçimde üretilmiş 
yapılarla karşılanması, aynı zamanda ülkelerin ulaştığı gelişme 
düzeyinin de bir göstergesidir.

insanoğlu, ilkçağlardan itibaren yerleşme ve barınma 
gereksinimi dolayısıyla, sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. 
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sunduğu olanaklar ve 
değişen koşullarla birlikte, insanoğlunun bu arayışı günümüzde 
de sürmektedir.

Bu arayışın doğal bir sonucu olarak, çevrenin zarar 
görebileceği endişesi geri plana itilmiş, bu çerçevede birçok ülke 
plansız şehirleşme ve beraberinde getirdiği sorunların etkisini, 
hissedilir bir biçimde görmeye başlamıştır.

Yerleşim birimleri sözkonusu olduğunda hemen hemen 
tüm ülkeler, farklılıklar taşısa da benzer sorunlarla karşı karşıya 
bulunmaktadır.

Söz konusu tüm bu sorunlar, özellikle son yıllarda hızlı bir 
şehirleşme sürecine giren ülkemizde de yaşanmaktadır.
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Plansız şehirleşme ve gecekondulaşma, bugün ülkemizin 
sorunları arasındaki önemini korumaktadır. Bu herkesin yakından 
bildiği bir Türkiye gerçeğidir.

Hızlı sanayileşme, dengesiz nüfus artışı ve bölgelerarası 
gelişmişlik farklarının geçen yıllar içerisinde artış eğilimine 
girmesi ile ortaya çıkan iç göç, ülkemizde yaşanan plansız 
şehirleşmenin ana nedenlerini oluşturmaktadır.

Ticari kazancı ön planda tutan, yapının estetik ve 
sağlamlık boyutunu gözardı eden, mesleki bilgileri yetersiz 
uygulamacıların rahat hareket alanları bulmalarının olumsuz 
sonuçlarını ne yazık ki Ulus olarak büyük bedellerle ödemekteyiz.

Geçen yıl ülkemizde meydana gelen iki büyük deprem 
felaketi, yapı güvenliğinin ve planlı şehirleşmenin önemini bir kez 
daha ortaya çıkarmıştır.

Konuyla ilgili alınacak önlemler kapsamında gerekli yasal
düzenlemeler yapılırken, denetim düzeneğinin de yeniden
yapılandırılması ve uygulamada sağlıklı bir biçimde çalıştırılması 
gerekmektedir.

insanların günlük yaşamlarının her anında ilişki 
içerisinde oldukları yapıların iyi, doğru, güzel örneklerinin var 
edilmesi ve bu çerçevede şehirlerimizin çağdaş bir görüntüye 
kavuşturularak geliştirilmesi konusunda, Devletimizin yanı sıra, 
vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir.

Vatandaşlarımızın başkalarına da örnek olacak biçimde 
sorumluluk üstlenmeleri, gerekli duyarlılığı göstererek 
yaşadıkları çevreyi korumaları gerekmektedir.

Türkiye geliştikçe, temel sorunlarını çözdükçe, 
insanımızın gönenç düzeyi yükselecek ve hak ettiği bir yaşam 
standardına kavuşacaktır.
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Türk insanı böylece, istediği sosyoekonomik ve kültürel bir 
çevre ortamında, istediği modern konutlarda yaşama olanağına 
sahip olacaktır. Bu, Devletimizin temel erekleri arasında yer 
almaktadır.

Dünya Habitat Günü’nü bu düşüncelerle kutluyor; tüm 
vatandaşlarıma esenlikler diliyorum.
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STATEMENT BY AMBASSADOR O. FARUK LOGOGLU, 
UNDERSECRETARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 

AFFAIRS, AT THE FOREIGN POLICY INSTITUTE

ANKARA

Ladies and Gentlemen,

I thank the Foreign Policy Institute for their kind 
invitation, allowing me to share with you some reflections on one 
of the foremost priorities of Turkey: our membership in the 
European Union. The Institute has been a prominent forum 
providing invaluable ideas and inputs for Turkish foreign policy 
and is poised to play a significant role in the promotion of our 
relations with the EU.

The history of relations between Turkey and the EU goes 
back a long way. While relations can probably be traced to earlier 
years, the conclusion in 1963 of the Association Agreement is 
generally taken as the point of departure. Here, I shall not dwell 
on the past evolution of this relationship, though this history has a 
rich texture, has high relevance to the present day and it must in 
any case be viewed as an integral part of the “acquis” between 
Turkey and the EU. I shall focus on our future in the EU in what 
might called the “post-Helsinki” phase.

The recognition of Turkey as a candidate for accession at 
the Helsinki European Council in December 1999 ushered a new 
era in the relations between Turkey and the EU. At that summit, 
Turkey was given not just a historic message that the road to 
membership was open, but also a map and instruments with which 
to make that adventurous journey. In other words, the summit was 
good news for Turkey. Because Helsinki was in a way proof of the
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Turkish society’s European vocation and vindication of its 
constant quest over the past centuries for modernity and progress.

The prospect of EU membership enhanced Turkey’s 
strategic importance and political stature in the global setting. 
Turkey’s neighbours to the east in a sense now share borders with 
the EU. Our friends regard us with greater interest, particularly as 
a possible model and as an instrumental avenue for closer relations 
with the EU and the West in general.

But Helsinki was also good news for the EU. For it meant 
that by embracing Turkey, the EU member states were finally 
freeing themselves from the quicksand of exclusionary values and 
perspectives concerning the world beyond the EU. By opening 
their folds to Turkey with its unique societal characteristics, the 
EU member states were in fact expressing their readiness to 
proceed with their integration at a truly universal level in terms of 
cultural and civilizational references. With its decision on Turkey, 
the EU became stronger, philosophically more complete and with 
a firmer claim for leadership in international affairs. After all, as 
an old EU-hand succintly observed, “The map of Europe begins 
with geography, later becomes economic geography but in the end 
is a matter of political philosophy.”

Helsinki therefore marks a qualitatively new beginning for 
both Turkey and the EU and the setting in of a mutual process of 
strategic transformation. For both sides, it is a gigantic enterprise, 
with great promise and rewards, but also one replete with hurdles 
and difficulties. In this linkage, Turkey and the EU have to work 
hard and with persistence to meet their reciprocal obligations. 
Undue delays and squandering of good intentions and resources 
should be avoided.

It is thus stating the obvious to remark that candidacy is 
not the end, but only the beginning of the road for Turkey. We are 
aware of our responsibilities and the obligation to fulfill the 
relevant EU criteria. We know that success will depend not 
merely on the efforts of the government, but the active
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involvement of the civil society, of each and every citizen will be 
needed. It is also of critical significance that the EU acts with 
wisdom and respect for the unique features, complexities and 
sensitivities of Turkey.

The accession criteria that we have to meet are well- 
established. We have not only the Copenhagen, but also the 
Maastricht criteria. The preparatory process for accession 
therefore means extensive and continuous change and 
transformation practically in all spheres of life for the Turkish 
society.

Let me now turn to what we have been doing vis-à-vis our 
EU candidacy. There are several areas, political, economic and 
other issues that we must address at the same time. I am happy to 
report that Turkey is engaged in all fronts, making intensive 
preparations for the start of accession negotiations.

There is no EU time-table for this purpose and it thus 
depends on Turkey just how rapidly it fulfills the initial political 
criteria in order to initiate membership negotiations. It is my 
considered opinion that Turkey will meet the political standards 
sooner than later and that accession negotiations will get 
underway earlier than generally presumed. This is at least what 
the Turkish government will aim for.

An economic reform package being currently 
implemented will bring Turkey closer to the Maastricht criteria. 
The Customs Union, in force for the last five years, places Turkey 
in a uniquely advantageous position with regard to economic 
integration and meeting the relevant criteria. No other candidate 
country has a similar agreement.

It is important to note that the candidate status provides us 
with additional motivation and impetus to proceed with our 
reform projects more energetically. Moreover, EU financial 
support, when it begins to flow in significant quantities, will also 
enhance our capacity to fulfill the conditions of membership. But
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even at this stage, the encouraging atmosphere that emerged 
following the containment of the terrorist campaigns has been 
fortified by the prospect of EU membership. The candidate status 
ensures that Turkey’s own choices, needs and the society’s own 
demands converge with those relating to EU accession.

The improvement of the human rights situation is an 
irreversible process. The Government is determined to continue 
its program in this sphere and has already taken a number of steps 
to this end. The public is increasingly insistent and sensitive on the 
fuller enjoyment and protection of its rights and freedoms.

The flourishing civil society institutions serve the 
indispensable role of a barometer of the Government’s performance.

As part of its preparations for the fulfillment of the 
Copenhagen political criteria, the Council of Ministers adopted at 
its meeting of 21st September a report outlining a detailed 
program of action with a specific time-table. In the official 
announcement made the same day, it was underlined that the 
Government gave utmost importance and priority to preparations 
towards EU membership and that the report prepared by the Board 
of Coordination for Human Rights was adopted as reference and 
working documents of the Government.

After having enumerated the priority objectives in this 
respect, the Government concluded that “with the opening of the 
new legislative season, the Council of Ministers will continuously 
follow developments to be made in the areas of human rights, 
democracy and the rule of law, evaluate periodically our 
adaptation efforts to the EU acquis and will take necessary 
measures to speed up these activities.”

As for institutional reinforcement to speed up the process 
of integration, the General Secretariat for EU Affairs, established 
in June 2000, started functioning under the authority of the 
Deputy Prime Minister Yilmaz. Accordingly, the General 
Secretariat has been given the primary responsibility of carrying
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out the preparations of the National Programme for the adoption 
of the acquis.

This autumn has been particularly busy with numerous 
meetings and contacts.

Minister Cem and I have recently visited Brussels. During 
our respective visits, we have met with the European high ranking 
officials from the EU Council, the Commission and the 
Parliament. These contacts certainly contribute to enhancing the 
dialogue between Turkey and the EU. I should underline that the 
EU is essentially receptive to our priorities and sensitivities.

What are the expectations in the short and medium terms? 
The coming months will be particularly important since the basics 
of the Turkish candidacy will emerge and be established then. We 
have already started the groundwork for the preparation of the 
National Program for the adoption of the acquis; and the 
Commission on its part, has been drafting the Accession 
Partnership Document as well as the Progress Report for the year 
2000. On the other hand, the Council will be adopting the 
framework regulation for Turkey, which will be followed by a 
second regulation on financial cooperation.

We are counting on the close support and cooperation of 
the member countries so that these exercises can be completed by 
the end of the year.

In this last part of my statement, let me make a few more 
observations on the nature of the relationship between Turkey and 
the EU.

The European Union will draw a whole range of benefits 
from its relationship with Turkey in the interconnected areas of 
politics, economics, security, society and culture. Turkey’s unique 
historical experience, cultural wealth, contemporary 
characteristics, its dynamic economy, its defense and security 
posture are springs of benefit that will be open to the EU. When 
Turkey takes its place among the EU’s members, the Union will be
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transformed into a truly multicultural and multireligious 
geography, heralding perhaps the novel patterns of human and 
cultural interaction.

As Turkey progresses towards becoming a more 
developed democracy, it will benefit from the stimulating and 
facilitating dynamics of candidate status as well as from the 
accumulated experience of the European Union.

As is true for all exercises of integration, the interaction 
between Turkey and the EU could not be expected to be immune 
from problems. In the first place, there are doubts inside the EU as 
to the future of the enlargement itself; at least, different ideas as to 
how and if it should proceed. This compounds Turkey’s 
difficulties as a candidate whose accession is assumed to be not a 
thing of the near future.

Then, remember that it was not an easy decision to have 
Turkey declared as a candidate country. Just recall the 
atmosphere after the Luxembourg Summit. There are skeptics 
everywhere and even those who oppose Turkey’s inclusion for 
their narrowly defined reasons. What is important in the course of 
the many ups and downs we are likely to experience is not to lose 
sight of the final objective, that is; the desirability of Turkey’s 
accession. We should avoid questioning the fundamentals of the 
relationship everytime there is a crisis. Both sides must show 
constraint and patience and neither side should succumb to the 
temptation of the “I know better” syndrome.

An essential requirement for the process of Turkey’s 
integration into the EU to be pursued more effectively is that the 
Union should fully implement the commitments it undertook at 
the Helsinki Council. Many of the measures that Turkey has to 
take in preparing itself for membership would bring benefits 
independently of whether they are related to EU candidacy or not. 
It is also clear that the difficult path which Turkey has to follow 
will be made easier if Turkey’s efforts receive support from the 
Union, which has often been promised but rarely delivered. In this
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respect, financial cooperation comes to mind first, but not because 
Turkey wants to put the burden of its accession on the EU. More 
than the actual sums involved, which in any case are quite modest, 
what matters is the symbolic value of the support for Turkey’s 
efforts, that a resumed financial cooperation will imply. In that 
respect, we would urge the European Parliament to take a more 
helpful approach to Turkish matters. We expect the EU 
Commission and the Council to take all necessary measures for 
the prompt and complete fulfillment of EU’s financial 
commitments to Turkey.

This is necessary also from the point of view of public
psychology because increasingly the Turkish perception is one of
a EU that only makes demands of Turkey, but does not itself 
deliver to Turkey.

We know we have embarked on a great journey. We are 
realistic in our expectations, but determined in our efforts to 
realize our destiny. We will do our part and we are confident that 
the EU will do its part.

Turkey wants and has chosen to become a member of the 
EU. We have will and capacity to do it. The EU, on the other 
hand, needs Turkey in its fold and must therefore work even 
harder to realize this great project. In short, the 21st century will 
be witness to a stronger and integral EU because Turkey will be 
one of its leading members.

Thank you very much for your kind attention.
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SUDAN DIŞİLİŞKİLER BAKANLIĞI MÜSTEŞARTNIN 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sudan Dışilişkiler Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Awad 
El-Kerim Fadhalla, Sayın Müsteşarımızın davetine icabetle 
beraberindeki bir heyetle 3-7 Ekim 2000 tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret edecektir.

Türkiye, Afrika’ya açılım politikası çerçevesinde, tüm 
Afrika ülkeleriyle olduğu gibi, Sudan ile de ikili ilişkilerini her 
alanda daha da geliştirmeye büyük önem vermektedir.

Ziyaret çerçevesinde iki ülke Dışişleri Bakanlıkları 
heyetleri arasında gerçekleştirilecek siyasi istişarelerde, iki ülke 

. arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak, bölgesel ve 
uluslararası konulara ilişkin görüş değişiminde bulunulacaktır.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin özel sektörleri arasındaki 
işbirliği imkanları da değerlendirilecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ABD BAŞKANI BILL 
CLINTON İLE YAPTIKLARI TELEFON GÖRÜŞMESİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Temsilciler Meclisi 
gündemindeki sözde Ermeni karar tasarısının önlenmesi 
konusunda kendisine bir mektup gönderdiği Başkan Clinton ile 
dün akşam bir telefon görüşmesi yapmıştır. Bu görüşmede, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde 
etkileyecek böyle bir kararın Temsilciler M eclisi’nden 
geçmemesini sağlamak yönünde ABD Yönetimi’nin çabalarını 
içinde bulunulan kritik aşamada en etkin biçimde sürdürmesini 
beklediğimizi vurgulamış ve bu çerçevede Başkan Clinton’un 
kişisel ilgi ve katkısını rica etmiştir.

Başkan Clinton, ABD Yönetimi’nin bu karar tasarısına
karşı olduğunu, tarihçilerin araştırması gereken bir olay hakkında
Temsilciler Meclisi’nin hüküm vermesinin doğru olmadığına
inandığını, karar tasarısının önlenmesi için Yönetim’in büyük
çaba harcadığını, kendisinin de bu çabalara katkıda bulunmakta 
olduğunu belirtmiştir.
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ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER KOMİTESİ’NİN ALDIĞI KARARA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

ABD Temsilciler Meclisi’nin Uluslararası İlişkiler 
Komitesi, Uluslararası Operasyonlar ve İnsan Hakları Alt 
Komitesi’nden 21 Eylül günü kendisine aktarılan 398 sayılı 
tasarının yerine geçen 596 sayılı tasarıyı bugün kabul etmiş ve 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’na sevketmiştir. Tasarının 
içeriği tarihi gerçeklere aykırıdır.

Tasarının Temsilciler Meclisi tarafından kabul 
edilmesinin, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin 
normalleşmesini ve Kafkasya’daki barış girişimlerini olumsuz 
etkileyeceğini, ayrıca, Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde ciddi 
yansımaları olacağını 21 Eylül 2000 tarihindeki Bakanlığımız 
açıklamasında belirtmiştik. Bu mesajlarımızın henüz gereğince 
algılanmadığı anlaşılmaktadır.

Temsilciler Meclisi üyeleri, alacakları kararın muhtemel 
yansımalarının bilincinde hareket ederek, sağduyuyu galip 
getirmek için bu son aşamayı iyi değerlendirmelidirler.
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TÜRKİYE’NİN KİMYASAL VE BİYOLOJİK 
SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİNİ 

HEDEFLEYEN “AVUSTRALYA GRUBU”NA ÜYELİĞİNE
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Türkiye, silahların kontrolü ve silahsızlanma 
politikalarının bir parçası olarak kitle imha silahlarını (KIS) teşkil 
eden kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların ve bunları fırlatma 
vasıtalarının yayılmasının önlenmesine yönelik çabaları 
destekleyen ilkeli bir politika izlemektedir. Ülkemizin anılan 
silahların yayılma riskinin yüksek olduğu bölgelere coğrafi 
yakınlığı, bu konudaki hassasiyetimizi daha da artırmaktadır. Bu 
çerçevede, yayılmanın önlenmesine yönelik mevcut uluslararası 
düzenlemelere ve ihracat kontrol rejimlerine taraf olmaya özel bir 
önem ve öncelik verilmektedir.

Kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasının önlenmesi
hedefini paylaşan bir grup ülkenin 1985 yılında gönüllülük esası
temelinde bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bulunan Avustralya
Grubu’na üyeliğimiz 19 Eylül 2000 tarihinde kabul edilmiş ve
Türkiye, anılan Grubun 2-5 Ekim 2000 tarihlerindeki yıllık

• •

toplantısına tam üye sıfatıyla katılmaya davet edilmiştir. Ülkemiz, 
sözkonusu toplantıya Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın 
temsilcilerinden oluşan bir heyet ile iştirak etmektedir.

Avustralya Grubu (AG), ABD, Kanada, Japonya, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Kore’nin yanı sıra, 
çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 30 üyeden 
oluşmaktadır. AG yıllık toplantılarında AB Komisyonu da temsil 
edilmektedir.
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Biyolojik ve kimyasal silahlar ile bunlarla ilgili çift- 
kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracatının liste 
uygulamaları yoluyla denetim altına alınması amacına yönelik 
olarak faaliyet gösteren AG’ye üye ülkelerin tamamı, ülkemizin 
de katılmış bulunduğu Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 
Sözleşmelerine taraftır. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS) 
listelerinde yer almayan, ancak kimyasal silah üretiminde 
kullanılması mümkün olan 20 farklı kimyasal maddenin AG 
ihracat kontrol listelerinde bulunması, AG’nin KSS rejimini 
güçlendirici bir rol oynamasında etken olan unsurlardan biridir. 
AG üyesi ülkeler aynı zamanda, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi 
(BSS) rejiminin güçlendirilmesi yönündeki çabalara da aktif 
destek vermektedirler.

AG böylece, kimyasal ve biyolojik maddeler ile bu 
kapsamdaki teknolojilerin uluslararası ticaretini ve bu alandaki 
barışçıl işbirliğini engellemeden, sözkonusu maddelerin silah 
üretiminde kullanılmasını ve biyolojik-kimyasal silah programları 
kapsamındaki maddelerin tedarikini zorlaştırmakla, KİS 
yayılmasının önlenmesini hedeflemiştir.

Ülkemizin AG üyeliğine kabulü, KİS yayılmasının 
önlenmesi alanında izlediği aktif politikanın Türkiye’ye 
kazandırmış olduğu itibarın yeni bir örneğini teşkil etmekte ve bu 
alanda taraf olduğumuz diğer uluslararası rejimleri bütünleyici bir 
mahiyet arzetmektedir. AG’ye üyeliğimizin sonuçlanmasıyla 
Türkiye kitle imha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarının 
yayılmasının önlenmesine yönelik başlıca uluslararası sözleşme, 
antlaşma, rejim ve düzenlemelerin tamamına taraf olmuş 
bulunmaktadır.
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KDP LİDERİ MESUT BARZANİ’NİN ÜLKEMİZE 
YAPMASI SÖZKONUSU ZİYARET HARKINDAKİ BİR 
SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜLÜĞÜ’NCE

VERİLEN YANIT

KDP lideri Mesut Barzani, bir Avrupa ülkesine yapacağı 
özel bir seyahat vesilesiyle, 3-7 Ekim 2000 tarihleri arasında 
ülkemizi de ziyaret etmek istemiştir. Bu ziyareti sırasında, Sayın 
Başbakanımız tarafından kabul edilecek ve Bakanlığımız 
Müsteşarı Büyükelçi Dr. O. Faruk Loğoğlu ile görüşecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI SAYIN 

RAUF R. DENKTAŞ İLE YAPTIKLARI GÖRÜŞMEYE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Ankara’ya gelen Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. Denktaş 
ile bir görüşme yapmıştır.

Görüşmede, Sayın Denktaş, Kıbrıs konusunda 14-26 Eylül 
2000 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 
gözetiminde gerçekleşen aracılı görüşmeler hakkında bilgi vermiş 
ve değerlendirmelerini paylaşmıştır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN KKTC 
CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF R. DENKTAŞ’I 

ZİYARETLERİNDEN SONRA YAPTIKLARI AÇIKLAMA
VE SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Rauf Denktaş’a ziyarette bulundum. Kendisi normal yıllık check- 
up yaptırmak üzere Ankara’ya gelmiş durumda. Sayın Denktaş’ı 
çok sıhhatli ve maneviyatını da çok güçlü buldum; o bakımdan 
çok mutluyum.

SORULAR-YANITLAR

SORU: ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler 
Komitesi’nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı 
ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Eğer Temsilciler 
Meclisi de o anlamsız, haksız önergeye oy verecek olursa, 
Türkiye’nin uygulayabileceği bazı yaptırımlar vardır. Bunların 
neler olabileceğini şu sırada benim söylememe gerek yok. Bizzat 
Amerikalı yetkililer, üst düzey bazı Amerikalı politikacılar, 
Türkiye’nin önünde ne gibi yaptırım olanakları bulunduğunu 
ayrıntılı olarak açıkladılar. Bizim elbette izleyebileceğimiz bir 
tutum vardır. Türkiye bu olumsuzluk karşısında elbette bir yenilgi 
duygusu içine girmeyecektir; bu haksızlıktan hiçbir sonuç elde 
edilemeyecektir.

Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkilere biz büyük 
önem veriyoruz. Amerikan Yönetimi de bu ilişkilere önem veriyor 
ve bu haksız önergenin reddi için elinden geleni yaptı. Ama 
maalesef Amerika Birleşik Devletleri’nde etnik lobilerin bazı 
politikacılar üzerinde siyasal ahlakla bağdaşmayacak kadar
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etkileri var. Amerika Birleşik Devletlerinde bazı iyi niyetli 
kimseler siyasal ahlak konusunda görüşler sunarlar. Bizim de bu 
konuda daha tutarlı bir yol izlememiz gerektiğini gayri resmî 
olarak telkin edenler de vardır. Orada nasıl bir siyasal ahlak akımı 
var? O bahsettiğim politikacıların eksiklikleri var. Bu da, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin bir dünya devleti olarak dış ilişkilere 
yaklaşımını güçleştiriyor. Dediğim gibi; Amerikan Yönetimi’nin 
bu konuda büyük bir iyi niyetle çalıştığını biliyoruz. Umarız ki 
sonuç alırlar. Ama eğer sonuç alınamazsa, maalesef Türk- 
Amerikan ilişkileri belli bir zarar görecek.

SORU: Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş ile görüşmenizde 
Kıbrıs’ın ekonomisini ele aldınız mı? Ekonomik paketin Bakanlar 
Kurulu tarafından kabul edileceği açıklandı; bu konuda 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde kabul edildi; o bakımdan umutluyuz. Nasıl biz 
Türkiye’deki ekonomimizi belli bir disiplin içine aldıysak, KKTC 
de benzer bir disiplini kendi ekonomisine hiç şüphesiz 
uygulayacaktır.

SORU: Avrupa Parlamentosu’nda 12 aday ülkenin 
raporları kabul edildi. Raporda, “Kıbrıs Rum Kesimi’nin üyeliği 
için Kıbrıs sorununun çözümü şart değildir” gibi bir madde 
bulunuyor. Bu yorumu nasıl buluyorsunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ben o kararı
incelemedim ve şu sırada bir şey söylemem doğru olmaz.

SORU: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uygulayacağı 
yaptırımlar içinde İncirlik Üssü’nün kapatılması olabilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Evet, o konularda da 
gelişmeler olabilir.

Teşekkür ederim.
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İSRAİL VE FİLİSTİN TOPRAKLARINDA MEYDANA
GELEN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

S

Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da son günlerde meydana 
gelen fevkalade üzücü olaylar tarafımızdan kaygıyla izlenmekte, 
gerilimin tırmandırılmaması ve barış yönündeki çabaların 
akamete uğramaması yönünde gerekli telkinlerde 
bulunulmaktadır. Bu bağlamda Filistin Devlet Başkanı ve İsrail 
Dışişleri Bakanı ile görüşülmüştür. Bu yoldaki temas ve 
telkinlerimiz sürdürülmektedir. Ancak, uluslararası toplumun 
barış doğrultusundaki tüm çabalarına ve tüm uyarılara rağmen 
yaygınlık kazanan olaylar sonucunda çok sayıda can kaybı ve 
yaralanmalar olmuş, ayrıca önemli ölçüde maddi hasar meydana 
gelmiştir. Filistin tarafı bu bağlamda acil yardım çağrısı yapmıştır.

Hükümetimiz, dost ve kardeş Filistin halkının acil bazı 
ihtiyaçlarının karşılanması için Filistin’e 500.000 Dolar nakdi 
yardım ile Filistin Yönetimi’nce açıklanan ihtiyaç listesinde 
yeralan tıbbi malzeme ve ilaç yardımında bulunma kararı almıştır.
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BAĞDAT’A GERÇEKLEŞTİRİLECEK TIBBİ AMAÇLI
UÇUŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Bağdat’a tıbbi amaçlı uçuşlar gerçekleştirilmesi yönünde 
çeşitli sivil toplum örgütlerimizden ve kuruluşlarımızdan 
müracaatlar alınmaktadır. Nitekim, Arkas Havacılık Şirketi, 
Bağdat’a tıbbi malzeme taşımak amacıyla bir uçuş 
gerçekleştirmek üzere Bakanlığımıza başvurmuştur. Ayrıca, 
Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı
işadamlanmızın da bir girişimi sözkonusudur. Bu müracaatların 
ilki hakkında olumlu değerlendirmemiz ışığında gerekli işlemler 
başlatılmıştır. İkinci müracaatın ayrıntıları alındığında da benzer 
işlemler yapılacaktır.
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ERMENİSTAN VATANDAŞLARINA SINIR 
KAPILARIMIZDA VİZE VERİLMESİ UYGULAMASININ 

SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, umuma mahsus pasaport hamili 
Ermenistan vatandaşlarına 15 Ağustos 1995 tarihinden beri 
turistik maksatlar için 1 ay süreli giriş vizesi ve transit vize Dış 
Temsilciliklerimizin yanısıra sınır kapılarımızda da bandrol 
uygulaması suretiyle verilmekteydi. Türkiye’ye gelecek 
Ermenistan vatandaşlarına 15 Ekim 2000 tarihinden itibaren sınır 
kapılarımızda bandrolle vize verilmesi uygulamasına son 
verilecektir.

Bu tarihten sonra Ermenistan vatandaşlarının Türkiye’ye 
giriş ve transit vizelerini Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerinden 
almaları gerekecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN, TÜRKİYE’NİN IRAK’A BÜYÜKELÇİ 

ATAMASI KONUSUNDA KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR
SORUYA VERDİĞİ YANIT

SORU: ABD Temsilciler Meclisi tarafından ele alınmakta 
olan sözde Ermeni soykırımına ilişkin karar tasarısına 
göstereceğimiz tepkiler çerçevesinde Irak’a Büyükelçi atanması 
yoluna gideceğimize dair haberler bulunmaktadır. Bu konudaki 
görüşünüzü öğrenmek istiyorum.

CEVAP: Irak’a Büyükelçi atanması uzun zamandan beri 
gündemimizde olan bir konudur. Ancak, bu konunun ABD 
Temsilciler Meclisi tarafından ele alınmakta olan karar tasarısıyla 
herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu konuda esasen alınmış olan ilke 
kararının uygulamaya konulmasının zamanlaması hususunda 
Dışişleri Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN, 
CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZİ 
İLE YAPTIKLARI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN BAS 

MENSUPLARININ SORULARINA VERDİKLERİ
YANITLAR

SORU: Ermeni tasarısına ilişkin olarak İncirlik Üssü 
Türkiye’nin elinde önemli bir koz. İncirlik Üssü’nün kapanması 
veya kullanılmasını engellemek gibi bir adım atmayı düşünüyor 
musunuz? Ya da böyle bir adım için hangi şartlar gereklidir?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz elimizdeki bütün
yaptırımları sorumluluk anlayışı içinde uygulayacak durumdayız. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin üst düzey yöneticileri, 
politikacıları bu Ermeni girişimini önlemek için çaba gösterirken, 
Türkiye’nin elinde bulunan olası yaptırımları da bütün açıklığıyla 
ve ayrıntılarıyla belirttiler. Elimizde çeşitli olanaklar var. Bunları 
şu aşamada bütün açıklığıyla söylemeyi doğru bulmuyoruz.

SORU: Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusu ile ilgili 
raporunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Öteden beri Avrupa 
Birliği Parlamentosu’nun Türkiye’yi ilgilendiren bazı konularda 
olumsuz yaklaşımları olduğunu biliyoruz. Fakat biz, Avrupa 
Birliği ile ilişkilerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve 
genelde Kıbrıs sorununu karıştırmamaya kararlı olduğumuzu, 
adaylık statüsü verilirken zaten yeteri kadar açıklık içinde 
belirtmiştik.

Çok teşekkür ederim.
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MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN ÜLKEMİZE YAPACAĞI
RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Mısır Dışişleri Bakanı Amre Moussa, Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem’in konuğu olarak 8-10 Ekim 2000 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Moussa ile Sayın Bakanımız arasında yapılacak 
görüşmeler sırasında, iki ülke ilişkileri ele alınacak, Orta Doğu 
Barış Süreci ile diğer bölgesel konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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FİLİPİNLER DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI VE 
SOSYAL REFAH VE KALKINMA BAKANI GLORIA 

MACAPAGAL ARROYO’NUN ÜLKEMİZE YAPACAĞI
RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı ve Sosyal Refah ve
Kalkınma Bakanı Gloria Macapagal Arroyo, beraberindeki bir
heyetle, Devlet Bakanı Sayın Haşan Gemici’nin davetlisi olarak,
8-12 Ekim 2000 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde 
bulunacaktır.

Filipinler Başkan Yardımcısı, ülkemizi ziyareti sırasında, 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek, Sayın 
Başbakanımız ve Devlet Bakanımız Sayın Haşan Gemici ile birer 
görüşme yapacaktır.

Sözkonusu görüşmelerde, Türkiye ile Filipinler arasındaki 
ikili ilişkilerin yanısıra, her iki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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ÇEÇEN MÜLTECİLERE HÜKÜMETİMİZ TARAFINDAN 
GÖNDERİLEN YARDIMLARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Çeçenistan, Inguşetya ve Dağıstan’da geçici yerleşim 
merkezlerine yerleştirilen 200 bin civarındaki Çeçen, mevzii 
çatışmaların aralıklarla sürmesi ve sürekli yerleşim 
olanaklarının yetersizliği dolayısıyla büyük sıkıntı içinde 
bulunmakta, yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzemeye acilen 
ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda başta Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) olmak üzere, 
çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından Çeçen 
mültecilere insani yardım için katkıda bulunulması amacıyla 
yapılan çağrıyı dikkate alan Hükümetimiz, çektikleri çile ve 
zorluklar kamuoyumuzca da yakından bilinen Çeçen mültecilerin 
ihtiyaçları için UNHCR kanalıyla kullanılmak üzere 100 bin ABD 
Doları tahsis etme kararı almış bulunmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, Çeçenistan’da meydana gelen 
çatışmalar nedeniyle evlerini terketmek zorunda kalan ve gerek 
Çeçenistan’m içinde, gerek diğer Rusya Federasyonu 
Cumhuriyetleri ve Gürcistan’da melce arayan binlerce Çeçen 
mültecinin sorunlarına başından beri duyarlılıkla yaklaşan 
Hükümetimiz ve hayırsever vatandaşlarımızca çeşitli partiler 
halinde insani yardımda bulunulmuş, Hükümetimiz tarafından 
gönderilen ayni yardımların toplamı 188 tona ulaşmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DIRIOZ: Bugünkü toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınıza 
cevap vermeye çalışayım.

SORU : ABD’de Ermeni karar tasarısı şu anda Temsilciler 
Meclisi Genel Kurulu’na sevkedildi. Bundan sonrasıyla ilgili 
olarak Türk tarafınca bugüne kadar telaffuz edilmiş olan eylem 
planının uygulanması seçeneği dışında bir başka seçenek var mı?

CEVAP : Bu konuda Bakanlığımızın bir açıklaması oldu.
Ayrıca, Sayın Bakanımız Taşkent’te bir açıklamada bulunmuştu.
Dün, Sayın Bakanımız bu konuda Sayın Başbakanımıza Dışişleri
Bakanlığı’nın değerlendirmesini sunduğunu belirtmişti.
Ermenistan vatandaşlarına yönelik vize uygulaması konusunda
alınan karara dair bir açıklama da yapılmıştı.
Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Şimdilik bunları söylemek 
istiyorum.

SORU : Türkiye’nin Vaşington Büyükelçisi Baki İlkin 
bugün Milliyet gazetesindeki demecinde, “Fazla barutumuz 
kalmadı” demiş. Türkiye bu kadar zor durumda mı?

CEVAP : Bu konuda geçen haftaki Milli Güvenlik Kurulu 
bildirisine dikkatinizi çekmek isterim. Orada kullanılan ifade, 
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu faaliyetlere karşı aşama aşama 
gerekli tedbirleri almaktadır. Olayların gelişmesine göre gelecekte 
daha etkin tedbirlerin alınacağı da tabiidir” şeklindedir. Ayrıca 
Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımızın açıklamalarında da 
belirtildiği gibi gayretlerimiz sürmektedir.
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SORU : Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın yaptığı 
açıklamalarla ilgili bir tepkiniz olacak mı? Özellikle Türkiye’nin 
sertleşmesi durumunda çok daha olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkabileceğini ima eden bazı sözleri var. Ayrıca, “Aslında biz 
diyalog istiyoruz” şeklinde bir ifadesi var zannediyorum.

CEVAP : O açıklamayı görmedim. Tasarının Temsilciler 
Meclisi tarafından kabul edilmesinin, Türkiye ile Ermenistan 
arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve Kafkasya’daki barış 
girişimlerini olumsuz etkileyeceğini ve ABD-Türkiye ilişkilerine 
ciddi yansımaları olacağını daha önce açıklamıştık.

SORU : Tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçtiği takdirde 
atılacak adımlar konusunda biraz ayrıntı verseniz. Yani çok şey 
yazılıp çiziliyor; hangisi gerçeği yansıtıyor, hangisi yansıtmıyor?

CEVAP : Şu aşamada bugüne kadar yapılan açıklamaların 
ötesinde bir ayrıntıya girmem mümkün değil. Yapılan açıklamalar 
bence aşikardır. Karar tasarısının Temsilciler Meclisi’nde kabul 
edilmesi durumunda Türk Hükümeti alınabilecek ilave önlemleri 
değerlendirecektir. MGK’nın açıklamasında da yine benzer 
ifadeler yer almaktadır.

SORU: Tasarının Genel Kurul’a önümüzdeki hafta 
gelmesi bekleniyor. Bu arada, haftaya kadar Ermenistan’a veya 
Amerika’ya karşı yeni bir adım atılacak mı?

CEVAP: Değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
Bakanlığımızdan yapılan değerlendirmeler Hükümete 
sunulmaktadır. Dolayısıyla, ne gibi tedbirler alınacağını veya 
alınmaya devam olunacağını şu anda ben söyleyemem.

SORU: Bakanlığın dışında, Sayın Bakan’m özel olarak 
girişimleri var mıdır?
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CEVAP: Sayın Bakanımızın girişimlerini veya
Bakanlığımızın girişimlerini birbirinden ayrı düşünmeye gerek 
yoktur. Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve oradaki 
parlamenter heyetimiz, ellerinden gelen gayreti göstermektedirler.

SORU: Madeleine Albright ile İsmail Cem arasında bir 
telefon konuşması geçti mi, bir telkin oldu mu? Özel girişimden 
kastettiğim buydu.

CEVAP: Bildiğiniz gibi New York’ta Bakanımız ile 
Albright arasında gerçekleştirilen görüşmede bu konudaki 
hassasiyetimiz, kaygılarımız iletilmişti.

SORU : Vaşington’da bulunan parlamenter heyetimizin 
bazı randevu talepleri olumlu yanıtlanmadı. Buna tepkiniz nedir?

* •  0 0

İkincisi; incirlik Üssü ile ilgili Amerikan tarafına iletilen 
herhangi bir not var mı? Basındaki ifadeler kapatılacağı yolunda 
çok kesin ifadeler içeriyor.

Üçüncü sorum; İstanbul’da yapılacak Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği toplantısı için Türkiye’ye gelmesi sözkonusu 
olan bir Ermeni diplomattan sözediliyor ve onun gelmemesi 
istendiği belirtiliyor. Bununla ilgili bilginiz var mı?

CEVAP : Karar tasarısının haksız ve yanlış olduğunu her 
zaman söylüyoruz. Parlamento heyetimiz de bunu söylüyor. Bunu 
anlatmak için heyetimiz ve oradaki Büyükelçiliğimiz ellerinden 
gelen gayreti gösteriyorlar. Ama maalesef bazı karşıtlarının bu 
konuda diyaloğa açık olmadıkları anlaşılıyor.

•  9 9 9

incirlik Ussü’yle ilgili herhangi bir ilave yorum getirmeye 
gerek görmüyorum. Karar tasarısının kabul edilmesi durumunda, 
Türk Hükümeti alınabilecek ilave önlemleri elbette 
değerlendirecektir. Dolayısıyla, bahsettiğiniz haberleri ve 
yorumları da o çerçevede mütalaa etmek yanlış olmayacaktır.
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Üçüncü sorunuz sanırım KEI Sekretaryası’na atanan 
Ermenistan memuru ile ilgilidir. KEİ’ye üye ülke olarak 
Ermenistan da, diğer ülkeler gibi Sekreterya’da memur 
bulundurabilmektedir. Bu atamalar bütün üye ülkelerce ortaklaşa 
kararlaştırılmaktadır. Nitekim bahsettiğiniz kişinin ataması da 
aynı şekilde kararlaştırılmıştır. Bu söylediklerime ilave yeni bir 
durum veya değişiklik sözkonusu değildir.

SORU: KDP lideri Barzani’nin ziyareti sırasında hangi 
konular ele alınacak?

•  •  •  •

ikinci sorum; İsmail Cem’in Özbekistan’ı ziyareti
sırasında sağlanan gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: KDP lideri Barzani ile halihazırda
Bakanlığımızda görüşme devam ediyor. Görüşmede, Kuzey 
Irak’taki durumun bütün yönleri ve bu bağlamda tabiatıyla PKK 
ile sürdürülen mücadele, KDP-KYB ilişkileri ve Türkmenlerin 
durumunun ağırlıklı olarak üzerinde durulacak konular olması 
beklenmektedir. Türkiye bu vesileyle Irak’a ilişkin yaklaşımının 
temel unsurlarını tekrar vurgulama imkanı bulacaktır. Bunlar, 
Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması 
temeline dayanan bilinen politikalarımızdır.

Özbekistan’la ilgili sorunuza gelince; Dışişleri Bakanı
Sayın İsmail Cem 2-3 Ekim 2000 tarihlerinde Özbekistan Dışişleri
Bakanı Abdulaziz Kamilov’un konuğu olarak bu ülkeye resmi bir # • • _____

ziyarette bulunmuştur. Özbekistan’a 1994 yılından beri Dışişleri 
Bakanı düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bu ziyaret, iki ülke 
arasındaki ilişkilerde son 1,5 yıldır gözlenmekte olan durgunluğun 
ortadan kaldırılması ve Türk-Özbek ilişkilerinde yeni momentum 
yakalanması açısından yararlı ve verimli olmuştur. Sayın Bakan, 
Dışişleri Bakanı Kamilov ile başbaşa görüşmüş, heyetler arası 
görüşmelere başkanlık etmiş ve ayrıca Cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov tarafından kabul edilmiş ve kendisiyle 2 saate yakın bir 
süre başbaşa görüşmüştür. Görüşmelerde, iki ülke arasında son 
dönemde yaşanan durgunluğun ortadan kaldırılması yönünde güçlü 
bir ortak siyasi irade olduğu beyan edilmiş ve Özbek tarafı
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Türkiye’nin dostluğuna ve Türk dünyası içindeki konumuna verdiği 
önemi vurgulamıştır. Sayın Bakan, genel olarak Orta Asya 
Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimizin kurumsallaşması yönündeki 
temel yaklaşımımız hakkında Özbek tarafına bilgi vermiş; Türkiye ile 
Özbekistan arasında siyasi danışmalar mekanizmasının 
canlandırılması, ekonomik işbirliği mekanizmaları olan Karma 
Ekonomik Komisyon ve İş Konseyi gibi organların işlevsel hale 
getirilmesi ve güvenlik ve özellikle terörle mücadelede işbirliği 
konularında çalışmaların hızlandırılmasına karar verilmiştir. Türkiye, 
Özbekistan’ın son zamanlarda karşı karşıya kaldığı terörle mücadele 
konusunda bu ülkeye yardım ve destek sağlamak, bu konudaki 
deneyimlerini paylaşmak amacıyla bir çalışma içindedir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Özbekistan’a 16 Ekim’de yapacakları ziyaret 
sırasında, diğer birçok alanda olduğu gibi bu alandaki işbirliğimizin de 
daha somut hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

SORU: Türk birliklerinin Irak sınırında toplandığı 
söyleniyor. Türkiye’nin Kuzey Irak’a girmesi sözkonusu mu? Bu 
konuda Barzani ile konuşuldu mu?

CEVAP : Bu konuda bize intikal etmiş bir bilgi yok. Ama 
Kuzey Irak’taki durumun bütün yönlerini Barzani ile 
görüşüyoruz.

  •

SORU: insani yardım taşıyan Türk uçağının Bağdat’a ne 
zaman gönderilmesi öngörülüyor?

ikinci sorum; Barzani, dün bize, Türk Silahlı
Kuvvetleri ’nin hava operasyonu sırasında ölen sivillerle ilgili
olarak KDP yönetimine tazminat ödendiğini açıkladı. Bu konuya 
açıklık getirir misiniz?

CEVAP: Tıbbi yardım taşıyacak uçağın ne zaman gideceği 
konusu hazırlıkların tamamlanmasına bağlı. Çok uzun süreceğini 
sanmıyorum.

Zarar gören ailelere mahalli planda herhangi bir yardımda 
bulunulup bulunulmadığı veya ne şekilde yardımda bulunulduğu 
konusunda bilgi derleyip size sunacağım.
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SORU: Ermeni tasarısı Temsilciler Meclisi’nden geçerse 
Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı zarar görür mü, ya da biter mi?

İkinci sorum; Ermeni vatandaşlarına bandrolle vize 
uygulamasına son verileceği açıklandı. Acaba, Türkiye’ye 
bandrolle giriş yapan Ermenilerin sayısı nedir?

CEVAP : ABD Başkanı Clinton, Türkiye ile Amerika 
arasındaki ilişkileri “stratejik” olarak nitelendiren ilk beyanı 
kendisi yapmıştır. Dolayısıyla her düzeyde kullanılan ve 
ilişkilerimizi tanımlayan bir sıfattır.

*

Bakanlığımızın 3 Ekim tarihli açıklamasında, Ermeni 
tasarısının Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesi halinde 
Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde ciddi yansımaları olacağı 
belirtilmiştir.

İkinci sorunuzun cevabına gelince; yılda yaklaşık 14 bin 
Ermenistan vatandaşı bandrolle Türkiye’ye gelmektedir.

SORU : Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’la ilgili aldığı 
karara bir tepkiniz olacak mı?

CEVAP : Bu konuda Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş 
gerekli açıklamayı yapmıştır. Tabiatıyla bu karar Kıbrıs’ta adil ve 
kalıcı bir çözümü kolaylaştırmayacaktır. Kaygı verici bir 
gelişmedir. Avrupa Parlamentosu Rum yanlısı tutumunu 
sürdürmekte ve bu itibarla Kıbrıs konusunda olumlu bir rol 
oynama konumuna bir türlü gelememektedir.

SORU: Ermeni tasarısı Temsilciler Meclisi’nden geçtiği 
takdirde, bunun Ermenistan’a somut bir yansıması olacak mıdır?

CEVAP: Bakanlığımızın 3 Ekim tarihli açıklamasında, 
“Bu tasarının Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesinin, 
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve 
Kafkasya’daki barış girişimlerini olumsuz etkileyeceği” 
belirtilmiştir.
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SORU: Çok yakında Fransa’da da Ermenilerle ilgili yeni 
bir tasarı oylanacak. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri 
nedir?

CEVAP : Fransa’da ve diğer ülkelerde yürütülmekte olan 
bu tür girişimlere karşı koymak için her türlü gayreti gösteriyoruz.

SORU: Türkiye, Irak’a insani yardım taşıyan uçakların 
gidişine izin veriyor. Türk Hava Yolları’nm yakında Bağdat’a 
sefer yapması sözkonusu olabilir mi?

CEVAP: Şu anda verilen izinler tıbbi uçuşlarla ilgili. 
Geçişine izin verilen Fransız ve Rus uçakları da tıbbi malzeme ve
tıp personeli taşıyorlardı. Dolayısıyla şu anda tıbbi amaçlı uçuşlar 
üzerinde durulmaktadır.

Teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN 
YUGOSLAVYA’DAKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN 

AÇIKLAMALARI VE ÇEŞİTLİ KONULARDAKİ 
SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

Yugoslavya, Bosna-Hersek ve Kosova halklarına yıllardan 
beri ağır acılar çektiren Miloseviç rejiminin artık sonunun geldiği 
anlaşılıyor. Sabrı tükenen Yugoslav halkı son günlerdeki 
davranışıyla demokrasi yolunun önünü tıkayanlardan 
Yugoslavya’yı kurtarmaya kararlı olduğunu göstermiştir. Bunun 
Yugoslavya için ve bütün Balkan ülkeleri için mutlu gelişmelere 
yol açmasını diliyorum ve umuyorum.

S O RUL AR-YANITLAR

SORU: Yugoslavya’daki yeni yönetimden sonra
Miloseviç acaba Savaş Suçluları Mahkemesi’ne gönderilecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: O konularda birşey 
söylemek için çok erken. Biliyorsunuz suç duyurusu var hakkında. 
Fakat yeni kurulacak rejimin nasıl davranacağını bilmeden birşey 
söylemek mümkün değil.

SORU: Sayın Barzani ile görüşmeniz konusunda kısaca 
bilgi verebilir misiniz? Özellikle güvenlik açısından PKK ile ilgili 
gelişmeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Son zamanlarda Kuzey 
Irak’ta bazı gelişmeler oluyor. O arada, Talabani’nin 
başkanlığındaki KYB de PKK ile çatışmalara girdi. Böylelikle 
Barzani’nin partisi ile Talabani’nin partisi arasındaki fark ortadan 
kalkma sürecine girmiş gibi görünüyor. Bu yeni durumu Sayın
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Barzani ile birlikte değerlendirdik. Her iki kuruluşun da PKK 
karşısında kesin tavır almış olmaları, bölge halklarının mutluluğu, 
huzuru ve Türkiye’nin güvenliği bakımından çok önemlidir.

SORU: İsrail Başbakanı Ehud Barak’tan bir mektup
aldığınızı öğrendik.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz sık sık
mektuplaşıyoruz. Sayın Arafat’dan da mektup aldık.

SORU: İçeriğine ilişkin bilgi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: İsrail’deki son 
gelişmeler hepimizi çok üzüyor ve kaygılandırıyor. Bugün ne 
kadar yakından ve objektif olarak konuyla ilgilendiğimizi 
biliyorlar; onun için sık sık her iki lider de bizi aydınlatıyor.

SORU: ABD Büyükelçisi, Hükümetinden size bir mesaj 
getirdi mi? Öncelikle, Ermeni yasa tasarısı ile ilgili olarak...

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ermeni yasa tasarısı ile
ilgili olarak Amerikan Yönetimi’nin ne kadar kesin ve bizim
açımızdan olumlu tavır aldığını biliyoruz. Bizzat yeni Büyükelçi,
Amerika Birleşik Devletleri’nde bu konuda içtenlikli girişimlerde
bulunmuştur. Fakat bazı sorumsuz politikacılar Ermeni önerisini
desteklemeye devam ediyorlar. Sonucun daha olumlu olmasını 
temenni ediyorum.

Teşekkür ederim.

38 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000



<6 EEÎM  M M

GKRY’NİN TEK TARAFLI AVRUPA BİRLİĞİ’NE 
KATILIMI MÜZAKERELERİNİN DURUMUNA İLİŞKİN 

OLARAK, AVRUPA PARLAMENTOSU GENEL 
KURULU’NDA KABUL EDİLEN RAPOR HARKINDAKİ

AÇIKLAMA

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, 4 Ekim 2000 
tarihinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı Avrupa 
Birliği’ne katılımı müzakerelerinin durumuna ilişkin olarak 
Raportör Poos’un raporunu kabul etmiştir.

Gerek rapor gerek bu konuda hazırlanan karar tasarısı 
Avrupa Parlamentosu’nun karar lehine oy kullanan üyelerinin 
Kıbrıs konusuna ne denli tek yanlı ve gerçeklerden uzak 
yaklaştığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcimiz yaptığı 
yazılı bir açıklama ile bu konudaki görüşlerimizi yansıtmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti de yaptığı 
açıklama ile kabul edilen karara ilişkin görüşlerini ortaya 
koymuştur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin görüşleri ve tutumu 
tarafımızdan tamamen paylaşılmaktadır.

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen tek yanlı karar, 
Aracılı Görüşmeler Süreci’nin devam ettiği bir dönemde Rum 
tarafının uzlaşmazlığını büsbütün artıracak ve BM Genel 
Sekreteri’nin gayretlerini zorlaştıracaktır.
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YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİNDEKİ 
SİYASİ GELİŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yugoslavya Federal Cumhuriyetinde (YFC) 24 Eylül 
2000 tarihinde düzenlenen seçimlerin YFC halkının demokratik 
değişim özlemini açıkça ortaya koyan bir dönemeç teşkil ettiği, 
Bakanlığımızca 29 Eylül 2000 tarihinde yapılan açıklamada 
belirtilmişti.

Seçimleri izleyen dönemde, YFC halkının iradesine 
direnme girişimleri sonuçsuz kalmış, Belgrad’da halk hareketiyle 
dün tarihi bir dönüşüm gerçekleştirilmiş ve yönetim seçilmiş 
Cumhurbaşkanı Kostunica’nın kontrolüne geçmiştir.

Sırp halkının bu demokratik eyleminin şiddete yol 
açılmaksızın barış içinde sonuçlandırılmasını diliyoruz.

Yugoslavya tarihinde yeni bir dönem başlamakta, anti
demokratik bir rejim geride bırakılmaktadır. YFC’nin yeni 
yönetimine, önümüzdeki dönemde, ülkelerini uluslar 
topluluğunda layık olduğu yere getirebilmek bakımından büyük 
bir sorumluluk düşmektedir. YFC’nin kaydedeceği olumlu 
gelişmeler doğrultusunda bu ülkeye yönelik uluslararası 
yaptırımların kaldırılarak, siyasi ve ekonomik katkılar sağlanması 
da gündemdedir. Balkanların yeniden istikrara kavuşmasına 
katkıda bulunacak bu yaklaşımı destekleyen Türkiye, YFC ile
ilişkilerini de bu yeni dönemde ileriye götürebilmek için gayret 
sarfedecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AFGANİSTAN 
KOORDİNATÖRÜ BÜYÜKELÇİ AYDEMİR ERMAN 

BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETİN TACİKİSTAN VE 
KUZEY AFGANİSTAN’DA BULUNACAĞI 
İNCELEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kuzey Afganistan’da devam eden çatışmalar nedeniyle 
yaşadıkları yerlerden göç etmek durumunda kalan önemli sayıda 
Afganlı, Tacikistan sınırına yakın kesimlerde birikmiş olup acil 
yardım ihtiyacı içinde bulunmaktadır.

Türkiye öteden beri, Afganistan’daki iç çatışmaların 
doğurduğu insani sorunları bir yandan uluslararası toplumun 
dikkatine getirirken, diğer yandan da Afgan toplumunun tüm 
kesimlerine olanakları ölçüsünde yardımda bulunmuştur.

İki ülke halkları arasındaki tarihi ve köklü bağlara dayanan 
bu yaklaşımımızın gereği olarak, 1999 yılında başlatılan kapsamlı 
insani yardım programı çerçevesinde bugüne değin Kabil’deki 
Atatürk Çocuk Hastanesi, Şibirgan Afganistan-Türkiye Dostluk 
Hastanesi ve Badakshan-Faizabad Tıp Fakültesi tarafımızdan 
teçhiz edilmiş, bölgede hüküm süren ağır kuraklığın neden olduğu 
sorunların bir ölçüde giderilmesi amacıyla 500 adet su kuyusunun 
iyileştirilmesi ile eğitim ve gıda yardımı gibi somut katkılarda 
bulunulmuştur. Afgan toplumuna eğitim alanında da imkanlar 
sağlanmıştır.

Bu yıl Ağustos ayında yeniden şiddetlenen çatışmalar 
neticesinde yerlerinden olmuş insanların acil yardım ihtiyaçlarının 
saptanması amacıyla, 10-17 Ekim 2000 tarihlerinde Afganistan 
Koordinatörü Büyükelçi Aydemir Erman’ın başkanlığında bir
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heyet Tacikistan ve çatışmaların sürdüğü Kuzey Afganistan’da 
incelemelerde bulunacaktır.

Heyetimizin bölgeyi ziyareti çerçevesinde ayrıca, 
Afganistan sorununun barışçı yollardan çözüme kavuşturulması 
yolunda sürdürülen çabalara katkıda bulunmak amacıyla Afgan 
taraflarının temsilcileri ile görüşmeler yapılacaktır.

Türkiye, Afganistan’daki sorunların tüm tarafların
uzlaşısıyla oluşturulacak temsil yeteneğini haiz ve geniş tabanlı
bir hükümetin tesisi ile çözülebileceğine dair inancını muhafaza 
etmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN YFC’NİN YENİ 
CUMHURBAŞKANI VOJISLAV KOSTUNICA’YA 

GÖNDERDİKLERİ KUTLAMA MESAJI

Sayın Cumhurbaşkanı,

YFC tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturan 24 
Eylül seçimlerindeki başarınız ve Cumhurbaşkanlığı görevini 
üstlenmenizden dolayı şahsım ve Türk ulusu adına içten 
tebriklerimi sunarım.

YFC halkının seçim sonuçlarıyla göstermiş olduğu 
demokrasi ve değişim doğrultusundaki iradesinin sonuca 
ulaşmasından büyük memnuniyet duyduk.

Sizinle birlikte ülkenizin siyasi yaşamında yeni bir dönem 
başlayacağına ve YFC halkının en kısa zamanda esenlik ve 
gönence kavuşacağına güvenmekteyiz.

Türkiye, Balkanlar ’ın kalıcı bir barış ve istikrar ortamına 
kavuşabilmesi için YFC’nin kilit bir ülke konumunda olduğuna ve 
ülkenizin demokratik ve tarihsel dönüşüm sürecini ivedilikle 
tamamlayarak uluslararası toplumda hakettiği yeri tekrar 
alacağına içtenlikle inanmaktadır. Bu yöndeki çabalarınızın 
Türkiye tarafından destekleneceğini belirtmek isterim.

Zat-ı Alinizin görev süresinde ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin de ileriye götürüleceğini ummaktayım.

Üstlendiğiniz yeni önemli görevde başarılar diler, saygılar
sunarım.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 43



8  BEÎM  M M

BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVITTN II. TURK- 
YUNAN MEDYA KONFERANSI NDA YAPTIKLARI 

KONUŞMA VE KAPANIŞ RESEPSİYONUNDA 
SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

Yunan ve Türk Basınının Değerli Temsilcileri,
Aziz Meslektaşlarım,
Sayın Konuklar,

Benim asıl mesleğim gazeteciliktir. Türk Basın 
Konseyi’nin de üyesiyim. O nedenle bu önemli toplantının 
davetlileri ve ev sahipleri durumundaki Sayın gazetecileri, 
"meslektaşlarım" diye selamlayabilmekten onur duyuyorum.

Ben öteden beri Türk-Yunan dostluğuna çok önem 
veririm. Her alanda yapacağımız işbirliğinde uluslarımızın büyük 
yararı vardır. Kanımca, her iki ulusun ayrılık ve anlaşmazlıkları 
yapaydır; dostluğu ise doğaldır. Dostluğumuzun ve işbirliğimizin 
tarihsel, coğrafi ve kültürel temelleri dışında, kurumsal 
dayanakları da vardır.

Türkiye ve Yunanistan uzun yıllardan beri NATO’da ve 
Avrupa Konseyi’nde üyedir. Beş yıl önce aramızda Gümrük 
Birliği kurulmuştur. Batı Avrupa Birliği’nde ve Avrupa 
Birliği’nde işbirliğimiz vardır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği de 
aramızda önemi giderek artan bir bağ oluşturmaktadır. Geçen yıl 
ortalarından beri aramızda dostça bir diyalog ortamının gelişmeye 
başlamış olması çok sevindiricidir ve ortak geleceğimiz için umut 
vericidir. Geçen yılın ağır deprem felaketleri, yalnız devletlerimizi 
değil, halklarımızı da birbirine yaklaştırmıştır. Türkiye’deki 
depremin ilk günlerinden başlayarak, Yunan Hükümeti ve Yunanlı 
sivil toplum örgütleri depremzedelerin yardımına koşmuşlardır. 
Bunu ulusça şükranla anıyoruz.
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Yunanistan’daki depremzedeler de Türkiye’yi ve bizim 
sivil toplum örgütlerimizi o acılı günlerinde yanlarında 
bulmuşlardır.

Bu felaketler karşısındaki dayanışma, halklarımız arasında 
sıcak bir gönül bağı oluşturmuştur. Bu gönül bağının üstüne 
titremeliyiz. Bu bakımdan her iki ülkenin gazetecilerine büyük 
ödev düşmektedir.

İkinci Dünya Savaşı, Fransız ve Alman halkları arasında 
derin yaralar açmıştı. Bu yaraları sarmak için, her iki ülkenin 
gazetecileri elele verdiler, gazetelerinin sütunlarını birbirlerine 
açtılar ve öylece kırgınlık veya düşmanlığın yerini dostluğun 
almasına büyük katkıda bulundular.

1960’ların başlarında da Türk ve Yunan gazetecileri, 
Rodos Adası’nda biraraya geldiler ve buna benzer bir işbirliği 
projesini karara bağladılar. Ben de gazeteci olarak o 
toplantıdaydım. Toplantıya katılanlar arasında, daha sonra teröre ;j  
kurban gidecek olan ünlü gazeteci Abdi İpekçi de yer alıyordu. Ne ^  
yazık ki o proje gereği gibi uygulanamadı. Fakat Abdi İpekçi, 
yıllarca hiç yılmadan, Türk ve Yunan basınları arasında bir dostluk 
ve dayanışma köprüsü kurmaya çalıştı. 1 Şubat 1979 günü Abdi 
İpekçi beni Başbakanlık’ta ziyaret ederek, Atina’da yaptığı son 
temaslar hakkında bilgilendirdi. O görüşmemizden birkaç saat 
sonra da terörizmin kurşunu ile can verdi.

Şimdi İstanbul’da Basın Konseyi’nin girişimiyle biraraya 
gelen Yunanlı ve Türk gazetecilerin, o yarım kalmış Rodos 
Projesi’ni canlandırarak, aziz dostum büyük gazeteci Abdi 
İpekçi’nin ruhunu şad edeceklerini umarım.

Bu vesile ile Türk-Yunan ilişkilerine kısaca değinmek 
isterim. Haritadan kolayca görülebileceği gibi, Ege dünyanın en 
karmaşık yapılı denizidir. Bu denize ilişkin sorunları hakça bir 
düzenlemeyle çözme zamanı gelmiştir. Geçen yılın ortalarından 
beri aramızda birçok başka konuyu kapsayan bir diyalog ortamı 
oluşmuş ve anlaşmalar imzalanmıştır. Sıcaklaşan dostluk
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ilişkilerimize halklarımızdan gelen destek, artık Ege’ye ilişkin 
duyarlı sorunların da diyalog yoluyla ele alınmasını 
kolaylaştırmıştır.

Silâhlı Kuvvetlerimiz arasında da dostça ilişkiler gelişiyor. 
Ortak güvenliğimiz için düzenlenen tatbikatlara, askerlerimiz, 
birbirlerinin topraklarında birlikte katılabiliyorlar. Böyle bir 
ortamda Ege’ye ilişkin sorunları dostça bir diyalog ortamında ele 
almaktan çekinmemek gerekir. Diyalogdan hiçbir ulusa zarar 
gelmemiştir. Ege Denizi’nin Türkiye ile Yunanistan arasında 
ebedi bir dostluk bağı olmasını diliyorum. Terörizmin de 
ilişkilerimize gölge düşürmemesini diliyorum.

Türk Basın Konseyi Dayanışma ve Geliştirme Vakfı’m 
İstanbul’da düzenlediği II. Türk-Yunan Medya Konferansı için 
kutluyorum. Çok sayıda değerli Yunan gazetecisini bu vesile ile 
ülkemizde görmekten mutluluk duyuyorum.

Dost Yunan halkına ve değerli gazeteci meslektaşlarıma, 
başarılar, esenlikler dileğiyle, sevgiler, saygılar sunuyorum.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Herhangi bir tereddüttünüz yok ki, son dönemde 
Türkiye ve Yunanistan ilişkileri çok iyi bir duruma gelmiştir. 
Ayrıca bu gelişme depremden önce, iki ülke Dışişleri Bakanları 
Papandreu ile Cem arasında başlamıştır. Yunan tarafı Avrupa 
Birliği’ne üye olması için Türkiye’ye yol açmıştır. Bunlara 
rağmen, yine de ilişkilerin iyileşmesi için Yunan tarafı Türk 
tarafından cesur adımlar beklemektedir. Bu, ikili ilişkilerde de 
olabilir, Kıbrıs konusunda da olabilir. Türkiye tarafı Kıbrıs 
konusunda aynı tutumu sürdürmektedir. İkili konularda ise Lahey 
Divanı’na gitmek için herhangi bir görüşme olmamaktadır. Yunan 
tarafı bu konularda herhangi bir şey bekleyebilir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Değerli konuğumuza 
belirttiği düşünceler ve sorduğu sorular için teşekkür ederim.
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Kendisinin belirttiği gibi, Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki diyalog depremden kısa bir süre önce başlamıştır. Ama 
o aşamadaki görüşme, devletlerarası bir diyalog niteliğindeydi. 
Depremden sonra halklar arasında da bir diyalog kuruldu. Avrupa 
Birliği içinde Yunanistan’la beraber olmayı biz de çok istiyoruz. 
Biraz önce konuşmamda belirttiğim gibi, Ege Denizi’ne 
baktığımızda hepimiz şunu görebiliriz: Bu deniz dünyanın en 
karmaşık yapılı denizidir ve bu denize ilişkin sorunlar mahkemede 
çözülmez, dostlararası diyalog yoluyla çözülür kanısındayız.

Ben 1978 yılında da Başbakandım. Sovyetler Birliği 
döneminde Moskova’ya bir ziyarette bulunmam gerekti. Benim 
ziyaretimin gündemini hazırlayacak diplomat arkadaşlarımız, bir 
hafta önceden Moskova’ya giderken dedim ki: "Karadeniz’de 
Sovyetler Birliği ile bizim kıt’a sahanlığı sorunumuz var. Bu 
konuda ne düşünüyorlar öğrenmeye çalışın." Bir hafta sonra 
Moskova’ya gittiğimde kıt’a sahanlığıyla ilgili anlaşma imzaya 
hazır hale gelmişti. Oysa Sovyetler Birliği bizim müttefikimiz bile 
değildi. Birkaç yıl önce de yine müttefikimiz olmayan, ama 
komşumuz olan Bulgaristan’la aramızda kıt’a sahanlığı sorununu 
bir çözüme ulaştırdık. Yunanistan bizim komşumuz olmanın 
dışında aynı zamanda müttefikimizdir. O yüzden aramızdaki bu 
gibi hassas konuları diyalog yoluyla çözmek gerekir 
kanısındayım.

Ege sorununun teknik ve ekonomik boyutları vardır; 
güvenlikle ilgili boyutları vardır. Bunlar mahkemelerin 
çözebileceği sorunlar değildir. Ben ülkelerimiz arasında başlayan 
diyalog ortamında bu gibi hassas sorunların da çok geçmeden ele 
alınacağına inanıyorum. 1978 yılı başlarında Montrö’de dönemin 
Başbakanı Karamanlis ile buluştuk. Aramızda Ege sorununa 
yönelik bir diyalog sürecini başlatmıştık. Ama sonra ikimiz de 
görevden ayrıldık ve yarım kaldı. İnşallah bundan sonra devam 
eder.

Kıbrıs konusunu ise, iki toplum aralarında yine diyalog 
yoluyla çözebilirler. 1974 öncesinde Kıbnslı Türkler’in neler
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çektiklerini herhalde sizler de biliyorsunuz. Onun için Kıbrıslı 
Türkler geleceklerini güvence altına almak istiyorlar. Kıbrıs’ta 
bugün inkar edilemeyecek gerçek, iki ayrı müstakil devletin 
varlığıdır. Bu gerçek kabul edildiği zaman, kolayca bir anlaşmaya 
varılabileceğine inanıyorum.

SORU: Öbür Avrupa ülkeleri gelişmelere sıcak bakıyor ve 
Yunanistan ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkileri destekliyorlar.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz de bundan çok 
memnunuz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gitgide 
iyileşmesi, gelişmesi bütün Avrupa Birliği ülkelerini çok mutlu 
kılıyor. Aramızdaki meseleleri görüşerek, diyalog yoluyla 
çözmeye alışmamız lâzım.

SORU: Sayın Başbakan, Helsinki Zirvesi’nden sonra 
alman kararlar ile Türkiye açısından yeni bir sayfa açılmıştır. 
Türkiye ekonomik alanda ya da insan hakları açısından ne gibi 
önlemler düşünüyor?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bugünkü Hükümet’in 
işbaşına gelişinden beri 1,5 yıldan az bir süre geçti. Bu kısa sürede 
Meclis’ten 200’ün üstünde yasa geçirildi. Bu 200 yasanın büyük 
bir bölümü ekonomik ve sosyal reformlarla ilgili idi. 
Özelleştirmeden vergi sistemine sosyal sigortalar reformuna kadar 
her alanda reformcu birtakım atılımlar yapıldı. Bunları yeni 
başlayan Meclis çalışma yılında da devam ettireceğiz. Yaklaşık 15 
yıldır Türkiye ateşli bir hasta gibi yüzde 80-90 Tar dolayında 
yüksek enflasyonla yaşıyordu. Şimdi yıllık enflasyon bunun yarısı 
düzeyine indi. Çok sıkı istikrar tedbirleri aldık. Ona rağmen 
ekonomimizde canlanma başladı. Ekonomi uzmanları bu yıl 
sonuna vardığımızda yüzde 7 Tik bir büyüme hızını 
yakalayabileceğimizi düşünüyorlar. İnsan haklarıyla ilgili, 
demokrasimizi daha ileriye götürmeyle ilgili reformcu çalışmaları 
da kısmen yaptık ve bundan sonra devam edeceğiz. Örneğin, 
Meclis’e sunduğumuz yasalar arasında yeni bir medeni kanun ve 
yeni bir ceza yasası da yer almaktadır.

48 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000



SORU: İki devlet arasındaki ilişkiler önümüzdeki aylarda 
daha da gelişerek iyileşmeye devam ederse, sizin Atina’yı 
ziyaretiniz ve Sayın Simitis’in Ankara’yı ziyaret etmesi gündeme 
gelebilecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ben zaten Sayın 
Simitis’i Helsinki Toplantısı’nda Ankara’ya davet etmiştim. O da 
bu davetimizi kabul etmişti; fakat henüz kendilerinden bu davetin 
tarihi konusunda bir haber alamadık. Ama kendisini konuğumuz 
olarak Türkiye’de görmekten mutluluk duyarız.

Teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN AHMET NECDET 
SEZER’İN FİLİPİNLER DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI 

BAYAN GLORIA MACAPAGAL ARROYO’YU 
KABULLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Filipinler Başkan 
Yardımcısı bayan Gloria Macapagal Arroyo ve beraberindeki 
heyeti kabul etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin çok yönlü dış 
politikasının ve küreselleşen dünya koşullarının bir sonucu olarak 
Güneydoğu Asya’daki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, 
bölgesinde barış, istikrar, demokrasinin yerleşmesi ve 
kalkınmanın sağlanması çabalarında önemli rol oynayan Filipinler 
ile ilişkilerimize özel önem verdiğini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki ekonomik 
ve ticari ilişkilerin hukuksal zemininin tamamlanmış olduğunu 
kaydederek, bundan sonra iki ülkenin bu alandaki ilişkilerinin 
güçlendirilmesi için iki ülke girişimcilerinin özendirilmesinin 
önem taşıyacağını dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu 
bağlamda bir Iş Konseyi kurulmasının yararına işaret etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ayrıca, Türkiye’nin 
Güneydoğu Asya Devletleri Topluluğu’nu (ASEAN) önemli bir 
örgüt olarak değerlendirdiğini, bu örgüte diyalog ortağı olarak 
katılmak istediğini belirtmiştir.

Filipinler Başkan Yardımcısı Arroyo, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza Filipinler Devlet Başkanı Estrada’nın selam 
ve iyi dileklerini iletmek istediğini belirterek, iki ülke arasındaki 
ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönünde siyasi iradeye
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sahip olduklarını vurgulamıştır. Konuk Başkan Yardımcısı, 
Türkiye’ye yapmakta olduğu ziyaretin bu amaca yönelik 
olduğunu ve ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari boyutunun 
güçlendirilmesi gereğine katıldığını ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın somut önerilerini de dikkate alacaklarını 
kaydetmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN CNN-TÜRK
TELEVİZYONU “16.30 DÜNYA BÜLTENİ” 

PROGRAMINA VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU: (Orta Doğu ile ilgili bir bant yayınlandıktan 
sonra.) Şimdi Ankara’ya uzanıyoruz. Dışişleri Bakanı İsmail Cem 
şu anda canlı yayın konuğumuz. Efendim hoşgeldiniz.

SAYIN BAKAN: Hoşbulduk efendim.

SORU: Bölgedeki gelişmeler tabii ki Türkiye’yi çok 
yakından ilgilendiriyor. Bu arada barış için yapılan fikir 
cimnastiğine, Türkiye de katılıyor anladığımız kadarıyla. Dün 
Mısır tarafı da, Türkiye’nin bu fikir cimnastiğine, bir anlamda 
işbirliğine katılmak istediğini iletti. Bugün itibarıyla Türk tarafı 
spesifik olarak ne gibi girişimlerde bulundu, ne gibi yardımlarla 
ortaya geldi ve siz herhangi bir görüşme yaptınız mı?

SAYIN BAKAN: Biz olayların başlangıcından itibaren 
bütün taraflarla, daha doğrusu daha yoğun olarak Filistin’le, 
İsrail’le ve Amerika ile temas halinde olduk ve ilk günden 
başlayarak hadiselerin bugün ulaşılan üzücü noktaya geleceğini 
görebildik; bunun önlenmesi için uzlaştırıcı bir faktör olmaya 
çalıştık.

Şimdi neredeyiz? Şimdi gerçekten her iki tarafın da gayret 
göstermesi gereken bir noktadayız. Aksi halde fevkalade üzücü 
gelişmelerden endişe ediyoruz. Olayların tırmanmasından, bütün 
bölgede istikrarın sarsılmasından, bozulmasından endişe 
etmekteyiz. Az önce izledik. Çok ilginç şeyler söylendi İsrail ve 
Filistin liderlerince. Bunların hayata geçirilmesi lazım. Yani 
gerçekten Filistin tarafının mümkün olan herşeyi yapıp kendi
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insanlarının haklı da olabilecek öfkesini dindirmeye çalışması 
lazım. İsrail tarafının da belli hareketleri gerçekleştirerek, belki 
bazı bölgelerden askerlerini çekerek bu tırmanışı durdurması 
lazım. Bu doğrultuda bizim Mısır Dışişleri Bakanı Amre Moussa 
ile yoğun görüşmelerimiz oldu ve belki bir katkısı olabilecek 
birkaç düşünce oluşturduk ve bunların taraflara ulaştırılmasını 
öngördük. Filistinlilere zaten ulaşmıştı. İsrail tarafına da Elçilikler 
vasıtasıyla biz ulaştırdık.

Bana kimlerle temas ettiğimi sordunuz. Bugün Ürdün 
Dışişleri Bakanı’yla bir görüşmemiz oldu. Daha sonra Suriye 
Dışişleri Bakanı’m ben aradım ve kendisine elinden geldiğince bu 
konularda yapıcı olmasını ve etkisini yapıcı bir şekilde 
kullanmasını, bunun faydalarını söyledim; değerlendirmesini 
aldım. Suriye, Lübnan sınırındaki İsrail askeri yığınağından söz 
ediyor ve bunun çok tehlikeli gelişmelere yol açabileceğinden 
bahsediyor. Biz Türkiye olarak bölgedeki temel istikrar 
unsuruyuz. Ayrıca, bütün bölge ülkeleri içinde hem İsrail’in hem 
Filistin’in tam güvenine sahip belki tek ülke konumundayız. Bu 
sorumluluğumuzun gereğini en iyi şekilde yapmaya 
çalışmaktayız.

SORU : İsrail tarafının tanıdığı süre gün batımıyla birlikte 
sona erecek. Bu arada girişimler devam ediyor. Somut bir yol 
alınabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela, Suriye tarafıyla 
görüşmenizde Suriye’nin bir girişimde bulunacağına dair izlenim 
aldınız mı?

SAYIN BAKAN: Suriye kendi imkanları çerçevesinde 
elbette bu çatışma ortamının durmasını istiyor ve bu doğmltuda da 
gerek Filistinlilerle, gerek Orta Doğu’daki diğer ülkelerle 
temaslarını sürdürüyor. Kofı Annan’ın bölgede bazı girişimleri 
sözkonusu. İki tarafın da şiddeti durdurmak için somut adımlar 
atmasını, hemen ardından BM’nin de değindiği araştırma 
komisyonunun oluşturulmasını (Bu araştırma komisyonunun 
yapısı üzerine anlaşmazlıklar vardı. Zannediyorum bizim Mısır’la 
birlikte geliştirdiğimiz bazı düşünceler o konuda taraflara bir

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000 53



uzlaşma ortamı yaratabilecek.) ve derhal çalışmaya başlamasını 
umuyoruz.

SORU : Siz herhalde görüşmelerinize devam edeceksiniz?

SAYIN BAKAN : Tabii devam edeceğim. Bu olup bitenler 
Türkiye’nin tarihi coğrafyasındaki çok önemli bir kesitte cereyan
ediyor ve bizim açımızdan hem stratejik olarak, hem insani 
boyutuyla fevkalade önemli.

Teşekkür ederim.
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ADDRESS BY AMBASSADOR DR. O. FARUK 
LOGOGLU, UNDERSECRETARY OF THE MINISTRY 

OF FOREIGN AFFAIRS, TO THE ANKARA 
ROUNDTABLE FORUM CO-ORGANISED BY THE 

TURKISH-US BUSINESS COUNCIL OF DEIK AND THE
AMERICAN-TURKISH COUNCIL

Distinguished guests,

Turkey and the United States, as strategic partners, interact 
continuously and in all spheres. This meeting illustrates an 
important mode of such give-and-take and I feel privileged to be 
part of this gathering.

Turkey today is the focus of so much international 
attention. This interest is sparked in large part by the progress that 
Turkey has been making on a multitude of fronts. To begin with, we 
have through hard work and with great sacrifice, created a modem, 
democratic and thriving state from the ashes of an Empire. During 
the 77 years of our Republic, we went from being a poor and 
agricultural society to establishing a highly competitive and 
sophisticated industrial economy. Today, Turkey ranks among the 
top 20 largest economies in the world. It is listed among the big 
emerging markets and is now a member of the G-20. We have been 
able to sustain high levels of economic growth for the past two 
decades. Turkey’s exports have increased more than tenfold during 
this period. Our vibrant private sector has established a strong 
presence far beyond Turkey’s boundaries. Turkish businessmen are 
trading, investing and building world-class factories, shopping 
centers, airports, harbors and housing in many comers of the world.
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Due to its proximity to the world’s richest oil and gas 
deposits, Turkey is also poised to serve as a major energy 
distribution center in this century. In addition, as a strategic transit 
route between the East and the West, Turkey will provide the crucial 
transportation and communication linkages between Europe and Asia, 
the North and South. We are blessed with a young population, a well- 
trained workforce, a sound industrial base and technological know
how. With such assets, there can be little doubt that Turkey is on the 
fast track to becoming one of the key players in the global economy.

The heightened international awareness towards Turkey 
can also be attributed to the internal dynamics of a nation that is 
constantly evolving and searching for better and higher standards 
in every field. Our people demand, and deserve, more prosperity. 
They are insisting on efficiency, transparency and accountability 
in the governance of their country. They want to see Turkish 
democracy firmly safeguarded, rule of law fully assured and its 
secularism protected. And they are demanding that Turkey play an 
essential role in preserving peace and stability in the many volatile 
regions at the epicenter of which she is located.

We are presently debating ways and means of making our 
democracy work even better and further raising our standards in 
every field. The Turkish people are becoming more and more 
interested, demanding and assertive in initiating change and 
progress. This is the hallmark of a healthy and functioning society. 
We are taking action to reform our economy and unlock its huge 
potential through increased privatization and foreign investments.

In short, Turkey holds a lot of promise. Turkey promises 
peace and friendship. Turkey promises more welfare, prosperity, 
stability and security, not only for her own people, but also for the 
peoples of the neighboring states and beyond, particularly the Middle 
East, the Caucasus and Central Asia. For this to happen, our vision of 
dialogue, cooperation, solidarity and friendship as parameters of 
international relations must be matched especially by our neighbors.

This is why we are gravely concerned with the situation 
unfolding in the House of Representatives, regarding Resolution 
No. 596.
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Our strategic relationship with the US is important for us. 
We believe it is just as important to the US. Both sides have high 
stakes and interests in their relationship; not just bilaterally, but 
also regionally and on a global basis. It is a kind of partnership that 
has worked well and it is one that both sides will call upon more 
and more in the new world that we will help shape together in the 
21 st century.

Armenian allegations about past events are not 
corroborated by the facts. We have our own understanding of 
history and the documents to support our views. But whatever the 
facts might be, it cannot and should not be the business of 
parliamentary bodies to legislate about history, especially when 
there are conflicting claims in the historical events at issue.

The passage of such a resolution will not help Turkish- 
American relations. Our joint ability to sustain our cooperation on 
various regional and international issues will be affected. It will 
harm our relations with Armenia. It will undermine the efforts to 
bring peace and stability to the Caucasus. And all this because of 
a parliamentary act that distorts the history! Yes, we will try to 
react with a sense of responsibility, measure and proportion, aware 
of the strategic character of our relationship, but I can assure you 
that Turkey will continue to react. The feeling over Armenian 
allegations and claims against the Turkish people goes simply too 
deep and is too strong in Turkey and no prior calculation could 
predict exactly what might happen once the reaction process sets 
in.

If these premises are also shared by our friends in the 
United States, then they have to do something about this 
resolution. Our friendship is just too valuable not to act.

I am confident that our friends in the US will act and do 
what they can.

Thank you.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTA ASYA TÜRK 
CUMHURİYETLERİNE YAPACAKLARI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, 16-20 Ekim 2000 tarihleri 
arasında Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı 
kapsayacak şekilde, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine resmi bir 
ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyareti sırasında, Devlet 
Bakanı Sayın Abdulhaluk Çay eşlik edeceklerdir.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında köklerini ortak 
kültür ve tarihimizden alan güçlü bağlar mevcuttur. Bu temeller 
üzerinde inşa edilen ilişkilerimiz, kardeş Türk Cumhuriyetlerinin 
bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana, her alanda hızla 
ilerlemekte ve derinlik kazanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde, Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri ile ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin daha 
da ileri götürülmesi ve kurumsallaştırılması olanakları üzerinde 
durulacak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alış
verişinde bulunulacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
KKTC’NİN KURULUŞUNUN 17. YILDÖNÜMÜ 

VESİLESİYLE, KKTC CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF 
R. DENKTAŞ’A GÖNDERDİKLERİ KUTLAMA MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 17. 
yıldönümü vesilesiyle Türk ulusu ve şahsım adına içten 
tebriklerimle birlikte Yüce Kişiliğinizin sağlık ve mutluluğu ile 
Kıbrıs Türk halkının esenlik ve gönenci için en iyi dileklerimi 
sunarım.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının 
haksızlık ve zulme karşı verdiği özgürlük ve eşitlik savaşımındaki 
kararlılığının bir simgesidir. Çağdaş ve demokratik temeller 
üzerinde yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs 
Türkü’nün tarihi ve hukuki haklarından vazgeçmeyeceğinin de 
göstergesini oluşturmaktadır.

Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen iradesini temsil 
eden KKTC’nin varlığı gözardı edilerek A da’ya yaşayabilir bir 
çözümün getirilemeyeceği gerçeğinin, uluslararası toplum 
tarafından her geçen gün daha iyi anlaşılmakta olduğunu 
memnunlukla gözlemlemekteyiz. Onurlu bir ulusun azmi üstünde 
yükselen Cumhuriyetinizin, uluslararası toplum içinde hakettiği 
yeri er geç alacağına inancımız tamdır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, 
Kıbrıs Türk halkının hak arama savaşımına verdiği sarsılmaz 
desteğini sürdürecektir. Elbirliğiyle sürdürülen çabalarımız Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ’niesenlik dolu gönençli yarınlara
taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Kişiliğinize ve şahsınızda 
tüm Kıbrıs Türk halkına saygılarımı sunarım.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇEK 
CUMHURBAŞKANI VACLAV HAVEL’İ KARŞILAMA

TÖRENİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Çek Cumhurbaşkanı Ekselansları Vaclav Havel, 
Saygıdeğer eşleri ve beraberindeki değerli heyet üyelerini bugün 
Ankara’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 
Kendilerine Türkiye’ye hoşgeldiniz derken, Türk ulusu adına en 
içten duygularla selamlıyorum.

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti, tarihin derinliklerine uzanan 
dostluk ilişkilerini her alanda geliştirmeye devam etmektedirler.

Cumhurbaşkanı Havel’in ülkemize yapmakta olduğu 
ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizle birlikte, uluslararası ve 
bölgesel konular üzerinde görüşme olanağı bulacağız.

•  •

Ülkelerimiz, demokratik değerleri ön planda tutmakta, 
ayrıca hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi evrensel 
değer ve idealleri paylaşmaktadırlar. Üyesi bulunduğumuz 
Avrupa-Atlantik ve Batı Avrupa örgütlerinin etkinlikleri 
çerçevesinde birbirimize daha da yakınlaşmakta ve aramızdaki 
işbirliğini her alanda geliştirmekteyiz.

Çek halkının ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinden 
sonra gösterdiği duyarlılık ile yaptığı maddi ve manevi yardımlar 
için şahsım ve Türk halkının şükran duygularını bu vesileyle 
belirtmek istiyorum.

Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi’nde ülkemizin AB üyelik 
adaylığının tescil edilmesinden sonra, Avrupa Birliği’ne kısa 
sürede üye olması beklenen Çek Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimiz 
ve işbirliğimiz ayrı bir önem kazanmıştır.
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Cumhurbaşkanı Havel’in başta ülkesi olmak üzere bölge 
ülkelerinin çağdaş demokratik sistemlere kavuşmasında oynadığı 
tarihsel rol, her zaman takdir ve hayranlıkla anılmaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanı’na ve Saygıdeğer eşlerine tekrar Türkiye’ye 
hoşgeldiniz diyor, başarılı olacağına ve ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacağına 
inandığımız bu ziyaret sırasında ülkemizde güzel günler 
geçirmelerini diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, ÇEK 
CUMHURBAŞKANI VACLAV HAVEL İLE BAŞBAŞA VE 

HEYETLER HALİNDE YAPTIKLARI GÖRÜŞMELER
HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Değerli Basın Mensupları,

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Havel ile 
başbaşa ve heyetler halinde yapmış olduğumuz görüşmeler 
olumlu ve içten bir ortamda geçmiş ve son derece yararlı olmuştur.

Bu toplantılarda, ikili ilişkilerimizin yanısıra iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde kapsamlı 
görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimizde ikili 
ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğini karşılıklı 
olarak memnuniyetle saptadık.

Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasında siyasi bir sorun 
bulunmaması ve halklarımızın birbirlerine karşı besledikleri 
duygular ilişkilerimiz için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Son 
yıllarda ekonomik gelişme yolunda önemli atılımlar yapmış olan 
ülkelerimiz, ekonomik ve ticari alanda işbirliğini geliştirebilecek 
potansiyele sahiptirler. Bu doğrultuda adımlar atmak konusunda 
Sayın Havel ile görüş birliği içinde olduğumuzu gözlemekten 
mutlu oldum. Taraflar, bu alandaki ilişkilerin güçlendirilmesine 
yönelik çaba harcamak ve özel girişimcileri özendirmek 
kararlılığındadırlar.

•  •

Ülkemizin ve Çek Cumhuriyeti’nin Batı Avrupa ve 
Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmeleri ve üyelikleri ikili 
ilişkilerimize yeni bir boyut katmaktadır. Ziyaret nedeniyle, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı konusundaki görüşlerimizi
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anlatma olanağı ve Ekselansları Havel’den Çek Cumhuriyeti’nin 
AB adaylığı sürecindeki deneyimlerini dinleme fırsatı buldum.

Aydın ve sanatçı kişiliği uluslararası kabul görmüş Çek 
Cumhurbaşkanı Havel’in bölgesel ve uluslararası ilişkiler 
hakkındaki görüşlerini dinlemek de her bakımdan yararlı 
olmuştur. Bu konularda da benzer görüşlere sahip olduğumuzu 
belirtebilirim.

Sonuç olarak, Çek Cumhuriyeti’ni Avrupa’da işbirliğini 
güçlendirebileceğimiz dost ve güvenilir bir ortak olarak 
görmekteyiz. Ülkelerimizin dış politika ideal ve amaçlarında 
benzerlik bulunmaktadır. Karşılıklı temas ve ziyaretler, kuşkusuz 
birbirimizi daha iyi tanımamıza ve işbirliği olanaklarını her 
yönüyle araştırarak bu doğrultuda gerekli temeli oluşturmaya 
yarayacaktır. Sayın Havel’in ziyaretinin bu açıdan da önem 
taşıdığından kuşku bulunmamaktadır.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Vaclav 
Havel ve beraberindeki heyetin ülkemize yapmakta oldukları 
resmi ziyaretten büyük mutluluk duyduğumuzu burada bir kez 
daha vurgulamak isterim. Bu ziyaretin Avrupa tarihinde önemli 
yer tutan ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yeni bir boyut ve ivme 
kazandıracağına içtenlikle inanıyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER İN 
ÇEK CUMHURBAŞKANI VACLAV HAVEL’E “DEVLET 

NİŞANI” TAKDİM TÖRENİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMA

ÇANKAYA KÖŞKÜ

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Bugün, Çek Cumhurbaşkanı, Ekselansları Vaclav Havel’e 
Türkiye Cumhuriyeti ’ nin en büyük nişanı olan "Devlet Nişanı"nm 
takdim töreni için toplanmış bulunuyoruz.

Kendisine tevdi etmekten kıvanç duyduğum Türkiye 
Cumhuriyeti’nin "Devlet Nişanı", devletler arasında dostça 
ilişkilerin geliştirilmesinin ve ulusların birbirlerine
yakınlaştırılmalarınm sağlanmasında üstün başarı gösteren Devlet 
Başkanlarına verilmektedir.

Avrupa’da Soğuk Savaş’m yarattığı yapay bölünmenin, 
Orta ve Doğu Avrupa uluslarına yaşattığı acı deneyimlerin geride 
bırakılmasının onuncu yılını kutlamakta olduğumuz bugünlerde 
Avrupa’nın yakın tarihini yeni bir bakış açısıyla
değerlendiriyoruz. Son yirmi yıllık geçmişe baktığımızda büyük 
liderlerin tarihin akışının yönlendirilmesinde ne denli belirleyici 
bir rol oynadıklarını daha iyi görüyoruz. Cumhurbaşkanı Havel de 
yakın tarihimize damgasını vuran liderlerden biridir.

Sayın Havel’in Cumhurbaşkanlığı döneminde, Türkiye ile 
Çek Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler de gelişme sürecine girmiştir. 
Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerin temelinde, demokrasi,

64 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000



özgürlük ve barış gibi ortak değerlere bağlılık, uluslarımızın 
birbirlerine besledikleri takdir duyguları, saygı ve sevgi 
yatmaktadır. Türk ve Çek ulusları, Soğuk Savaş sonrasında yeni, 
bölünmemiş ve özgür bir Avrupa’nın geliştirilmesine bu ortak 
tutum içinde ve aynı inançla destek vermektedirler.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Aydın kişiliğinizi yansıtan çalışmalarınız ve eserleriniz 
aracılığıyla ülkenizin demokratikleşme sürecini huzurlu bir 
biçimde tamamlamasına büyük katkılarda bulundunuz. Tarihin, 
bu çabalarınızı takdirle kaydedeceğinden eminim. Ayrıca, 
çalışmalarınızın Avrupa’nın 20. yüzyılın sonunda yeni bir barış ve 
istikrar dönemine kavuşmasına katkıda bulunduğunu belirtmek 
isterim.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesine, bölge ve dünya barışına yaptığınız değerli 
katkılardan dolayı, ulusum ve devletim adına size bu "Devlet 
Nişanı"nı takdim etmekten büyük bir onur ve mutluluk 
duyuyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
ÇEK CUMHURBAŞKANI VACLAV HAVEL’İN 

ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

ÇANKAYA KÖŞKÜ

Sayın Cumhurbaşkanı Havel,
Bayan Havlova,
Bayanlar ve Baylar,

Ekselanslarına ve saygıdeğer eşlerine, eşim ile birlikte bir 
kez daha hoşgeldiniz derken, yalnızca dost Çek ulusunun en yüce 
temsilcisine değil, aynı zamanda ülkesinin yaşadığı baskı ve 
acılara cesaretle karşı çıkarak, tarihteki yerini almış değerli bir 
aydın, demokrasi simgesi olmuş bir devlet adamı, tanınmış bir 
edebiyatçı ve düşünüre evsahipliği yapmaktan duyduğum 
mutluluk ve onuru dile getirmek istiyorum.

f i  *

Sayın Cumhurbaşkanı,

Eserleriniz aracılığıyla totaliter bir yönetimin aldatıcılık 
ve adaletsizliklerini korkusuzca sergileyip karşı koyuşunuz, "77 
Şartı"ndaki arkadaşlarınızla birlikte insan hakları ve demokrasi 
için savaşmanız ve 17 Kasım 1989 "Kadife Devrimi"ni 
gerçekleştirmeniz dünyanın dört bir yanında özgürlük ve 
demokrasi özlemi çeken milyonlarca insana esin kaynağı 
olmuştur.

Ülkenizin 1968 baharı sonrasında yaşadığı üzücü deneyim 
sırasında, insanlarınızın kahramanca direnişi ve sizin gibi yürekli 
aydınların gerçeğe, insanlık onuruna ve özgürlüğe olan bağlılığı
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tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayranlık ve takdirle 
izlenmiştir.

Türk ve Çek halkları arasındaki yakınlığın kökleri tarihin 
derinliklerine uzanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nda, Çek 
askerleri ile Galiçya cephesinde omuz omuza savaşırken şehit 
düşen askerlerimiz dost Çek Cumhuriyeti’nin Pardubise, Ve İka 
Meziriçe ve Hodonin şehirlerinde huzur içinde ebedi uykularını 
uyumaktadırlar.

Türk ve Çek halkları arasındaki dostane ilişkilerin 
temelleri Türk ve Çek uluslarının ilk Cumhurbaşkanları Mustafa 
Kemal Atatürk ve Tomas Garrigue Masaryk’in zamanında 
atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve önderi "Büyük 
Atatürk" ile bağımsız Çekoslovakya’nın ilk Cumhurbaşkanı 
"Büyük Masaryk"in birbirlerine karşılıklı olarak derin saygı ve 
sevgi duyduklarını biliyoruz. Masaryk’in kimi yazılarında 
Atatürk’ten büyük takdir ve övgü ile sözettiği de bilinmektedir. 
Ziyaretinizin büyük devlet adamı Masaryk’in 150. doğum 
yıldönümüne rastlaması ayrı bir önem ve anlam taşımaktadır.

Türkiye sürgünde kurulmuş olan Çek Cumhuriyeti’ni 
hemen tanımış ve direnişinize destek vermiştir. Bu vesileyle, 
Avrupa tarihinin o en karanlık anlarında dahi "bütünleşmiş ve 
özgür bir Avrupa" idealini, uğrunda savaşım verilmesi gereken bir 
dava olarak benimsemiş büyük devlet adamı Tomas Masaryk’i 
saygıyla anıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ülkelerimiz arasında Devlet Başkanı düzeyindeki ilk 
ziyaret, Cumhurbaşkanı merhum Turgut Ozal’ı davetiniz üzerine 
20-22 Eylül 1991 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Sözkonusu 
ziyaretin Çek ulusunun totaliter rejimden kurtulmasının üzerinden 
kısa bir zaman geçmesinden sonra gerçekleşmesi de ülkelerimizin 
ilişkilerini geliştirmek konusundaki özgür ve içten iradesinin bir 
başka göstergesidir. Bu ziyaret, ikili ilişkilerimizde yeni bir 
dönem başlatmıştır. Bugün ülkemize yapmakta olduğunuz ziyaret
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ise, Türk-Çek ilişkileri tarihinde Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk 
kez gerçekleşmektedir. Ziyaretiniz bu bakımdan da ayrı bir anlam 
ve önem taşımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ortak değerler ve idealler doğrultusunda savaşım vermiş 
olan ülkelerimiz, bugün bu ideallere tamamen kavuşmanın 
mutluluğu içindedir. Bununla birlikte, Avrupa-Atlantik ve Batı 
Avrupa örgütlerine olan üyelik ve adaylıklarımız ve bu alandaki 
gelişmeler aramızdaki eşgüdüm ve dayanışmayı artırmamızı 
gerekli kılmaktadır.

Türk-Çek ilişkilerinin hukuksal altyapısı, bugüne kadar 
imzalanmış olan ikili anlaşmalarla büyük ölçüde tamamlanmıştır. 
Bu ilişkilerin her alanda daha da ileriye götürülmesi için gerekli 
koşulların var olduğuna inanıyorum. 1989’dan itibaren gelişmeye 
başlayan Türk-Çek ilişkilerini en ileri noktaya götürme 
kararlılığındayız. Bu işbirliği ortamında bir süre önce imzalamış 
olduğumuz ikili ekonomik ve ticari anlaşmalar, işadamlarımız için 
geniş olanaklar yaratmıştır. Bu potansiyelin tam olarak kullanılması 
ve işadamlanmızın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine 
inanıyorum. Ziyaretiniz, girişimcilerimizin ortak etkinliklerinin 
özendirilmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır.

Çek ulusunun yaklaşık 40 yıllık acı deneyiminden sonra 
demokrasiye kavuşmasının ve özgürleşmesinin ardından 
ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayış ortamı ömek bir biçimde 
yeşermiştir. Bu bağlamda, Türkiye, Çek Cumhuriyeti’nin Avrupa 
platformundaki yerini alma çabalarını, Avrupa Konseyi ve NATO 
üyeliği sürecinde görüldüğü gibi desteklemiştir.

Türkiye, yeni Avrupa’nın kurulmasında, tarihsel, kültürel, 
siyasal ve ekonomik alanlarda ve savunma konularında gerek 
kendi üzerine, gerek Çek Cumhuriyeti’ne önemli roller 
düştüğünün bilincindedir. AB’ye tam üyelik için başvurmuş 
bulunan Türkiye, Çek Cumhuriyeti’nin AB ile bir an önce 
bütünleşme ve tam üye olma isteğini anlamaktadır.
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Türkiye, "bütün ve özgür Avrupa" ve giderek özgür bir 
dünya için, Çek Cumhuriyeti ve ortak idealleri paylaştığı diğer 
ülkelerle yakın işbirliği içinde olmaya önem vermektedir. 21. 
yüzyılda hoşgörü, demokrasi, özgürlük, piyasa ekonomisi gibi 
evrensel değerleri benimsemiş bir uluslararası toplumun 
gerçekleşmesi hepimizin istemidir. Bu süreçte, ulusları 
birbirlerinden ayıran coğrafi ya da tarihsel önyargılara dayalı 
yapay ölçütlerden kaynaklanan hiçbir engel olmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Dost ve müttefik ülkelerimiz, yeni bir yüzyılın 
başlangıcında, korkudan, baskıdan uzak bir Avrupa’da 
demokrasinin zaferinin haklı gururunu birlikte paylaşmaktadır. 
İnsanlık onurunu herşeyin üzerinde tutarak verdiğimiz ortak 
savaşımın sonunda bugün, temel hak ve özgürlüklerin güvence 
altında olduğu, bölünmemiş, demokrat, gönenç ve barış içinde bir 
Avrupa tasarısının gerçekleşmesi yönünde işbirliği yapıyoruz.

Eserlerinizin birinde belirttiğiniz gibi, "İnsanlık ortak bir 
kaderle birbirine bağlıdır." Demokrasi, insan haklarına saygı ve 
hukukun üstünlüğü gibi ortak değerlere sahibiz. Bu ortak değerler, 
karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarla savaşım bilincinin hızla 
yükselmesini sağlamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bir insanlık ayıbı olan Berlin Duvarı’nın yıkılarak, tarihin 
akışının değiştiği 1989 yılında yazdığınız bir yazıda, size özgü 
iyimserliğin yanısıra, gerçekçiliği de sergileyerek, "İkinci binyıl 
bittiğinde, dünya ve özellikle Avrupa kendini garip bir yol 
ayrımında bulmuştur. Uzun zamandan beri, herşeyin iyiye 
gideceğini ümit etmemiz için bu kadar çok neden olmamıştı. Ama, 
herşeyin kötü gitmesi durumunda, felaketin kaçınılmaz olduğunu 
düşünmemiz için de bu kadar çok neden olmamıştı..." diyorsunuz. 
Size katılıyorum. Son tarihi gelişmeler insanlığın önüne barış, 
hoşgörü, işbirliği ve demokrasi için eşine ender rastlanan altın bir 
fırsat yaratmıştır. Bu fırsatın gerektiği ölçüde değerlendirilmesi ve
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herşeyin iyiye gitmesinin olanaklı duruma gelmesi bizlerin 
elindedir. Ülkelerimiz arasında gelişen işbirliği ve dostluk 
ilişkileri, Baltık Denizi’nden Orta Avrupa’ya, Karadeniz ve 
Akdeniz’e uzanan geniş bir barış ve gönenç havzasının 
oluşturulmasına da katkıda bulunacaktır. Ortak geleceğimizi 
birlikte kurarken, ortak değerleri paylaştığımıza ve ortak bakış 
açısında buluştuğumuza yürekten inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ziyaretinizin, ülkelerimizin ve halklarımızın birbirlerine 
daha da yakınlaşması için iyi bir fırsat oluşturduğuna inanıyor ve 
en iyi biçimde geçmesini diliyorum.

Daha güzel bir dünya özleminin gerçekleşmesi dileğiyle 
ülkenizin ve Avrupa’nın barış ve istikrarı uğrunda verdiğiniz 
savaş ve harcadığınız çabalardan dolayı sizi bir kere daha saygıyla 
selamlıyorum.

Bu düşünce ve duygularla, kadehimi, Ekselanslarının ve 
saygıdeğer eşlerinin sağlık ve mutluluğu ile dost Çek ulusunun 
gönenç ve esenliği için kaldırıyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT İN ÇEK 
CUMHURBAŞKANI VACLAV HAVEL İLE 

GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA YAPTIKLARI 
AÇIKLAMA VE BİR SORUYA VERDİKLERİ YANIT

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Havel ile 
biraraya gelerek, konuşma olanağı bulduğum için çok mutluyum. 
Kendisi bugünkü Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olması 
yanında uzun siyasal yaşamında ve yazarlık yaşamında bir 
özgürlük savaşçısı olarak da ün yapmıştır. Bu bakımdan kendisine 
her zaman büyük hayranlık duydum. Sayın Havel ayrıca çok 
değerli bir yazar olarak da Türkiye’de tanınmaktadır. Kendisiyle 
kısa bir sürede çok çeşitli konulara değindik.

Bu arada özellikle Balkanlar’daki gelişmelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulunduk. Geçen gün verdiğim bir demeçte 
Yugoslavya’daki son olayları hem umutla hem de kaygıyla 
karşıladığımı söylemiştim. Sayın Havel’in bir yardımcısı bu 
olaylardan sonra Belgrad’a gidip gelmiş ve olumlu izlenimlerle 
dönmüş; o bakımdan kaygılarım biraz hafiflemiş oldu. 
Balkanlar’daki genel durumla ilgili olarak, bölgemizle ilgili 
olarak ayrıntılı görüşmeler yaptık.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Orta Doğu Barış Süreci ile ilgili olarak hem 
Barak’a hem Sayın Arafat’a bir mesaj gönderdiniz ve 
kaygılarınızı bir kez daha ilettiniz. Türkiye’nin bir arabuluculuk 
rolüne girmesi mümkün mü, böyle birşey sözkonusu mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bizim resmen
arabuluculuk üstlenmemiz gibi bir durum yok. Fakat sık sık
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görüşüyoruz, mektuplaşıyoruz ve sık sık telefonla görüşüyoruz. 
Barış için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz.

SORU: Kaygılı mısınız?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Kaygılı olunmayacak
gibi değil. Çünkü çok umut verici bir sürece girilmişti; barış
sürecinde çok olumlu bir döneme girilmişti ve benim görebildiğim
kadar, her iki tarafla görüşmelerimizden edindiğim izlenimlere
göre bir uzlaşma noktasına çok yaklaşmışlardı. En büyük eksiklik
İsrail tarafı ile Filistin tarafı arasında güven eksikliği. O güven
eksikliği giderilebilseydi belki de şimdiye kadar iki tarafı da
tatmin edici bir çözüm bulunmuş olurdu. Tabiî hâlâ umutluyum; 
ama biraz kaygılıyım.

Teşekkür ederim.
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GÜNEY KORE İLE YAPILACAK SİYASİ İSTİŞARELERE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Jang Jai-ryong, 
Bakanlığımızla siyasi istişarelerde bulunmak üzere, 13 Ekim 2000 
tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

İki ülke Dışişleri Bakanlıklarından heyetlerin katılacağı 
sözkonusu istişare toplantısında, Türkiye ile Güney Kore 
arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular ele alınarak, görüş alışverişinde
bulunulacaktır.
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GÜNEYDOĞU AVRUPA İSTİKRAR PAKTI II. ÇALIŞMA 
MASASI ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI’NA İLİŞKİN BİLGİ

NOTU

istikrar Paktı hakkında özet tarihçe:

Kosova krizi sonrasında Balkanlar’da kalıcı istikrarın 
sağlanması, bölgenin yeniden imarı, kalkınması, refahın 
artırılması, demokrasinin bölge ülkelerinde geliştirilmesi ve 
güvenliğin tesisi, ayrıca bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla bütünleştirilmelerine yardımcı olmak amacıyla 
Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde ortaya atılan İstikrar Paktı (İP) 
10 Haziran 1999 tarihinde Köln Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda 
kabul edilmiş ve Pakt 29-30 Temmuz 1999 tarihlerinde 
Saraybosna’da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları 
toplantısında hayata geçirilmiştir.

Paktın amaçlarına yönelik çalışmaları sürdürmek üzere, 
eşgüdüm ve bilgi akışını sağlayacak bir Bölge Masası ile bu 
Masa’nın altında üç Çalışma Masası oluşturulmuştur. Bölge 
Masası’nın Başkanlığını Özel Koordinatör Bodo Hombach 
yapmaktadır.

Sözkonusu üç Çalışma Masası arasında yeralan ve 
"Ekonomik Alanda Yeniden imar, Kalkınma ve İşbirliği Çalışma 
Masası" olarak adlandırılan II. Çalışma Masası’nın Eşbaşkanlığım 
1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren altı ay süreyle Türkiye 
üstlenmiştir.

Bu dönemde, tarafımızdan İstikrar Paktı’na yapılacak 
katkılara ilişkin bir Çalışma Programı hazırlanmıştır. Giderleri 
ilgili kurum ve kuruluşlarımızca karşılanmak üzere, Bölge
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ülkelerine yönelik, teknik yardım ve eğitim kursları ağırlıklı 
Çalışma Programı ayrıca, bir önceki dönemden devralman 
projelerin de izlenmesi ve sonuçlandırılmasını içermektedir.

Toplantı hakkında:

İstikrar Paktı (İP) II. Çalışma Masası Üçüncü Toplantısı 
  •

16-17 Ekim 2000 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. Sözkonusu 
toplantının paralelinde Ticaretin Serbestleştirilmesi ve 
Kolaylaştırılması Grubu’nun Toplantısı 16 Ekim Pazartesi günü, 
İP İş Danışma Konseyi’nin Toplantısı ise 17 Ekim Salı günü 
gerçekleştirilecektir.

18 Ekim 2000 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu’nun (DEİK) eşgüdümünde bölge ülkeleri ve Türk özel

• ___

sektör çevreleri ile IP yetkililerini ve uluslararası finans 
kuruluşlarının temsilcilerini biraraya getirecek bir "İş Forumu" 
düzenlenecektir.

• _

Yukarıda belirtilen tarihlerde Istanbul Conrad 
International Oteli’nde yapılacak toplantılara ülkemiz adına 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem evsahipliği yapacaktır.

9

II. Çalışma Masası Daimi Başkanı sıfatıyla İtalya Merkez 
Bankası Uluslararası İşler Genel Müdürü Fabrizio Saccomani ve 
Özel Koordinatör Bodo Hombach ile Avrupa Birliği, Avrupa 
Yatırım Bankası ve Dünya Bankası’ndan diğer katılımcıların 
hazır bulunacakları toplantının açılış oturumunda (16 Ekim 2000) 
Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından bir konuşma yapılacaktır.

Sayın Bakan tarafından aynı gün akşam saatlerinde 
katılımcıların onuruna Swiss Otel’de bir resepsiyon verilecektir.

18 Ekim 2000 Çarşamba günü düzenlenecek "İş 
Forumu"nun açılışına Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı 
Sayın Mesut Yılmaz katılacak olup, Sayın Başbakan Yardımcısı 
tarafından katılımcılara hitaben bir konuşma yapılacaktır.
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Sözkonusu toplantılar sırasında bölge ülkelerine yönelik 
2.4 milyar Euro tutarındaki "ivedilikle hayata geçirilmesi 
öngörülen" projeler ele alınacaktır. Diğer yandan, mevcutlara 
ilaveten hayata geçirilmesi düşünülen yeni projeler de 
toplantıların gündeminde yer alacaktır.

Türkiye’nin Eşbaşkanlığı ve evsahipliğinde düzenlenecek 
bu toplantılar vesilesiyle Güneydoğu Avrupa ülkeleri, İP üyesi 
kredi veren ülkeler ve uluslararası finans kuruluşları ile ülkemiz 
özel sektör çevreleri arasında tesis edilmiş olan bağın daha da 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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TÜRKİYE’NİN GÜRCİSTAN’A SAĞLADIĞI İNSANİ
YARDIMLARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Gürcistan’da son 30 yıldır görülmeyen ölçüde uzun 
kuraklığın yaşanması ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle ekili alanlar 
ve otlakların yer yer yok olması sonucunda tahıl ve hayvancılık 
sektörlerinde ciddi sıkıntı ortaya çıkmış, Gürcistan makamları 
uluslararası kuruluşlar ve aralarında ülkemizin de bulunduğu dost 
ülkelerden yardım talebinde bulunmuşlardır.

Gürcistan ile iyi komşuluk ilişkilerimiz çerçevesinde 
Hükümetimizce anılan ülkeye bir milyon ABD Doları tutarında 
aynî insani yardımda bulunulmasına karar verilmiştir. Sözkonusu 
yardım halen Gürcistan’da en çok ihtiyaç duyulduğu bildirilen 
mazot ve buğday tohumundan oluşmaktadır.

•  •

Ote yandan, Kızılay tarafından Gürcistan’a Ekim ayının 
ilk yarısı içinde ayçiçek yağı, kuru fasulye ve undan oluşan gıda 
yardımı gönderilecektir.

Gürcistan’ın benzer sıkıntılarına gereken hassasiyeti 
gösteren Hükümetimizce anılan ülkeye geçen yıllarda da insani 
yardımlarda bulunulmuştu.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 77



n  m eîm

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DIRIOZ: Değerli arkadaşlar hoşgeldiniz. Sorularınızı 
yanıtlamaya çalışayım.

SORU: Amerikan Temsilciler Meclisi’ndeki Ermeni
tasarısına tepki olarak Irak’a ikinci bir sınır kapısı açılacak mı?

CEVAP: Türkiye ile Irak arasında yeni bir hudut kapısı
açılması konusunu sözde Ermeni soykırımı tasarısının ABD
Temsilciler Meclisi’nde görüşülmesi konusuyla irtibatlandırmak
doğru değildir. Konunun esasıyla ilgili olarak, IrakTa
ilişkilerimizi komşu bir ülke olarak kapsamlı ve daha uzun vadeli
bir perspektiften değerlendiriyoruz. Irak’taki durumun
normalleşmesiyle birlikte Türkiye-Irak ticaretinde hareketlilik
beklenmektedir. Bu hususu gözönünde tutarak ticaretin kolay bir
şekilde yürütülebilmesi için de gerekli tedbirler düşünülmekte, bu
çerçevede esasen üzerinde daha önceki yıllarda da durulan ikinci
kapının sağlayacağı imkanlar seçeneği üzerinde değerlendirmeler
devam etmektedir. Öte yandan, iki ülke arasında yeni bir hudut
kapısı açılması konusunda bir mutabakata varılırsa gayet tabii
gereği yapılır. Ama şu anda böyle bir mutabakatı teyit edebilecek 
durumda değilim.

SORU: Kerkük-Ceyhan boru hattı açılacak mı? Her ne 
kadar Irak konusu ile Ermeni soykırımı yasa tasarısı konusunun 
birbiriyle bağlantılı olmadığı söylense de doğrudan bağlantılı 
oldukları yönünde Hükümete yakın kaynaklara atfedilen yorumlar 
var.
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CEVAP: Birinci sorunuzla ilgili olarak, Kerkük- 
Yumurtalık Boru Hattı zaten şu anda belli bir ölçüde 
kullanılmakta. Bildiğiniz gibi, BM Güvenlik Konseyi’nin 1999 
Aralık ayında aldığı 1284 sayılı kararla Irak’m petrol ihracatı 
üzerindeki miktar kısıtlaması kalkmıştır. Kerkük-Yumurtalık 
Petrol Boru Haiti’nin kullanım kapasitesi, bu hattan gönderilecek 
petrolle ilgili olarak yapılan veya yapılacak olan satış 
bağlantılarıyla orantılıdır. Boru hattının kullanılmasıyla ilgili 
düzenlemeler de BM tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, bunun 
sözde Ermeni soykırımı karar tasarısının görüşülmesi konusunda 
ABD’ye bir mesaj verilmesi bakımından bir ortam oluşturmadığı 
söylenebilir.

SORU: Irak’a ikinci kapı şu anda fıziken mümkün 
görünmüyor. Çünkü, kuzeyde Barzani ’nin hakimiyeti var ve ancak 
yaklaşık 30-40 km’lik bir derinlikten sonra Bağdat yönetiminin 
egemen olduğu topraklar başlıyor. Dolayısıyla akla şöyle bir soru 
geliyor: Türkiye Irak’la ilişkilerini normalleştirme anlamında ikinci 
kapıyı açacaksa bu Habur’un birkaç km batısında olacak. Bu 
durumda, ikinci kapı nasıl tatbik edilecek? Buna bağlı olarak, 
Barzani’nin onayının alınması sözkonusu mu? Çünkü, Habur 
kapısından Barzani’nin ciddi bir geliri var. İkinci kapı Bağdat’a 
açılırsa Barzani’nin bu geliri ortadan kalkmış olacak. Eğer Türkiye 
uzun vadede Irak’a kapı açacaksa biz Bağdat’la Barzani’nin bir 
şekilde anlaşma yapacağından emin miyiz? Yoksa böyle bir anlaşma 
yapıldı mı? Ya da Barzani buradayken bu gündeme geldi mi?

CEVAP: Bütün sorularınıza tahmin ediyorum cevap teşkil 
etmesi gereken husus şudur: Habur, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak 
arasında bir kapıdır, ikinci kapı da açıldığı takdirde yine öyle 
olacaktır.

SORU: Türkiye PKK ile yıllarca uğraştı. Türkiye’nin K. 
Irak’taki Kürt gruplarla diyalogunun kalkış noktasında da onların 
çıkarı değil, Türkiye’nin çıkarının olması gerekir. Türkiye burada 
Irak Ta bir bağlantıya geçerken Bağdat yönetimiyle Kürtleri 
birbirine itmiş olmayacak mı? Bir de işin böyle bir risk boyutu var.
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CEVAP: Şimdi Irak’taki durumun normalleşmesinden 
bahsediyoruz. Normalleşmesinden sonra ticari ilişkilerimizin de 
gelişmesi sözkonusu ve ona yönelik düşünceler var. Daha ayrıntılı 
isterseniz ileride tertipleyeceğimiz toplantıda ele alalım.

SORU: Irak’la normalleşmeden söz ediyorsunuz.
Normalleşmeden kastettiğiniz; Irak yönetiminin 1990 yılında 
savaşa neden olan silahlanma politikaları sona mı ermiştir? Yoksa 
konjonktürle, yani gerçekten Ermeni tasarısıyla bağlantılı bir 
gelişme midir?

ikinci sorum; bu hafta sonu Rodos ve Marmaris’te
gerçekleştirilecek Türk-Yunan buluşmasının detayları belli oldu 
mu?

CEVAP: Birincisi, biz Irak’la ilişkilerimizin
normalleşmesinden değil de, Irak’taki durumun 
normalleşmesinden ve böylece ticaret imkanlarının artmasından 
bahsediyoruz. Ambargodan ve BM rejiminden önce ticari 
ilişkilerimizin ne noktada olduğunu biliyorsunuz. Ondan sonra 
büyük kayıplarımız olmuştu. Irak’taki durumun 
normalleşmesinden sonra Türkiye-Irak ticaretinde hareketlilik 
beklenmekte. Ben onu kastettim.

Rodos’ta ve Marmaris’te ticari temaslar, turizm, mahalli 
yönetimler arasındaki ve sivil kuruluşlar arasındaki ilişkiler 
konuları görüşülecek.

SORU: New York’ta alman kararlar gereğince 29 Eylül’de 
Atina’da bir toplantı yapıldı. Bu buluşmada Atina’da ele alman 
konularla ilgili herhangi bir somut sonuç beklenebilir mi?

CEVAP: Atina’nın doğrudan bir devamı olmayacak. New 
York’ta açıkladığımız gibi; daha ziyade işadamları, ticaret, 
mahalli idareler, bir de yerel yönetimler etrafında odaklanacak.

•  ____

SORU: İsrail Başbakanı, Başbakan Ecevit’e bir mektup 
yazdı ve İsrail askerlerinin iade edilmesi için Türkiye’nin Suriye
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ve Lübnan nezdinde girişimde bulunmasını istedi. Bu yönde 
herhangi bir girişiminiz oldu mu veya olacak mı?

CEVAP: Biliyorsunuz, Sayın Başbakanımız dün İsrail 
Dışişleri Bakanı’na ve Filistin Devlet Başkanı Sayın Arafat’a birer 
mesaj yolladı. Genel olarak gerilimin düşürülmesi, şiddetin 
azaltılması konusunda girişimlerimiz sürekli devam ediyor. 
Sorduğunuz spesifik konuda ise bir bilgim yok. Araştırıp size 
cevap vermem lazım.

SORU: Selanik’te yapılan Savunma Bakanları
Toplantısı’nda ABD Savunma Bakanı William Cohen’in Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği’ni NATO ile eş düzeyde 
görecekleri yolunda bir açıklaması oldu. Türkiye’nin buna bir 
yanıtı olacak mı?

CEVAP : O konuşmayı ben de basında gördüm; ama 
incelenmesi lazım. Biz Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği’ni 
destekliyoruz. Dolayısıyla bu ilkeyi destekliyoruz. Avrupa 
Savunma Kimliği’nin AB çerçevesinde geliştirilmesinin şekilleri 
üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Fakat prensipte, bizim Avrupa 
Savunma ve Güvenlik Kimliği’nin ve Avrupa Savunma ve 
Güvenlik Politikası’nın geliştirilmesi konusunda sadece 
desteğimiz sözkonusu.

SORU: Ege için güven artırıcı önlemlerin iki ülkenin 
askeri yetkilileri arasında kurulacak bir komite tarafından 
belirlenmesi yolunda Türkiye’nin bir önerisi olmuştu. Güven 
artırıcı önlemler hangi düzeyde ele alınacak?

CEVAP: Bildiğiniz gibi, 18 Eylül’de New York’ta 
Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem’le Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Sayın Papandreu biraraya gelmişler ve heyetler arası 
yapılan görüşmelerde güven artırıcı önlemlerin ele alınması ve 
uygulanması üzerinde mutabakata varılmıştı. Bu mutabakat 
ışığında Müsteşar Yardımcımız Büyükelçi Yiğit Alpogan 29 Eylül 
tarihinde iki ülke arasındaki ortak çalışma süreci çerçevesinde 
kurulan komitelerin çalışmalarını gözden geçirmek üzere
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kurulmuş bulunan Yönlendirme Komitesi’nin toplantısına 
katılmak amacıyla Atina’ya gitmişti. Bu ziyareti sırasında, hangi 
güven artırıcı önlemlerin NATO’da, hangi güven artırıcı 
önlemlerin ise ikili düzeyde ele alınacağı üzerinde çalışılmıştır. 
Bunun ötesinde ayrıntıya giremeyeceğim.

SORU: Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı meselesinde
anlayamadığımız bir nokta var. Irak’ın sattığı petrol, BM’nin gıda
karşılığı satmasına izin verdiği petrol miktarıydı. Şimdi Türkiye
bunu tam kapasiteye çıkarma yetkisine sahip mi? Ya da miktar 
serbest mi bırakıldı?

CEVAP: Bendeki bilgiye göre, BM bu petrol satışı
konusuyla ilgili olarak 1999 Aralık ayında 1284 sayılı kararı almış
ve Irak’m petrol ihracatı üzerinde gerek miktar, gerek bedel 
kısıtlamasını kaldırmıştır.

SORU: Şu an boru hattından geçen petrol miktarı 
konusunda bir bilginiz var mı?

CEVAP: Şu an tam kapasite ile çalışmadığını tahmin 
ediyorum.

SORU: Turkish press today talked about what it called a 
Turkish formula to end the conflict, the escalating situation in the 
Middle East. Can we use this term or how you call these Turkish 
efforts? Did you get any answers for this Turkish formula or 
whatever, and what about the consultations between Turkey and 
Egypt in this context?

CEVAP: This time I will try to answer in Turkish, if I may, 
and then I will give you in private the English version.

Mısır ve Türkiye öncelikle bölgedeki çatışmaların 
önlenmesi ve Orta Doğu Barış Süreci’ne tekrar canlılık 
kazandırılması amacıyla ayrı ayrı faaliyetlerde bulunuyorlar. 
Geçen gün yapılan görüşmelerde bu gayretlerin bundan böyle 
koordineli bir şekilde devam ettirilmesi konusunda mutabakata
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vardılar. Bazı düşünceler geliştirdiler. Ama bu düşünceleri şu 
aşamada bir ortak girişim olarak nitelendiremeyiz. Biliyorsunuz 
biz Camp David sonrasında barış arayışlarında olumlu bir 
atmosfer müşahade ediyorduk. Türkiye de bu yöndeki gayretlere 
katkıda bulunuyordu. Fakat 28 Eylül’den sonra şiddet olaylarının 
meydana gelmesi ve bunun tırmanış göstermesi değişik bir tablo 
ortaya çıkarmıştır. Şimdi bu gerilimin süratle kontrol altına 
alınmaması halinde barış arayışı yerine, muvacehe ortaya çıkar. 
Bundan fevkalade rahatsızız. Dolayısıyla şu andaki gayretlerimiz, 
ivedilikle ve öncelikle şiddetin durdurulmasına ve gerilimin 
düşürülmesine yöneliktir. Taraflarla bildiğiniz gibi temas 
halindeyiz ve biraz önce belirttiğim gibi Mısır’la çabalarımızı 
koordine etmek ve daha yakın istişareler içinde bulunmak 
istiyoruz. Bazı düşünceler geliştirdik. Ancak bunların detaylarına 
giremeyeceğim.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MISIR 
CUMHURBAŞKANI HÜSNÜ MÜBAREK İLE

•  •  • •

YAPTIKLARI TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dün akşam Mısır 
Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile bir telefon 
görüşmesi yapmıştır.

Her iki Cumhurbaşkanı son günlerde Kudüs, Gazze ve 
Batı Şeria’da yaşanan olaylar hakkındaki değerlendirmelerini 
birbirleriyle paylaşmışlar, kaygıyla izledikleri bu üzücü 
gelişmelerin Orta Doğu Barış Süreci’nin geleceğini tehlikeye 
sokmaması bakımından bölgede süratle sükûnet ortamının 
yeniden yaratılması gereğini vurgulamışlardır. Tarafları sağduyu 
ile hareket etmek, tahrikte bulunmamak ve tahriklere kapılmamak 
yönünde özendirmek amacıyla bölgenin iki önemli ülkesi Türkiye 
ve Mısır’ın girişimlerinin önemi üzerinde durulmuş ve bu konuda 
bilgi değişiminde bulunulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu görüşme vesilesiyle Mısır 
Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’i bir çalışma 
ziyareti yapmak üzere ülkemize davet etmiştir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT IN CNN 
INTERNATIONAL TELEVİZYONU’NDA YAYINLANAN 

" QUESTION AND ANSWER” PROGRAMINA
VERDİKLERİ MÜLAKAT

SORU: Orta Doğu’da herşey bir anda oldu. Acaba olan 
biten konusunda sizin görüşünüzü öğrenebilir miyiz? Türkiye ne 
yapabilir?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz barış sürecine ve 
komşularımız Filistinliler ve İsraillilerle ilişkilerimize büyük 
önem veriyoruz. Barış sürecinin kötüye gittiğini, bir savaş çıkma 
tehlikesinin belirdiğini görüyoruz ve bu savaşın mutlaka 
durdurulması gerekiyor. Filistinliler ve İsrailliler birlikte yaşamak 
zorundalar. Dolayısıyla, Yaser Arafat ve Ehud Barak’m önderlik 
yaparak duruma hakim olmaları ve silahlı saldırıların son bulması 
gerekir. Her iki tarafta da provokasyonlar var ve her iki lider de 
provokasyonlara karşı çıkmalılar.

SORU: Türkiye, coğrafi ve politik olarak bir köprü 
durumunda. Türkiye ne yapabilir?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şimdiye kadar Orta 
Doğu’da durumu düzeltmek için bazı olumlu adımlar atmaya 
çalıştık. İsrail ile Filistin’in aralarını düzeltmek için çabalarımız, 
birtakım temaslarımız oldu. Her iki kesimin önderleriyle sürekli 
olarak görüşme ve iletişim halindeyiz. Pek fazla ortada 
görünmüyoruz belki ama, bir tedbir almaya çalışıyoruz. Camp 
David görüşmelerinden sonra benim edindiğim izlenime göre, 
özel birtakım girişimler sonucu başarılı sonuçlar aldık. Fakat 
temel mesele, iki lider arasında güven eksikliğinin olmasıdır.
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SORU: Sizce bu gelişmeler şu ana kadar elde edilenlere 
zarar verir mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Fazlasıyla zararı oldu 
ve olabilir. Ama Sayın Arafat ve Sayın Barak, önderlik 
niteliklerini çok etkin ve çok acil bir şekilde gündeme getirirlerse, 
bu son bulabilir. Çünkü siyasetle din biraraya geldiği zaman 
özellikle de bu bölgede çok tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir.

  •

SORU: Sayın Arafat İsrail helikopterlerinin gelmesini bir
savaş ilanı olarak yorumladı. Acaba Arap dünyası ortak bir askerî 
müdahaleye karar verirse, Türkiye ne düşünür?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Son derece güç bir 
durum olur bizim için; biz böyle bir durumu görmek istemiyoruz. 
Orta Doğu’da çatışma olmasını istemeyiz ve bu nedenle de barış 
sürecinin gelişmesi için elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız. 
Görüşmelerin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekir. Her 
ikisi de aslında son derece güçlü liderler ve ben şundan eminim ki, 
eğer ikisi biraraya gelirse, sükûnet sağlanabilir.

SORU: Üçüncü taraflar müdahale ederse, mesela Amerika 
askerî varlığını artırmak isterse ve Türkiye’nin İncirlik’teki 
üslerini kullanmak isterse ne yapacaksınız?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu askerî çözümle 
hallolabilecek bir sorun değil. Diyaloğun dışında başka bir 
seçenek yok. İki önderin biraraya gelip konuşması lazım ve biz bu 
konuda ısrarlıyız. Dolayısıyla bu diyaloğun mutlaka 
gerçekleşmesi için ısrar edeceğiz. Bu iki liderin ve Başkan 
Clinton’un etkin bir şekilde önderliğini de gündeme getirerek, 
biraraya gelinmesini ve bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

SORU: Helsinki Zirvesi’nden sonra, Türkiye Avrupa 
Birliği’ne yönelik heveslerine kavuşuyor gibi. Acaba ülkeniz 
Avrupa ideallerini yansıtıyor mu?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bölücü terör örgütü 
Türkiye’de 15 yıl boyunca faaliyet gösterdi; ayrıca dinî terörist 
gruplar var. Dolayısıyla bazı önlemler almak durumundayız. 
Bizim mevzuatımızda bazı yasaklayıcı maddeler var ki, o 
maddeler zaten demokratik ülkelerde de var. Ama bu demokratik 
ülkelerde bizim karşılaştığımız sorunlar yok. Avrupa ile ilişkilere 
gelince; biz aslında en azından 600 yıldır bir Avrupa ülkesiyiz. 
Ama biz sadece Avrupalı değiliz; biz aynı zamanda Asyalıyız, 
veya Orta Doğuluyuz ve bu son derece önemli bir nitelik. Çünkü 
Avrupa ve Asya’nın birbirine yaklaştığı ve Avrasya bölgesinin 
geliştiği bir dönemde Türkiye’nin son derece önemli bir konumu 
var. Ayrıca bizim konumumuzun bir özelliği de İslam ülkeleriyle 
olan ilişkilerimizden kaynaklanıyor. Çünkü biz laik, modem ve 
demokratik bir ülke olarak şunu kanıtladık ki; İslamiyet, 
modernlik ve laiklikle bağdaşabilir.

SORU: Hükümetiniz azınlık hakları ve dinî hürriyetler 
hakkında hangi somut adımları atıyor?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Buradaki azınlık tanımı 
kişiden kişiye veya gruptan gruba değişir. Uluslararası 
anlaşmalara göre bazı dinî gruplar bu azınlık statüsünden 
yararlanabiliyorlar, ama diğerleri yararlanamıyor. Sonuç olarak, 
bazı özgün vakalar var ve ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela, 
Fransa’daki azınlık tanımı bizimkine oldukça yakın. Biz çeşitli 
fırsatlarda şunu kanıtladık ki; Türkiye’deki tüm azınlıklar eşit 
haklardan yararlanmaktadırlar. Bu bir olgudur. Bunu çok kolay bir 
şekilde gözlemleyebiliriz. Mesela, gidin İstanbul’da bir dolaşın; 
ya da Ermeni, Yunan veya Musevi azınlıklardan insanlarla 
konuşun; onların arasında herhangi bir fark yoktur. Irksal herhangi 
bir ayırım yapmayız; tarih boyunca da yapmadık.

SORU: Kürtler bu konuda size katılıyor mu Sayın 
Başbakan?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Türklerle Kürtler 
ayrılmaz bir şekilde birleşmişlerdir. Kürtler iktidara da ortak 
olmuş, hükümette bakan olmuşlardır. Meclis’te de Doğu
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Anadolu’dan, Güneydoğu Anadolu’dan gelen çok sayıda 
milletvekilimiz vardır. Türk-Kürt evlilikleri vardır.

SORU: Yakalanan isyancı lider Ocalan acaba asılacak mı? 
Yoksa, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği konusu nedeniyle 
asılmayacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: 1984’ten bu yana 
Türkiye’de idam cezası uygulanmadı. Bu cezalar birtakım 
parlamento komisyonlarında bekletildi. Bizim infazı 
gerçekleştirmek isteğimiz yoktu. Dolayısıyla mevzuatı olmasına 
rağmen, Türkiye’de idam cezası uygulanmadı.

SORU: Bir yıl önce depremde yıkılan evlerin yerine
yenileri yapıldı mı? Bir de, ileride imar konusunda bir değişiklik 
olacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu yıl bu konuyu özel 
olarak inceledik. Çünkü, bölücü terörizmin büyük bir kısmı devre 
dışı kaldı ve onun için yeniden yerleştirme planlarına geçtik. 
Özellikle de köylerinden ayrılan insanlar için... Ben bu projede 
bizzat çalışıyorum. Özellikle de köy-kent projesi üzerinde 
çalışıyorum. Eskiye oranla çok daha iyi koşullarda yeni 
yerleştirmeler yapılıyor. Çok ilginçtir; Öcalan’ın liderliğindeki 
PKK, bu yeni modern yerleşim merkezlerinin kurulmasına 
karşıdır. Çünkü böyle bir durumda orada yaşayan insanlar, 
teröristlerin baskısı altında kalmayacaklardır. Bütün bu imar 
çalışmalarının ekonomik bir yükü de vardır.

SORU: Avrupa Birliği üyeliği önündeki engellerden bir 
tanesi dalgalanan bir ekonominiz olması. Acaba, bu yılki deprem 
ekonominizi ne kadar geriye götürdü?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Tabiî ki mali açıdan 
bize çok büyük sorunlar yarattı. Sadece terörist faaliyetler 
nedeniyle değil, geçen yıl meydana gelen depremden de çok 
büyük zarar gördük. Ek olarak petrol fiyatlarının artması da bizi 
sıkıntıya soktu; Euro’nun değer kaybetmesi olumsuz bir sonuç
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yarattı. Ama bütün bunlara rağmen, bizim ekonomimiz özellikle 
son aylarda canlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Kronik 
enflasyonu neredeyse yarı yarıya azalttık. Yaklaşık 20 yıldır 
bundan dert yanıyorduk. Enflasyon düşüyor, büyüme oranı 
artıyor. Geçen sene büyüme eksiydi; bu sene yüzde 6’lara, hatta 
yüzde 7 Tere yaklaşıyoruz. Türk toplumu son derece dinamik bir 
toplumdur. Genç girişimcilerimiz var; onlar piyasa ekonomisini 
çok iyi değerlendiriyorlar. Güç koşullara rağmen, büyük 
yatırımlar yapıyorlar.

SORU: Türkiye ile Irak arasında yeni bir ticaret koridoru 
açılıyor. Türkiye’nin 10 yıldır devam eden uluslararası ambargoyu 
delme amacı mı var?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Irak herşeye rağmen 
bizim komşumuzdur. Körfez Savaşı’ndan önce son derece yakın 
bir ticarî ortağımızdı. Evet siyasetlerimiz farklı; ama ekonomik 
alanda bizim birbirimize ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla, Irak’a 
konan ambargo bir Irak’a, bir de bize çok zarar verdi. Avrupa 
Birliği üyeleri ve diğer ülkeler Irak’a heyetler gönderdiler, iş 
adamları gönderdiler, ticarî ilişkilerini canlandırdılar; ama biz bu 
konuda devre dışı bırakıldık. Bu çerçevede, ekonomik ve ticarî 
ilişkilerden yararlanmak bizim de hakkımız.

SORU: Geçen yıl yaşanan depremler sonrası Türkiye ile 
Yunanistan arasında bir yakınlaşma oldu. Bu yakınlaşma yüzeysel 
mi, derin mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki diyalog aslında depremden birkaç hafta önce 
başlamıştı; ama bu diyaloğun gelişmesine depremin psikolojik 
olarak katkısı oldu. İki devlet arasındaki diyalog, iki halk arası 
diyaloğa dönüştü ve biz çeşitli konularda anlaşmalar imzaladık. 
Ekonomi, kültür, çevre konuları gibi konularda Yunanistan ile 
anlaşmalar imzaladık. İki ülke arasında özellikle de Ege Denizi, 
kıt’a sahanlığı, hava sahası, deniz kıyı uzaklığı gibi konularda çok 
önemli sorunlar var. Tüm bu sorunları biz diyalog aracılığıyla, iki 
komşu ülke arasında çözmek istiyoruz. Ayrıca da iki müttefik
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ülkeyiz. Yunanistan hükümeti böyle bir diyaloğun başlatılmasını 
pek kabul etmedi. Bu hassas konular üzerinde tartışmak istemiyor; 
onun için uluslararası mahkemeye gitmemiz gerektiğini söylüyor. 
Ancak, Ege Denizi’nin haritasına bakarsanız, işin ne kadar 
karmaşık olduğunu göreceksiniz. Coğrafi olarak son derece 
karmaşık bir örnek. Onun için sorun hukukî değil, siyasî. Bir 
güvenlik sorunu. Mesela, kıt’a sahanlığı sorununu Rusya ile 
çözdük; Sovyetler Birliği zamanında hiçbir sorun da olmadı. 
Diyalog aracılığı ile çözdük. Daha yakın bir geçmişte Bulgaristan 
ile de, müttefığimiz olmasa da, bu sorunları çözdük. Yunanistan’la 
müttefik olmamıza ve ilişkilerimiz gelişmesine rağmen, niye 
diyalog aracılığı ile sorunlarımızı çözemiyoruz, onu bilemiyorum. 
Umuyorum, bu noktaya da çok yakın bir gelecekte varacağız.

SORU: Politikacılar bu sorunlara neden oluyor; halklar 
seviyesinde hiçbir sorun yok, deniyor.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz hep diyalog 
istiyoruz. Politikacılar her zaman eleştirilirler ama Türkiye’de 
politikacılar son derece sorumlu davrandılar.

SORU: Bazı karamsarlar diyor ki; Yunanistan Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne dönük politikasını özellikle Kıbrıs konusunda 
taviz alacağı için desteklemeye karar verdi.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Evet, belki bu 
Yunanistan’ın bir fikridir. Ama ben şundan eminim ki; sorumlu 
devlet adamları ve iyi ilişkilerden yana politikacılar 
Yunanistan’da da vardır ve geniş bir işbirliği Türkiye ve 
Yunanistan için yararlıdır. Her iki ülke de bundan çıkar 
sağlayabilir. Ben her zaman şuna inandım: İki ülke arasında yakın 
işbirliği yapmamız gerekir.

SORU: Eğer Amerika Temsilciler Meclisi soykırım 
konusunda bir karar alırsa,Türkiye’nin tepkisi ne olur?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Kamuoyunun cevabı 
zaten halihazırda çok sert. Türklerle Ermeniler arasında tarih
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boyunca, Osmanlı imparatorluğu’nun son zamanına kadar hiçbir 
sorun olmamıştı. Özellikle Rusya ve bazı başka devletler, 
Ermenileri ayaklanmaya teşvik ettiler ve Osmanlı ordusuna karşı 
kışkırttılar. Buna karşı birtakım önlemler almak gerekiyordu; ama 
buna soykırım denemez. Osmanlı arşivleri bütün 
akademisyenlere, Ermeni tarihçileri dahil herkese açıktır. Bu 
arşivler objektif olarak incelenmelidir. Öyle yapıldığı zaman 
eminim bir soykırım olmadığı ortaya çıkacaktır. Ermenilerle çok 
uzun süre aynı kültürü ve aynı değerleri paylaştık. Hatta 
İstanbul’da gezinirseniz, çok sayıda Türk vatandaşı olan 
Ermeniye rastlayabilirsiniz ve onların da Türk komşuları ile son 
derece iyi geçindiğini görürsünüz. Eğer bizi rahat bırakırlarsa, 
Ermenistan’la da son derece iyi ilişkiler kurabiliriz. Bu tasarı 
Ermenistan’a da çok büyük baskı yapmaktadır. Ermenistan’la 
ekonomik işbirliği geliştirilebilir ve eğer bu iddialar sona ererse, 
bunu yapmak isteriz. Azerbaycan’la Ermenistan’ın da bir 
anlaşmaya varması lazım. Çünkü Azerbaycan toprağının yüzde 
20’si Ermenistan’ın işgali altındadır.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE’NİN, İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDAKİ 
TIRMANMANIN ÖNLENMESİ İÇİN YAPTIĞI ÇAĞRIYA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bugün Ramallah’ta iki İsrail askerinin linç edilmesi ve 
buna karşılık olarak İsrail’in Filistin bürolarını bombalaması, 
başta Türkiye olmak üzere tüm uluslararası camianın bölgedeki 
gerilimin azaltılması konusundaki çağrı, çaba ve beklentilerine 
aykırı vahim ve tehlikeli gelişmelerin yeni bir aşamasıdır.

Gerilimin yumuşatılması ve sağduyunun hakim olması 
beklenirken, linç ve bombalama hareketleri son derece elim ve 
barış sürecinin geleceği bakımından karanlık ve umut kırıcı bir 
durumdur. Tarafları olayların nedenleri ve doğuracağı sonuçlar 
hakkında düşünmeye ve aklıselime bir kez daha davet ediyoruz.

Tüm bölge için fevkalade tehlikeli sonuçlar doğuracak 
olan bu tırmanmanın önlenmesi için, İsrail’e askeri harekata 
derhal son vermesi çağrısında bulunuyoruz.

Bu görüş ve kaygılarımız Bakanlığımıza davet edilen 
İsrail, Filistin ve ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletilmiştir.

Başta bölgede bulunan BM Genel Sekreteri’nce olmak 
üzere, olayların kontrol altına alınması için yürütülmekte olan tüm 
çabalara tam destek veriyor ve uluslararası camianın bu konudaki 
tüm imkanları seferber etmesini bekliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yayınlanan Politis 
gazetesinde bugün çıkan bir haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Papandreu’nun Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın Adana’ya, 
Yunan AlayTnın da Girit’e taşınması yolundaki bir önerisinin 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem tarafından reddedilmediği ve 
Ankara’da görüştükten sonra öneriye cevap vereceğini söylediği, 
keza iki bakan arasında yapılan görüşmede Bakan Papandreu’nun 
Türk ve Yunan birliklerine mensup asker sayısının azaltılmasını 
da önerdiği ve Sayın Bakan’ın da bu çerçevede 10.000 askerden 
bahsettiği iddia edilmektedir.

Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem’i de izam eden bu 
haber tamamen gerçek dışıdır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ABD BAŞKANI BILL
CLINTON İLE YAPTIKLARI TELEFON 

GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ OLARAK BASINDA 
YERALAN BİR HABERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bugün yayımlanan bir haberde, ABD Başkanı Clinton’un 
Temsilciler Meclisi’nde görüşülmekte olan sözde Ermeni 
soykırım karar tasarısının önlenmesi çabalarında ülkesinde 
yakında gerçekleşecek seçimler nedeniyle şahsen etkili 
olamadığına ilişkin beyanları, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfen 
yer almakta olup, bu haber gerçekleri yansıtmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, ne New York’ta BM Binyıl 
Zirvesi vesilesiyle gerçekleşen buluşmasında, ne de kendisiyle 
yaptığı son telefon görüşmesinde Sayın Clinton böyle bir ifade 
kullanmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür karar tasarılarının 
genellikle ABD’de seçimlerin yapıldığı yıllarda Kongre’ye 
sunulduğuna dikkat çekmesi üzerine, Sayın Clinton, ABD’nin iç 
siyasi dinamiklerine değinerek bu gözlemi doğrulamış, bunun 
dışında seçim yılma özgü koşullarla ve kendi dummuyla ilgili bir 
yorumda bulunmamıştır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
“DÜNYA STANDARTLAR GÜNÜ” DOLAYISIYLA

YAYINLANAN MESAJLARI

20. yüzyıl bilim ve teknoloji alanında başdöndürücü 
gelişmelerin yaşandığı ve her alanda yeni bir yapılanmanın 
başladığı bir çağ olmuştur.

Ticaret ve ardından sermaye hareketlerinin serbestleşmesi 
ile başlayan; bilgisayar ve iletişim teknolojileriyle büyük bir ivme 
kazanan küreselleşme adını verdiğimiz bu süreç, önce ekonomik 
alanda kendisini göstermiş daha sonra sosyal ve kültürel alanda 
da etkili olmaya başlamıştır.

Hem üreticiler hem tüketiciler bakımından bilgiye 
ulaşmanın çok hızlı ve kolay bir duruma geldiği günümüzde, 
rekabet ve rekabet koşulları da küreselleşmiştir.

Küreselleşmenin herkes için yararlı sonuçlar doğurması 
ve herkesin bundan yararlanmasını sağlamanın bir yolu, 
tüketimin sınırları zorladığı günümüzde, üretimde 
standardizasyonun sağlanması ve tüketicilerin korunmasıdır.

Küresel bir pazar durumuna gelen dünyamızda, ortaya 
çıkan fırsatlar ve olanaklardan Ulusumuzun en iyi biçimde 
yararlanması için yapılması gereken, mal ve hizmetlerde toplam 
kalite anlayışı başta olmak üzere küresel rekabetin koşullarını 
yerine getirmektir.

Kurulduğu günden bu yana gelişmeye açık ve barışsever 
kimliğiyle Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası standartlara uygun, 
kaliteli bir üretim yapısının egemen kılınması ereğine yönelmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000 95



Türkiye, değişen dünyanın gereklerini iyi anlamış ve 
dünya için üretim yapmaya başlamıştır.

Bugün dünya standartlarında sanayi ürünü ihraç eden 
ülkemiz, kalite ve standart alanında ulaştığı düzey ile dünya 
pazarlarında adından söz ettirmektedir.

Bu sevindirici noktaya gelinmesine standardizasyon 
konusunda bugüne kadar başarılı çalışmalar yürüten Türk 
Standartları Enstitüsü ’nün önemli katkısı olmuştur.

Türk Standartları Enstitüsü, ülkemizde uluslararası 
standartlara uygun, kaliteli ve güvenilir imalatın gerçekleşmesi,
böylece tüketicinin korunması için yıllardır değerli hizmetlerde 
bulunmaktadır.

Çağımızın gereklerini yerine getirerek, her gün daha 
ileriye gitmeyi amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti, dünya 
standartlarında teknoloji üreten ve ürettiği teknolojiyi satan 
ülkeler arasında yer almalıdır. Türkiye’nin bu ereğe ulaşacak güç 
ve potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Dünya Standartlar Günü’nü kutluyor, 
vatandaşlarıma esenlikler diliyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN İSRAİL VE 
FİLİSTİN LİDERLERİ İLE YAPTIKLARI TELEFON 
GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI VE

SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

Bildiğiniz gibi dün gece Filistin Lideri Sayın Yaser 
Arafat’la uzun ve yararlı bir görüşme yapmıştık. Bugün de İsrail 
Başbakanı Sayın Ehud Barak ile yine uzun ve çok yararlı bir 
görüşme yaptık. Bu görüşme sırasında Orta Doğu’daki 
huzursuzluktan çok kaygı duyduğumuzu belirttik. Filistin ve 
İsraillilerin mutlaka biraraya gelmeleri, özellikle Sayın Barak’la, 
Sayın Arafat’ın bir diyalog ortamı içine yeniden girmeleri 
gerektiğini ve bu konuda temennilerimizi belirttik. Onlar da bizim 
neler yapabileceğimizi söylediler. Gerek Yaser Arafat, gerek 
Barak bizim yapıcı katkılarımızdan övgüyle söz ettiler. Zaten 
aşağı yukarı hergün iki tarafla da haberleşiyoruz.

Ayrıca, Yaser Arafat’ın düşüncelerini ve beklentilerini 
bugün Sayın Barak’a ilettik. Sayın Barak’m beklentilerini, 
isteklerini ve düşüncelerini de Filistin tarafına aktaracağız. 
Böylelikle yapıcı bir diyaloğa katkımızı sürdürüyoruz.

S O RUL AR-YANITLAR

SORU: Pazartesi günü taraflar M ısır’da biraraya 
gelecekler. Ehud Barak’m bu konuda bir yorumu oldu mu, bir 
beklentisi var mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Gerek Sayın Yaser 
Arafat, gerek Sayın Ehud Barak bu toplantıya katılmanın yararlı 
olacağını düşünüyorlar. Biz de bunu memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak biz böyle büyük toplantılarda değil, iki tarafın başbaşa
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görüşmesinde yarar görüyoruz. Bu tutumumuzu devam 
ettireceğiz.

SORU: Bizden bir temsilci gidecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, biz zaten iki 
liderle ve iki liderin yardımcıları ile her gün uzun uzadıya 
görüşüyoruz. Yani ayrıca bir uluslararası toplantıya delege veya 
gözlemci göndermemiz için bir gerek yok.

SORU: Sayın Arafat’la görüştünüz. Daha önce yaptığınız 
açıklamalarda, iki taraf arasında en büyük sorunun güven 
bunalımı olduğunu söylüyordunuz. Acaba bu bir ölçü de olsa 
aşılabildi mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Aşıldığını veya 
aşılacağını umarım. Bu konudaki beklentimizi bugün özellikle 
Sayın Barak ile görüşmemizde belirttim. İki liderin güven ortamı 
içine girmeleri, sorunun çözümünü çok kolaylaştırır. Biz bu 
konudaki temennilerimizi hep belirttik. Şunu açıkça belirtmek 
gerekir ki; Sayın Yaser Arafat’la, Sayın Barak’ın birbirlerine şu 
ana kadar yeterince güvenleri oluşmamış; fakat görebildiğimiz 
kadar ikisi de bize güveniyorlar. Biz de bize olan bu güveni 
olabildiğince değerlendirmeye çalışıyoruz.

SORU: Bir yoruma göre, tarafların ikisinin de itimat 
duyduğu tek ülke konumuna geldik. En azından Camp David’deki 
başarısızlığın ardından başka bir temas gerçekleşecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Mısır Dışişleri Bakanı 
ile bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Cem zaten görüştü. Yani ilgili 
bütün taraflarla; o arada Amerika Birleşik Devletleri ile de, 
Mısır’la da görüşüyoruz ve elbette görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

SORU: Orta Doğu’da yaşanan bu gelişmelerde özellikle 
Arafat’la Barak’m iç politik bazı kaygıları nedeniyle olayların bu 
noktaya geldiği yönünde yorumlar yapılıyor. Siz de hem Barak’a, 
hem Arafat’a en azından bu yönde bir telkinde bulundunuz mu?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bizim bölgemizde iç 
politikayla dış politika birbirinden ayrılamaz. Türkiye’de de 
bunlar kolayca birbirinden ayrılamıyor. Fakat tabii gerçek liderlik 
bunları aşabilmektedir. Gerek Yaser Arafat’ta, gerek Ehud 
Barak’ta gerçek liderlik niteliklerinin bulunduğunu biliyoruz. 
Buna güveniyorum.

Teşekkür ederim.
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TÜRK VE YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI ARASINDA 
MARMARİS VE RODOS’TA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
ÖNGÖRÜLEN GÖRÜŞMELERİN ERTELENMESİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının Marmaris ve 
Rodos’ta 15 Ekim günü düzenlenmesi öngörülen buluşmalarının 
Orta Doğu bölgesinde son günlerde meydana gelen fevkalade 
üzücü olaylar nedeniyle etkilenebileceği ve toplantının 
ertelenebileceği Yunan tarafına geçtiğimiz Perşembe günü 
duyurulmuştu.

Orta Doğu’da gerilimin devam etmesi, gelişmelerin 
hızlanması ve bu bağlamda Sayın Bakan’m yoğun temas ve 
girişimleri nedeniyle Marmaris ve Rodos’ta gerçekleştirilecek 
sözkonusu görüşmenin ileri bir tarihte yapılmasının daha doğru 
olacağı düşünülmüştür. Keyfiyet, Yunan tarafına iletilmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTA ASYA TÜRK 
CUMHURİYETLERİNE ZİYARETTE BULUNMAK 

ÜZERE HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

ESENBOĞA

Değerli Basın Mensupları,

16-20 Ekim 2000 tarihlerinde sırasıyla, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı kapsayacak biçimde 
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini ziyaret etmek üzere bugün 
Türkiye’den ayrılıyorum.

Ziyaretim vesilesiyle, ayrıca, Kazakistan’ın Türkistan 
kentinin 1500. kuruluş yıldönümü etkinliklerine ve bu bağlamda 
Türk dünyasının gurur duyduğu ve onarım işlemleri 
Hükümetimizin de katkılarıyla tamamlanmış bulunan Hoca 
Ahmet Yesevi Türbesi’nin açılışına da katılmaktan mutluluk 
duyacağım.

Bu ziyaretim sırasında bana Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Abdülhaluk Mehmet Çay eşlik edecektir.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle köklerini ortak kültür 
ve tarihten alan ilişkilerimiz ve işbirliğimiz, bu ülkelerin 
bağımsızlıklarını kazandıkları 1991 yılından bu yana her alanda 
güçlenmiştir. Bu ülkelerle ilişkilerimizin ve işbirliğimizin eşitlik 
temelinde karşılıklı yarara hizmet edecek biçimde her alanda ve 
her düzeyde kurumsallaştırılması önem taşımaktadır.
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ilişkilerimizin siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik 
boyutunda yıllar içinde oluşmuş sağlam temeller üzerinde daha da 
güçlendirilmesi, hem karşılıklı çıkarlarımıza, hem de bölgesel 
barışın, istikrarın ve halklarımızın gönenç düzeyinin artırılması 
çabalarına katkıda bulunacaktır.

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yapmakta olduğum bu 
ilk ziyaretin bu amaçlara ulaşılması açısından yararlı olacağına 
inanmaktayım.

Teşekkür ederim.

/
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN’DAKİ 
KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

TAŞKENT

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Basın Mensupları,

Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov’un davetlisi olarak
•  •

Özbekistan’ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Özbekistan’ın 1991 yılında bağımsızlığını kazanarak 
özgür ve egemen bir ülke olarak dünya devletleri arasındaki 
saygın yerini almasından bu yana, halklarımız ve ülkelerimiz 
arasındaki ilişkilerin büyük bir hızla gelişmesini memnuniyetle 
gözlemekteyim.

Halklarımızın arasındaki aynı köklere dayanan tarihsel ve 
kültürel bağlar, ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için sağlam 
bir temel oluşturmaktadır.

Ulusların tarihinde uzun sayılamayacak bir süre olan 
dokuz yıl içinde eşitlik, karşılıklı saygı ve yarar ilkelerine dayanan 
ilişkilerimiz, iki kardeş devlet arasında yeni ve çeşitli işbirliği 
olanaklarının yaratılmasına da zemin hazırlamıştır. Bu süre içinde 
dost ve kardeş Özbekistan’ın bağımsızlığını pekiştirmek ve 
ekonomik gönencini yükseltmek yönünde önemli yol aldığını 
görmekten de mutluyuz.

•  •

Özbekistan’a yaptığım bu ilk ziyaret sırasında, Sayın 
Cumhurbaşkanı Kerimov ile ülkelerimiz arasındaki köklü 
ilişkileri gözden geçirecek, işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi
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ve kurumsallaştırılması olanakları üzerinde duracağız. Ayrıca, 
bölgesel ve uluslararası konuların yanısıra, Özbekistan’ı tehdit 
eden terörizm sorunu hakkında görüş alışverişinde bulunacağız.

Ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen üst düzeyli 
ziyaretler, ilişkilerimizin sağlamlaştırılması açısından büyük 
önem taşımaktadır. Özbekistan’a yapmakta olduğum bu ziyaretin 
de ülkelerimizin yüksek çıkarlarına hizmet edeceğinden ve 
ilişkilerimize önemli bir ivme kazandıracağından emin olduğumu 
belirtiyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Kerimov’a davetinden dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖZBEKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI İSLAM KERİMOV İLE BAŞBAŞA 

VE HEYETLER HALİNDE BULUNDUKLARI 
GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

ÖZBEKİSTAN

Basının Değerli Temsilcileri,

Sayın Cumhurbaşkanı Kerimov’la başbaşa ve heyetler 
halinde çok yararlı görüşmeler yaptık.

Köklerini halklarımızın ortak tarihsel ve kültürel
•  •  •  •

değerlerinden alan Türkiye-Ozbekistan ilişkileri, Özbekistan’ın 
bağımsızlığını kazanmasından bu yana geçen 9 yıllık süre 
içerisinde büyük bir gelişme göstermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı Kerimov ile çok iyi bir düzeyde 
olan ilişkilerimize ve işbirliğimize yeni bir ivme kazandırmak 
amacıyla kapsamlı ve verimli görüşmelerde bulunduk. Bu 
çerçevede, ilişkilerimizin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel yönleri 
ile eğitim boyutu üzerinde durduk; bu alanlardaki işbirliğimizi 
daha da ileri götürmek ve her düzeyde kurumsallaştırmak 
yönündeki kararlılığımızı karşılıklı olarak belirttik.

Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırmak için ne 
gibi olanaklar yaratabileceğimizi düşündük. Geçtiğimiz yılın 
rakamlarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 150 milyon Dolar 
dolayındadır. Bu miktar, takdir edileceği gibi, ülkelerimizin 
olanaklarına eş düşmemektedir. Cumhurbaşkanı Sayın 
Kerimov’la bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizin bu
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boyutta daha da güçlendirilmesi gereğini belirttik. Ayrıca, 
Özbekistan’ın kalkınmasında Türk girişimcilerinin daha etkin rol 
oynayabilmelerini sağlayacak önlemler üzerinde durduk.

Görüşmelerimiz sırasında, Özbekistan’ı hedef alan terörist
saldırılara karşı mücadele konusunu etraflı biçimde ele alma
olanağını bulduk. Terörizmden çok çekmiş bir ülke olarak
Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ve bu arada 

•  •  •  •

Özbekistan’ın bu konudaki kaygılarını anlamaktadır. Özbek 
kardeşlerimizle bu konuda yakın bir işbirliğini amaçlamaktayız. 
Terörizm, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve örgütlü suçlar gibi 
güvenlik ve istikrara artan bir tehdit oluşturan eylemlere karşı 
ortak mücadele konusunda tam bir kararlılık ve görüş birliği 
içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isterim.

Görüşmelerimizde ayrıca, bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunduk. Bu fırsattan yararlanarak, 
her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda 
ortak anlayışlara sahip olduğumuzu doğruladık.

Bu görüşmelerin, iki kardeş ülke olan Türkiye ve 
Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ve 
kurumsallaşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

İmzaladığımız ve ilişkilerimizin kurumsal temelini 
güçlendirecek olan belgelerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 
daha da pekiştirilmesi için yeni açılımlar getirmesini diliyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İSLAM KERİMOV 

TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN AKŞAM 
YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

ÖZBEKİSTAN

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Bayan Kerimova,
Değerli Konuklar,

Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla Özbekistan’ı ziyaret 
etmekten büyük bir onur duyuyorum. Bu vesileyle, bizlere ve 
heyetimize gösterilen yakın ilgi ve sıcak konukseverlikten dolayı 
Yüce Kişiliklerinize ve tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum. 
Özbekistan’ı ilk kez ziyaret etmeme karşın kendimi evimde gibi 
sıcak ve içten bir ortamda hissediyor, Atayurdumun havasını 
solumaktan mutluluk duyuyorum.

Türkiye, kardeş ülke Özbekistan’ın bağımsızlığını 
kazandığı 1991 yılından bu yana geçen 9 yıl gibi kısa bir sürede 
Yüce Kişiliğinizin yetenekli önderliğinde her alanda elde ettiği 
başarı ve gelişmeyi gururla izlemektedir. Türk ve Özbek halkları, 
birbirlerine tarihlerinin onlara bir armağanı olan sarsılmaz 
kardeşlik bağları ile derinden bağlıdırlar. Türkiye ile Özbekistan 
arasındaki dostluk sonsuza kadar sürecektir. Kalplerimizdeki 
duygular aynıdır. Her alandaki başarılarınız bizi mutlu ettiğinden, 
yaşadığınız en küçük bir sıkıntıyı binlerce kilometre ötede de olsa 
aynen duyduğumuzdan emin olunuz.

Özbekistan, bağımsızlığını güçlendirme konusunda 
gösterdiği duyarlılık, ekonomik kalkınma yolunda attığı hızlı ve
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programlı adımlar ve istikrarlı dış politika uygulamaları
sonucunda uluslararası toplum ile bütünleşme yolunda hakettiği

•  •

başarıya ulaşmıştır. Bu kapsamda, Özbekistan’ın uluslararası 
sorunlara duyarlı bir dünya devleti olma yolunda gerçekleştirdiği 
reformlar başta olmak üzere, bölgede barış ve istikrarın 
korunmasında gösterdiği kararlılık uluslararası toplum tarafından 
da takdirle izlenmektedir.

Yüce Kişiliğinizin Kasım 1997’de Türkiye
Cumhuriyeti’nin 75. Yılı kutlamaları vesilesiyle Ekim 1998’de ve

_ •    ____

geçen yıl Kasım ayında AĞIT Zirvesi toplantısı çerçevesinde 
ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretler ilişkilerimizin her alanda daha 
da ileriye götürülmesi yolundaki ortak amacımıza katkılarda 
bulunmuştur. Benim bu ilk ziyaretimin de kardeş halklarımız 
arasındaki dayanışmanın pekişmesine, işbirliğimizin 
güçlenmesine ve bölgenin barış, gönenç ve istikrarına katkıda 
bulunmasını diliyorum.

Geçen yıl Şubat ayında gerçekleştirilen,Yüce Kişiliğinizi 
de hedef alan hain terörist saldırılar unutulmuş değildir. Bu yıl 
yaşanan son olayları da üzüntü ile izliyor ve şiddetle kınıyoruz.

Devletler, yaşadıkları bu olaylardan edindikleri 
deneyimleri gelecekte barış, gönenç ve huzur içinde yaşayan bir 
toplumun temellerine dönüştürebilirler. Orta Asya’nın barış, 
istikrar ve güvenliğinin güvencesi olarak gördüğümüz 
Özbekistan’da kargaşa ve huzursuzluk yaratmayı, bu güzel ülkede 
toplumsal barışı bozmayı ve Özbekistan’ı izlediği politikalardan 
saptırmayı hedefleyen bu terörist eylemlerin hiçbir zaman 
amacına ulaşamayacağını tüm dünya bilmektedir. Terörle hiçbir 
yere varılamaz. Terör, hiçbir şekilde savunulamaz, haklı 
gösterilemez. Bugüne kadar otuz binden fazla insanını teröre 
kurban veren Türkiye, Özbekistan’ın karşı karşıya kaldığı şiddet 
hareketlerini özel bir duyarlılık ve üzüntüyle izlemektedir. 
Türkiye, suçsuz insanların can ve mal güvenliğine kasteden, 
ülkelerin istikrar ve hukuk düzenini tehdit eden, barış ve huzuru 
bozmayı hedefleyen her türlü eylemi güçlü biçimde kınamaktadır.
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Bu vesileyle, terörle savaşım konusunda, Türkiye’nin 
Özbekistan ile işbirliğine hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak 
istiyorum. Teröre binlerce vatan evladını şehit veren Türkiye, bu 
savaşımındaki deneyimini Özbek kardeşleriyle paylaşmak ve bu 
suretle bu güzel ülkenin bizim çektiğimiz acıları hiç çekmemesini 
dilemektedir. Bu nedenle, bu alandaki işbirliğimiz sürekli ve 
planlı olmalı, sağlam temellere dayandırılmalıdır.

Özbekistan’ı, sıcak ve sevgi dolu halkı, zengin kültürü ve 
ekonomik potansiyeli ile Yüce Kişiliğinizin önderliğinde onurlu 
ve aydınlık bir geleceğe doğru ilerleyen bir ülke olarak görüyoruz. 
Özbekistan’ın bu parlak yolunda Türkiye’nin desteği, katkısı ve 
ülkelerimiz arasındaki dayanışma her zaman devam edecektir.

Ülkelerimiz arasındaki yakınlık ve dostluğun bir diğer 
göstergesi de ilişkilerimizin yasal çerçevesinin zenginliği ve 
sağlamlığıdır. Bugün imzaladığımız anlaşma ve bildiriler ile bu 
çerçeve daha güçlenmiş ve genişlemiştir. Bu sağlam çerçeveyi 
oluşturan tüm anlaşmaların karşılıklı işbirliği anlayışı içinde 
eksiksiz uygulanması için birlikte çaba harcamamız gerektiğine 
inanıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Ülkelerimizin Avrasya’nın geleceğine ilişkin görüş birliği 
içinde olmaları mutluluk vericidir.

Bu bağlamda, Türkiye, Özbekistan’ın bölge ülkeleri ile 
ilişkilerini geliştirme isteğini ve bu yöndeki çabalarını kuvvetle 
desteklemektedir. Orta Asya ülkeleri arasında somut işbirliği 
düzeneklerinin oluşturulmasının son derece önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yüce Kişiliğinizin Birleşmiş Milletler bünyesinde 
bir "Uluslararası Terörizme Karşı Mücadele Merkezi" kurulması 
önerisini de bu anlayışla desteklemekteyiz. Bunu, ikili 
işbirliğimizin uluslararası platformlara da taşınması ve 
yoğunlaştırılması yönündeki kararlılığımızın bir göstergesi olarak 
kabul etmenizi istiyoruz.
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Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Konuşmamı bitirirken, Özbekistan halkına en içten barış 
dileklerimi yinelemek istiyorum. Anadolu’daki kardeşleriniz, 
huzur ve istikrarınızı korumaya yönelik çabalarınızı gönülden 
desteklemektedir ve ülke bütünlüğünüze kasteden her türlü 
tehdide karşı verdiğiniz savaşımda yanınızda olacaktır.

“Dost, kara günde belli olur.” Bu Türk atasözünün yanında 
büyük düşünür, şair ve Özbekistan’ın zengin kültürel tarihinde 
önemli bir yeri olan Ali Şir Nevai’nin “Dostler, dostler vefasını 
esregayler” (Gerçek dostlar her zaman sadık olur) sözünü 
hatırlatmak ve iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin sonsuza dek 
süreceğine olan inancımı bir kez daha belirtmek istiyorum. 
Özbekistan’ın aydınlığa uzanan yolunda ışık veren Ali Şir 
Nevai’nin bu güzel sözleri günümüzde iki kardeş halkın dostluk 
duygularını en güzel biçimde tanımlamaktadır.

Bu duygularla, Sayın Cumhurbaşkanı ve seçkin konukları, 
kadehlerini, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ebedi kardeşlik 
ve dostluğun şerefine kaldırmaya davet ediyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN “DÜNYA GIDA 
GÜNÜ” NEDENİYLE YAYINLANAN MESAJLARI

İnsanlığın sınırsız gelişme isteği doğal kaynaklar üzerinde 
büyük bir baskı yaratmış, sanayileşme ve çevreyi dikkate almayan 
teknoloji kullanımı doğa ile insan arasındaki dengeyi bozmuştur.

İnsanlığın varlığını sürdürmesi için yaşamsal bir öneme 
sahip olan doğal kaynakların yok olması tehlikesi, bugün bu 
konuda önlemler alınmasını gündeme getirmiştir.

İnsanın bugünkü gereksinimlerini geleceğin 
gereksinimlerini yok etmeden karşılaması anlayışına dayanan 
sürdürülebilirlik düşüncesi günümüze damgasını vurmuştur.

Tüm dünya ülkeleri, ekolojik dengenin korunarak yaşamın 
devam ettirilebilmesi için bu düşünceyi uygulamalıdır.

Beslenme sorunu boyutunun büyümemesi için, bilim ve 
teknolojinin olanakları kullanılarak topraktaki verimin 
artırılması, dünya nüfusunun kaynaklar üzerinde baskı 
oluşturmayacak bir artış hızına düşürülmesi ve uygulanan tüm 
politikalarda çevre değerlerinin gözetilmesi gerekmektedir.

Adaletsiz kaynak bölüşümü, hızlı nüfus artışı, ülkelerin 
ekonomik düzeylerinin düşüklüğü, kaynakların dikkatsiz kullanımı 
nedeniyle açlık sınırının altında yaşam savaşı veren bir milyara 
yakın insan, kendilerine uzatılacak yardım elini beklemektedir.

Her yıl çoğu çocuk milyonlarca insan açlık sorunu 
nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Bu gerçek insanlığın en büyük 
ayıbıdır ve beslenme sorununun düşündürücü ve tehlikeli 
boyutlarını ortaya koymaktadır.
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Uluslararası kuruluşlar, açlık sınırında olan ülkelere 
yapılan yardımları düzenlemelerinin yanı sıra, geçici çözümlerin 
ötesinde kapsamlı programların hazırlanarak uygulanması için 
gerekli bir zemin oluşturulmasına öncü olmalıdırlar.

Toprağın çevre değerlerinin dikkate alınmayarak 
kullanılmasıyla, dünya tarım topraklarının önemli bir kısmının 
üretkenliği kaybolmaktadır.

Dünyadaki tarımsal toprak kaynaklarının genişletilmesi 
hemen hemen olanaksız olduğundan, var olan kaynaklar 
korunmalı ve verimli kullanılmalıdır.

Cumhuriyet’le beraber tarım alanında da büyük bir 
dönüşüm yaşayan Türkiye, tarımda mekanizasyon çalışmalarını 
başlatmış ve tarımın önemini gözeten politikalar uygulamıştır.

Daha sonra tarımsal politikalara yeteri kadar önem 
verilmemesi, tarımın gelişmesini ve tarımsal üretim biçiminin 
modernleşmesini engellemiş ve tarım ürünlerinin nüfusun tüm 
ihtiyaçlarını karşılamaması sonucunu doğurmuştur.

Bugün toprağın bir meta olarak ticari rant değerinin 
yükselmesi, tarım topraklarının farklı amaçlar için kullanıma 
açılmasına neden olmuştur.

Bunun yanında, erozyon ve yanlış tarım tekniklerinin 
kullanılması dolayısıyla, bir zamanlar dünyanın kendi kendini 
besleyen az sayıda ülkelerinden biri olan Türkiye’nin verimli 
tarım toprakları hızla yok olmaktadır.

Tarım topraklarının ticari kaygılarla plansız ve amaçsız 
kullanımı, artan nüfusun beslenme gereksinimlerinin 
karşılanmasını da güçleştirmektedir.

Türkiye ’nin gittikçe artan besin talebinin karşılanması ve 
bu konuda dışa bağımlı bir konuma gelmemesi için, yapısal bir 
tarım reformu uygulanarak verimin ve kaliteli üretimin artırılması 
sağlanmalıdır.
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Var olan tarımsal üretim biçiminin artan nüfusun 
gereksinimlerini karşılayamayacağı anlaşılmıştır. Özellikle gen 
teknolojisinde yaşanan gelişmelerin ülkemiz koşullarına 
uyarlanarak, yapılan çalışmaların hızlandırılması ve hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.

Dünyada gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm 
firmaların, insan yaşamıyla doğrudan ilişkisi olan hizmet 
alanlarında, ticari kaygılardan daha çok, kaliteli hizmet 
anlayışını ön planda tutarak sağlıklı ürünler üretmelerini ve çevre 
değerlerini gözetmelerini diliyorum.

Ayrıca bu firmaların açlıkla pençeleşen insanlara 
yapacakları karşılıksız gıda yardımının bir insanlık ödevi 
olduğunu düşünüyor ve tüm insanlığı bu soruna daha duyarlı 
olmaya çağırıyorum.

İnsanların barış ve huzur içinde birarada yaşayacağı, 
beslenme ve barınma sorununun olmayacağı, kaynakların adil 
bölüşüleceği, kimsenin açlıktan ölmeyeceği bir dünya düşlüyor, 
tüm vatandaşlarıma esenlikler diliyorum.
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RUSYA FEDERASYONU BAŞBAKANI MIKHAIL 
KAS YAN OV ’ UN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu Başbakanı Mikhail Kasyanov, 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Bülent Ecevit’in davetine 
icabetle 23-25 Ekim 2000 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunacaktır. Başbakan Sayın Kasyanov’un bu ziyareti 
Başbakan Sayın Ecevit’in 4-6 Kasım 1999 tarihlerinde Rusya’ya 
yapmış oldukları resmi ziyaretin iadesini teşkil etmektedir.

Ziyaret sırasında yapılacak olan ve ikili ilişkilerin bütün 
veçhelerinin derinliğine ele alınacağı görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere mevcut işbirliği 
potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla germi 
verilmesi imkanları ile bu yönde karşılıklı yararlara hizmet edecek 
biçimde atılabilecek ortak adımlar üzerinde durulacaktır. 
Başbakan Kasyanov’un ziyareti sırasında gerçekleştirilecek 
temaslarda bölgesel ve uluslararası konularda da etraflı görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKMENİSTAN’DAKİ KARŞILAMA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

AŞKABAD

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim Türkmenbaşı,
Değerli Basın Mensupları,

Sayın Cumhurbaşkanı Saparmurad TürkmenbaşTnın 
davetlisi olarak güzel ülkenizde ve Atayurdumuzda bulunmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum.

Türkmenistan’ın 1991 yılında egemen ve bağımsız bir 
ülke olarak uluslar topluluğu içindeki yerini almasından bu yana 
geçen süre içerisinde, iki ülke halkları ve devletlerimiz arasında 
kardeşlik bağları güçlenerek gelişmiştir.

Halklarımızın, aynı köklerden kaynaklanan, tarihsel ve 
kültürel yakınlığı ve kardeşlik bağları, ilişkilerimizin dayandığı 
temellerin sağlamlığını göstermektedir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve işbirliği, karşılıklı 
saygı, eşitlik ve yarar ilkeleri temelinde dokuz yıl gibi kısa bir süre 
içinde her alanda büyük gelişme göstermiştir. Arzumuz, bu 
ilişkilerin daha da gelişmesi ve kurumsallaşmasıdır. Bunun 
gerçekleşmesi için her iki tarafta da gerekli iradenin bulunduğuna 
kuşku yoktur.

Bu ziyaretimde, saygıdeğer Türkmenbaşı ile birlikte, 
memnunluk verici bir düzeye ulaşmış bulunan ilişkilerimizin 
çeşitli yönlerini gözden geçirerek, ilişkilerin derinleştirilmesi ve
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yeni işbirliği olanaklarının yaratılması konuları üzerinde
duracağız. Ayrıca, önemli bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunacağız.

Ziyaretimin ülkelerimizin yüksek çıkarlarına ve gelişen 
ilişkilerine katkıda bulunacağı ümidiyle teşekkürlerimi
C l i m i x  i A t n ı v Msunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKMENİSTAN 
CUMHURBAŞKANI SAPARMURAD TÜRKMENBAŞI 
İLE GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

AŞKABAD

Sayın Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Türkmenbaşı ile 
başbaşa ve heyetler halinde çok yararlı görüşmeler yaptık.

Türkiye-Türkmenistan ilişkileri, ortak tarihsel ve kültürel 
değerleri paylaşan halklarımız arasındaki kardeşlik bağları ve 
ülkelerimiz arasında eşitlik, karşılıklı saygı ve yarar temelleri 
üzerine kurulmuştur.

Dokuz yıldan bu yana çok iyi bir şekilde gelişen sıkı 
işbirliğimize yeni bir ivme kazandırmak ve ilişkilerimizi 
kurumsallaştırmak amacıyla verimli görüşmeler yaptık. Bu 
çerçevede, ilişkilerimizin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel yönleri 
ile eğitim boyutu üzerinde durduk. Bu alanlardaki işbirliğimizi 
daha da derinleştirmek noktasındaki ortak bir kararlılık içinde 
bulunduğumuzu görmekten büyük memnunluk duydum. 
Saygıdeğer Türkmenbaşı ile Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı 
tasarısının uygulama aşamasında yapılması gereken çalışmaları da 
ele aldık.

Türkmenistan’ın kalkınmasına büyük katkısı olduğuna 
inandığımız Türk girişimcilerinin, bu süreçte daha etkin rol 
oynayabilmesini sağlayacak olanakları ele aldık. Ayrıca, 
ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin artırılması için 
yapılabilecek düzenlemeleri ele aldık, değerlendirdik.
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Saygıdeğer Türkmenbaşı ile ikili ilişkilerimizin 
geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması olanaklarının yanısıra, 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde, bizim için pek yararlı 
görüş alışverişinde bulunduk.

Aziz kardeşim Türkmenbaşı ile yaptığımız bu 
görüşmelerin, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da 
güçlendirilmesi açısından çok yararlı olacağına inanıyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN,
TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN HEYETLERARASI 
GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

TÜRKMENİSTAN

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Basın Mensupları,

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Atayurdum 
Türkmenistan’a gerçekleştirmekte olduğum bu ilk ziyaretten ve 
bu ziyaret vesilesiyle değerli kardeşim Türkmenbaşı’yla kişisel 
dostuğumuzun temellerini de atmış bulunmaktan büyük mutluluk 
duymaktayım.

İki halkın tarihten gelen ve sağlam temellere dayanan 
kardeşlik bağları, bizleri birbirimize kenetlemekte ve iki ülke 
arasındaki ilişkilerin her geçen gün serpilerek gelişmesini 
sağlamaktadır.

Bu ziyaretimin amacı da, bu ilişkileri güçlendirmektir. 
Hergün daha ileriye giden bu ilişkilerimizi karşılıklı yarar, eşitlik 
ve dayanışma ilkeleri temelinde siyasi, ekonomik, kültürel, 
bilimsel ve teknik alanlarda geliştirmek için daha fazla neler 
yapılabileceği konusunda değerli kardeşim Türkmenbaşı’yla 
görüş alışverişinde bulunduk.

Sayın Devlet Başkanı’yla, iki ülke arasındaki örnek 
nitelikteki ilişkilerimizin korunmasında ve pekiştirilmesinde üst 
düzeyli ziyaretlerin önemine değindik. Belirli bir olgunluğa erişen
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siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel ilişkilerimizin 
kurumsallaştırılmasının zamanının geldiğine işaretle, bu 
ilişkilerin halklarımızı ve kuramlarımızı da kapsayarak geniş bir 
yelpazede yaygınlaştırılması için alınabilecek önlemler üzerinde 
durduk.

Sayın Türkmenbaşı ile ekonomik ilişkilerimiz ve bu 
bağlamda 1999 yılı itibarıyla 175 milyon Dolar dolayında kalan 
ikili ticaret hacmimizi artırmanın çarelerini aradık. Bu miktarın 
her iki ülkenin olanakları dikkate alındığında doyurucu olmaktan 
uzak olduğunu belirttik. Bu çerçevede, Türkiye-Türkmenistan 
Karma Ekonomik Komisyonu’nun Birinci Dönem Toplantısı’nın 
bir an önce yapılması, iki ülke işadamları arasındaki temasları 
düzenli bir çerçeveye kavuşturacak İş Konseyi toplantılarının üst 
düzeyli ziyaretlerden bağımsız olarak yapılabilmesine olanak 
sağlayacak Türkmen İş Konseyi Sekretaryası’nm kurulması 
konularını görüştük. Öte yandan, iki ülke arasındaki ekonomik ve 
ticari ilişkilerde karşılaşılabilen kimi pürüzlerin giderilmesine 
olanak tanıyacak olan “Uzun Dönemli Ticaret, Ekonomi ve 
Sanayi Alanında İşbirliği Anlaşması”nm imzalanmasının önemi 
üzerinde durduk.

2010 yılına kadar Ekonomik İşbirliği ProgramTmn 
hazırlanması için çalışmalar yürütülmesi konusunda ortak 
anlayışa vardık. Böyle bir anlaşmanın imzalanması için 
önümüzdeki Nisan ayını hedeflemekteyiz. Enerji konularını da ele 
aldık. Bölgenin kaderini değiştirecek olan Doğu-Batı Enerji 
Koridora’nun vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğümüz Hazar 
Geçişli Doğal Gaz Bora Hattı tasarısı dahil Türkmen doğal 
gazının Türkiye’ye nakli olanakları üzerinde etraflı bir görüşme 
yaptık. Bu tasarının uygulanmasının Türkmenistan’ın hem 
uluslararası piyasalarla bütünleşmesi, hem Avrupa gibi çok 
önemli bir pazara ulaşması bakımından yaşamsal önem taşıdığı 
yönündeki görüşümüzü yineledim. Bu tasarının, aynı zamanda 
bölge ülkelerinin barış ve istikrarına, halklarının gönencine 
katkıda bulunması açısından önemini vurguladım.
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Devlet Başkanı Sayın Türkmenbaşı’nı, Türkçe konuşan 
ülkeler arasında Devlet Başkanları düzeyinde düzenli aralıklarla 
yapılan ve kardeş Cumhuriyetler arasında çok taraflı işbirliğinin 
gelişmesini amaçlayan Zirvelerin, Nisan 2001’de İstanbul’da 
yapılacak 7. Toplantısına davet ettim. Bu zirve toplantısından 
bağımsız olarak ikili bir resmi ziyarette bulunmak üzere ülkemize 
gelmesinden onur duyacağımı da kaydettim.

Çok yapıcı ve içten bir ortamda görüş alışverişinde 
bulunduğum Türkmenistan’ın değerli Devlet Başkanı Sayın 
Türkmenbaşı’na, öncelikle bana ve heyet üyelerime göstermiş 
olduğu yakın ilgi ve sıcak konukseverlik için teşekkür ediyor, 
Atayurdum Türkmenistan’ın bağımsızlığının üzerinden geçen 9 
yıllık sürede kaydetmiş olduğu hızlı gelişimi ve halkının gönenci 
yönünde attığı başarılı adımları görmekten duyduğum mutluluğu 
bir kez daha belirtmek istiyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKMENİSTAN 
CUMHURBAŞKANI SAPARMURAD TÜRKMENBAŞI 

TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN AKŞAM 
YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Saparmurad 
Türkmenbaşı,

Değerli Konuklar,

Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmemden sonra, Atayurt 
topraklarına yaptığım bu ilk ziyaret bana büyük bir mutluluk 
veriyor. Kendimi yabancı bir ülkede gibi değil, dost ve kardeş 
evindeymiş gibi hissediyorum.

*

Bu ziyaret nedeniyle, Sayın Türkmenbaşı’yla tanışma 
fırsatını bulmak ve Atayurdu Türkmenistan’ı görmek benim için 
ayrı bir mutluluk ve kıvanç kaynağıdır. Bu tür ziyaretlerin 
ülkelerimiz için özel bir anlam taşıdığını ve ilişkilerimizin her 
düzeyde kurumsallaştırılması amacına hizmet ettiğini 
düşünüyorum.

İlk kez gördüğüm Aşkabad ve Türkmenistan’ın güzelliğine 
hayran kaldığımı burada özellikle belirtmek isterim. Aşkabad’m 
mimari güzelliğiyle bütünleşen, doğasını ve yeşilliğini bozmadan 
kente yeni bir yüz kazandıran anıtlar, yükselen yeni binalar göz 
kamaştırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ileriye dönük, çağdaş 
görüşleriyle gelişen Aşkabad, kuşkusuz dünyanın etkileyici 
başkentlerinden biridir. Bu güzelliklere Türk firmalarının ve 
işçilerinin de katkıda bulunuyor olmaları bizim için ayrı bir 
mutluluk ve gurur kaynağıdır. Bu olanağı onlara sağladığı için 
kardeşim Türkmenbaşı’na ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
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Sayın Konuklar,

Bir devletin yaşamında 9 yıl çok kısa bir süre gibi 
görünmektedir. Ancak, bağımsızlığın ilk yılları, devletler için en 
önemli ve anlamlı yıllardır. îlk yıllarda yakalanan dinamizm, 
alman kararlar ve seçilen yollar o devletin ileride nerelerde 
olacağına ilişkin bir fikir verir. Türkmenistan ne kadar şanslı ki, 
Türkmenbaşı gibi yetenekli bir lider önderliğinde yola 
koyulmuştur. Dost ve kardeş Türkmen halkı, Sayın 
Türkmenbaşı’nın aldığı doğru kararlar, izlediği sağduyulu siyaset 
ve attığı kararlı adımlarla “Türkmenin Altın Yüzyılında” hızla 
ilerlemektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkmen halkı sizin liderliğinizle geleceğine güvenle 
bakmaktadır. Biz de Türkmenistan’ı çok parlak bir geleceğin 
beklediğine inanıyoruz.

Türkiye, bağımsızlığın ilk yıllarının sıkıntı ve zorluklarını 
çok iyi bilmektedir. Bu güçlüklerle savaşım verirken, yeni bir 
devlet ve düzen kurmaya çalışırken, dostların desteğini görmek ve 
onları yanında hissetmek ne kadar önemlidir. İşte biz de bu 
anlayışla, her zaman Türkmenistan’ın yanında olduk ve olacağız. 
İyi günleri de, kötü günleri de birlikte paylaşacağız.

Sayın Konuklar,

Birlikte yapacağımız çok işler vardır. Bugünkü 
görüşmemizde Sayın Türkmenbaşı’yla ülkelerimiz arasındaki 
ekonomik ilişkileri uzun dönemli bir bakış açısından geliştirmeyi 
amaçlayan bir anlaşmayı 2001 Nisan’ında imzalamak üzere 
çalışma başlatmak yönünde karar almış olmamızdan mutluluk 
duymaktayım. Bu anlaşmayla 2010 yılma kadar ortak ekonomik 
etkinliklerimizi planlama olanağı bulacağız.

Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı tasarısının 
uygulanmasıyla karşılıklı yarara yönelik ortak çalışma ve
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çabalarımızın en güzel meyvasını vereceğine de inanmaktayız. Bu 
tasarıyla ilgili çalışmaların, 21 Mayıs 1999 tarihinde ülkelerimiz 
arasında imzalanan “Doğal Gaz Alım Satım Anlaşması” ve 18 
Kasım 1999’da bu tasarıya katılan ülkeler tarafından yayınlanan 
“Hükümetlerarası Bildiri” ile kazandığı ivmenin sürdürülmesi 
bizim içten dileğimiz ve beklentimizdir.

Ülkelerimizin ve halklarımızın gönenç düzeyini 
yükseltecek ve karşılıklı çıkarlarımıza hizmet edecek biçimde 
aramızdaki işbirliğini güçlendirecek çabaları artan ölçülerde 
harcamak yönünde aynı kararlılığı paylaşmakta olduğumuzu, bu 
ziyaretim sırasında saptamak benim için mutluluk kaynağı 
oluşturmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

1998 yılı 29 Ekim’inde Cumhuriyetimizin ilanının 75. 
yıldönümü törenlerine katılmış ve coşkumuzu, gururumuzu 
bizimle paylaşmıştınız. O tarihten bu yana, Türkiye’ye gelmeniz 
için uygun bir fırsat olmadı. Biz, sizi Türkiye’de çok daha sık 
görmek, ağırlamak isteriz. Yüce kişiliğinizi en yakın zamanda, 
tekrar Türkiye’de görmek ve ağırlamak bana mutluluk ve onur 
verecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Sözlerime son vermeden önce, bizlere gösterilen sıcak 
konukseverlik için içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu 
vesileyle, Türkmen kardeşlerime şahsım ve Türk halkı adına 
esenlik ve gönenç, Yüce Kişiliğinize sağlık ve mutluluk diliyor, 
kadehimi, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bu özel dostluk 
ve kardeşlik ilişkilerinin parlak geleceğine kaldırıyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
TÜRKMENİSTAN’DA ONURLARINA DÜZENLENEN 
KONSERİN ÖNCESİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

TÜRKMENİSTAN

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Büyükelçiler,
Değerli Konuklar,
Mihriban Türkmen Doğanlarım,
Sevgili Vatandaşlarım,

Atayurt Türkmenistan’a yaptığım bu ilk ziyaretten 
duyduğum büyük mutluluğumu belirtmek isterim.

Türkmenistan’ın hürmetli Cumhurbaşkanı Saparmurad 
Türkmenbaşı ile tanışmak benim için ayrı bir onur kaynağı 
olmuştur.

Bizlere gösterilen sıcak konukseverlik için çok teşekkür
ederim.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki sıcak ve samimi 
dostluk ilişkilerini ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz 
yönlendirmektedir. Bağımsız Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülke olan 
Türkiye ile Türkmenistan arasında süregelen bu yakın ve çok 
yönlü kardeşlik işbirliği ortamının daha da ileriye götürülmesi ve 
her alanda daha da çeşitlendirilmesi en büyük dileğimizdir.

Türkmenistan, hörmetli Cumhurbaşkanı’nın önderliğinde 
her alanda ileriye doğru büyük adımlar atmakta ve tarafsızlık 
siyaseti çerçevesinde dünya ülkeleri arasındaki saygın yerini 
almaktadır.
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Aşkabad’da çok kısa bir süredir bulunmama karşın, Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın gözbebeği olduğunu bildiğim bu kentin 
güzelliği, çağdaşlığı ve değişen yüzüyle dünya çapında bir 
başkent olduğunu mutlulukla gördüm.

Kentin her köşesi anıtlar, yeni binalar ve parklarla 
bezenmiştir.

Bizim en büyük mutluluğumuz, Atayurdumuz 
Türkmenistan’ın bu en güzel kentinin imarına Türk inşaat 
firmalarının da ellerinden geldiğince katkıda bulunuyor 
olmalarıdır.

Hürmetli Cumhurbaşkanı’nın çok yerinde deyimiyle “iki 
devlet, bir millet” olan Türk ve Türkmen halklarının birbirlerinin 
gelişimine ve ilerlemesine katkıda bulunması doğaldır.

Türk işadamlarının Türkmenistan’da tekstil başta olmak 
üzere yaptıkları tüm yatırımlar gurur verici bir düzeye ulaşmıştır.

Sözlerimin bu noktasında, 1948 depreminde hayatını 
kaybeden Türkmen vatandaşları için yapılan anıta biraz önce 
çelenk koyarken, yaşanılan felaketin boyutlarını daha iyi 
anladığımı dile getirmek istiyorum.

Bir yıl önce çok büyük boyutlarda bir deprem yaşamış bir 
ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yüreğinizde hala yaşayan bu acıyı 
anlıyor ve sizlerle paylaşıyorum.

En büyük dileğimiz halklarımızın bir daha böyle bir 
felaketle karşı karşıya kalmamalarıdır.

•  •

Ülkelerimiz arasındaki ziyaretlerin daha da sık olması için 
bizlere büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Bu düşünceyle 
Sayın Cumhurbaşkam’m Türkiye’de ağırlama arzumuzu 
belirttim. Kendileri kabul ettiler. Bu nedenle teşekkür ederim.
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Son olarak, iki kardeş ülkenin Cumhurbaşkanları olarak 
ülkelerimiz arasında varolan ilişkilerin ve işbirliğinin daha da 
ileriye götürülmesi ve yeni alanlara yayılması için daha çok çaba 
harcamamız gerektiğine inandığımı belirtmek isterim.

Ümit ediyorum ki, Türkmen’in altın yüzyılı, yakın ve içten 
işbirliğimiz sayesinde Türk ve Türkmen’in altın yüzyılı olacaktır.

Hepinize, saygılar ve sevgiler sunuyorum.

u
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TÜRKİYE İLE AB KOMİSYONU ARASINDA 
HİZMETLER VE DEVLET ALIMLARININ 

SERBESTLEŞTİRİLMESİ İLK TUR GÖRÜŞMELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye adayı olarak 
ilan edildiği Helsinki Zirvesi’ni müteakip 11 Nisan 2000 tarihinde 
Lüksemburg’da toplanan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nde, 
Türkiye ile AB arasında hizmetlerin ve devlet almalarının 
karşılıklı olarak serbestleştirilmesine ilişkin müzakerelerin 
başlatılması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, Türkiye ile AB 
Komisyonu arasında hizmetler ve devlet almalarının 
serbestleştirilmesi ilk tur görüşmeleri 17-18 Ekim 2000 
tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Araştırıcı mahiyetteki bu ilk 
tur görüşmelerde, esas itibarıyla, anılan konulardaki Türk ve 
Topluluk mevzuatları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunulması ve tarafların bu anlaşmalardan beklentileri üzerinde 
durulması öngörülmektedir.
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MISIR’IN ŞARM EL-ŞEYH KENTİNDE TOPLANAN
ZİRVE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye, 28 Eylül tarihinden bu yana süregelen ve çok 
sayıda can kaybına malolan çatışmaların sona erdirilmesi için 
Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde toplanan Zirve’nin belirli 
konularda mutabakata varılmasıyla sonuçlanmasından 
memnuniyet duymaktadır.

Zirve sonuçlarını, gerilim ve çatışma ortamından 
çıkılması, sükûnetin yeniden sağlanması ve kalıcı barış arayışı 
istikametinde atılmış doğru bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Zirve’de varılan mutabakatların bir an önce uygulamaya 
geçirilmesinin yaşamsal önem taşıdığına inanıyor ve tarafların, 
görüşme masasına ivedilikle dönmelerini, gerekli iyi niyet ve 
iradeyi ortaya koyarak nihai anlaşmaya varabilmelerini temenni 
ediyoruz.

Son günlerde yaşanan acı olaylar bölgede görüşmeler 
yoluyla kalıcı bir barış tesisinin ne denli acil ve yaşamsal bir konu 
olduğunu bir kez daha göstermiştir. Barış düşmanlarının 
provokasyonlarına karşı tüm tarafların bundan böyle azami 
duyarlılık içerisinde bulunmaları gerektiğini bu bağlamda 
vurgulamak istiyoruz.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
KIRGIZİSTAN’DAKİ RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

BÎŞKEK

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Kardeşim Akaev,
Sayın Basın Mensupları,

Cumhurbaşkanı Sayın Askar Akaev’in davetlisi olarak 
güzel ülkeniz Kırgızistan’da ilk kez bulunmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanıp özgür ve egemen 
devletler topluluğu içindeki saygın yerini almasından günümüze 
kadar geçen süre içinde ilişkilerimiz her alanda büyük bir gelişme 
göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Akaev’in 1-2 Temmuz 1999 
tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 
imzalanan "Türkiye ile Kırgızistan: Birlikte 21. Yüzyıla Elele" 
başlıklı ortak bildiri, kökleri halklarımız arasındaki sıkı tarihsel ve 
kültürel bağlara dayanan ilişkilerimizin sağlamlığının ve ileriye 
dönük yeni işbirliği alanlarının varlığının en önemli göstergesidir.

Bu ziyaretimde, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın 
Akaev’le ülkelerimiz arasındaki memnuniyet verici ilişkilerimizi 
gözden geçirerek işbirliğimizin daha da geliştirilmesi ve 
kurumsallaştırılması için yeni olanaklar üzerinde duracak, 
bölgesel ve uluslararası konularda ve Kırgızistan’a yönelik terörist 
saldırılara karşı mücadelede gerçekleştirilebilecek ikili ve çok 
taraflı işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunacağız.
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Ülkelerimiz arasında her düzeyde gerçekleşen karşılıklı 
ziyaretler, ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkıda 
bulunmaktadır. Bu ziyaretimin de çok yararlı sonuçlar 
doğuracağına ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına olan 
inancımı belirtiyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIRGIZİSTAN 
CUMHURBAŞKANI ASKAR AKAEV İLE BAŞBAŞA VE 

HEYETLERİN KATILIMIYLA YAPTIKLARI
•  •  • •

GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Basının Değerli Temsilcileri,

Gerçekleştirmekte olduğum bu ilk ziyaretimde, insanıyla, 
doğasıyla güzel, dost ve kardeş Kırgızistan’a ayak bastığım andan 
itibaren bizlere gösterilen büyük yakınlık ve konukseverlikten çok 
duygulandım. Bizlere gösterilen bu sıcak ilgi ve sevgi, 
kardeşlerimiz arasında bulunduğumuzu kanıtlamaktadır.

Cumhurbaşkanı Sayın Askar Akaev ile biraz önce yapıcı 
bir diyalog içinde çok yararlı ve içerikli görüşmeler yaptık. Çok 
içten ve dostça geçen görüşmelerimizde, Avrasya’nın iki ucunda 
aynı dünya görüşlerini paylaşan ülkelerimiz arasındaki ikili 
ilişkilerin her boyutta emin adımlarla gelişip güçlenmekte 
olduğunu mutlulukla saptadık. Geçen dokuz yıl gibi kısa bir 
sürede yakaladığımız bu olumlu ivmenin ülkelerimizin zengin 
olanaklarına tam olarak işlerlik kazandırmak ve aramızdaki 
işbirliğini her alanda daha da ileri götürmek yönündeki 
kararlılığımızı vurguladık.

Cumhurbaşkanı Sayın Akaev ile görüşmelerimizde, 
ayrıca, ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli bölgesel ve uluslararası 
sorunlar üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Ele 
aldığımız tüm konularda, benzer görüşleri paylaştığımızı, 
ilişkilerimizin daha da ileri götürülmesi için gerekli siyasi iradenin 
her iki tarafta da var olduğunu gördük. Bu noktalar, resmi 
görüşmelerimizin sonunda imzaladığımız Ortak Bildiri’de tüm 
açıklığıyla yer almaktadır.
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Değerli Basın Mensupları,

Türkiye, Kırgızistan’ın ve bölgedeki diğer kardeş 
ülkelerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef 
alan terörist olayları en sert biçimde kınamaktadır. Türkiye, 
Kırgızistan’ın laik ve demokratik yapısını koruma yönünde 
alacağı her türlü kararı desteklemeye devam edecektir. Bu 
yaklaşımla Türkiye, özellikle talihsiz Batken olayları sonrasında, 
kardeş Kırgızistan’ın savunma önceliklerini dikkate alarak, 
elinden geldiği ölçüde yardımda bulunmuştur. Yardımlarımızı 
bundan sonra da sürdüreceğiz. İki ülkenin terörizme karşı 
sürdürdükleri savaşımın kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına 
yerdiğimiz önem çerçevesinde bugün “Terörizmle Mücadelede 
İşbirliği Ortak Bildirisi”ni imzalamış bulunuyoruz. Bu bildiri, iki 
ülkenin terörle savaşıma verdikleri önemin ve bu alanda 
işbirliğine ilişkin kararlılıklarının bir göstergesidir.

Cumhurbaşkanı Sayın Akaev ile Türkiye ve Kırgızistan 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de kapsamlı biçimde ele 
aldık ve ikili ticaretimizi geliştirip çeşitlendirme yolları üzerinde 
durduk. Aramızdaki ekonomik ve teknik işbirliğinin çeşitli 
alanlara yayılması ve kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının 
zamanının gelmiş olduğu noktasında görüş birliğine vardık. 
Ayrıca, Türkiye’nin işadamlarının ve firmalarının Kırgızistan’ın 
ekonomik gelişme çabalarına nasıl daha fazla ve daha etkin 
katkılarda bulunabileceklerini değerlendirdik.

Görüşmemizde kültür, bilim ve eğitim alanlarındaki 
işbirliğimizin daha verimli bir düzeye getirilmesine yönelik 
adımları da ele aldık.

Cumhurbaşkanı Sayın Akaev’i gelecek Nisan ayında 
İstanbul’da düzenlenecek olan 7. Türkçe Konuşan Ülkeler 
Zirvesi’ne davet ettim. Kendilerini bu anlamlı toplantı sırasında 
ülkemizde ağırlamaktan onur duyacağımızı belirttim.
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Kırgızistan’ın demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine 
geçiş yolunda gerçekleştirdiği reformlarda Cumhurbaşkanı 
Akaev’in yetenekli önderliğinin rolü hiç kuşkusuz büyüktür.

Eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde Kırgız halkıyla 
her zaman dayanışma içinde olacağız. Halklarımız arasındaki 
kardeşlik, ülkelerimiz arasında sonsuza dek sürecek dostluğu 
taçlandıracak bir gerçektir.

Ziyaretim nedeniyle bizlere gösterilen yakın ilgi ve sıcak 
konukseverlik için Kırgız kardeşlerimize teşekkürlerimizi 
tekrarlıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.

Değerli Basın Mensupları,
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN MANAS ÜNİVERSİTESİNİ 

ZİYARETLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

BİŞKEK

Sayın Rektör,
Sayın Rektör Vekili,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Öğrenciler,

Dost ve kardeş Kırgızistan’a gerçekleştirdiğim bu ziyaret 
sırasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini görmekten 
ve sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Halklarımız arasında güçlü bir bağ oluşturan ikili eğitim 
ve kültür ilişkileri mükemmel bir nitelikte hızla gelişmektedir. 
Bugün ziyaret etmekte olduğumuz Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi iki ülke arasındaki işbirliğinin ve halklarımız 
arasında sonsuza dek sürecek dostluk ve kardeşlik bağlarının en 
somut göstergesidir. Çağdaş yönetim anlayışı, özerk yapısı, 
yetenekli yönetim ve öğretim kadrosuyla ortak üniversitemizin 
ileride örnek bir bilim yuvası olacağından kuşku duymamaktayız.

İki dost ve kardeş ülkenin aynı doğrultudaki fikir ve 
ideallerinin bir sonucu olarak yaşama geçirilen Kırgızistan- 
Türkiye Manas Üniversitesi’nin, bölgenin ve dünyanın eğitim 
düzeyi yüksek bir kurumu olmak konusunda büyük çaba 
içerisinde olduğunu biliyoruz. Üniversite’nin kuruluşundan bu 
yana geçen iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde öğrenci sayısı hızla 
yükselerek 1.200’ü bulmuş, öğrenci bileşimi de tüm Türk 
topluluklarını kapsar duruma gelmiştir. Üniversite’nin yerleşim ve
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donatım çalışmalarında da önemli bir yol katedildiğini, 600 kişilik 
bir yurdun, geniş bir spor sahasının hizmete girdiğini ve başlatılan 
özel radyo ve televizyon yayınlarından başka, Üniversite’nin 
yakında büyük bir yayınevi ve bir gazeteye kavuşacağını 
memnunlukla öğrendim. Üniversite’nin geliştirilmesi için 
gösterilen bu çabalardan dolayı sizleri kutluyor ve bundan sonrası 
için de başarılar diliyorum. Türkiye olarak bu güzide kurumun 
gelişip güçlenmesi için elimizden gelen her türlü olanağı 
sağlamaya devam edeceğimizden emin olmanızı istiyoruz.

İnanıyorum ki, Üniversite, Manas’ın ruhuna, ideallerine 
ve öğretisine uygun olarak Kırgızistan’ın gereksinmelerine yanıt 
oluşturacak bilinçli ve idealist kadroları en iyi biçimde 
yetiştirecektir. Burada yetişen gençler bir yandan ülkelerinin 
uygar dünyayla bütünleşmesine en iyi biçimde hizmet ederken, 
diğer yandan kökleri yüzyıllara uzanan bağlarla birbirine 
kenetlenmiş, halklarımızın çağdaş dünyadaki konumlarını ve 
birlikteliklerini belirlemede son derece önemli bir işlev 
üstleneceklerdir.

Manas Üniversitesi’nde ülkemizden gelen gençlerimizin 
de eğitim gördüğünü biliyorum. Bu gençlerimizi, Kırgız 
kardeşleriyle iki ülke arasında her alanda pekiştirmek istediğimiz 
dostluk ve işbirliği ilişkilerinin en önemli öğelerinden biri olarak

•  •goruyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Askar Akaev başta olmak üzere, bu üniversitenin 
yapılmasında ve yaşama geçirilmesinde emeği geçen herkese bir 
kez daha teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI ASKAR AKAEV 

TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN AKŞAM 
YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

KIRGIZİSTAN

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Dost ve kardeş Kırgızistan’a bu ilk ziyaretimi 
gerçekleştirebilme olanağı bulduğum için büyük mutluluk 
duyuyorum. Güzel ülkenize ayak bastığım andan başlayarak bize 
gösterilen yakınlık ve konukseverlikten çok duygulandım; 
içtenlikle teşekkür ederim. Burada bulunduğum süre içinde, Sayın 
Cumhurbaşkanı ve Kırgızistan’ın seçkin yöneticileriyle yapıcı, 
yararlı ve içerikli görüşmeler gerçekleştirdiğime inanıyorum. 
Kırgızistan’a yapmakta olduğum bu ziyaretin önemli 
nedenlerinden biri, aramızdaki diyaloğu sizinle içtenlikle 
sürdürmedeki niyet ve kararlılığımızı doğrulamak amacını 
taşımaktadır. Nitekim, bugünkü görüşmelerimizde, halklarımız 
arasındaki tarihsel ve kültürel bağlardan güç alan ve sürekli 
gelişen Türk-Kırgız ilişkilerinin dostluk, eşitlik ve karşılıklı saygı 
temelinde kusursuz sayılabilecek bir düzeye ulaştığını 
gözlemleme olanağı buldum.

Kırgızistan, bağımsızlığını kazanmasından sonra devlet ve 
toplum yaşamının her alanında gerçekleştirdiği siyasi reformlar 
sayesinde, demokrasi ve piyasa ekonomisine geçiş yolunda büyük 
atılım yapmıştır. Türkiye, kardeş Kırgızistan’da gerçekleştirilen 
bu dönüşümü takdirle izlemekte ve içtenlikle desteklemektedir. 
Türkiye bu reformların başarıya ulaşacağına, Kırgızistan’ın birlik
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ve beraberlik içinde geçiş döneminin sıkıntılarını aşacağına, 
gelişmiş ve gönenç düzeyi yüksek bir devlet durumuna geleceğine 
inanmaktadır.

Bu bağlamda, geçen ilkbaharda Kırgızistan’da yapılan 
parlamento seçimlerini, siyasi partilere parlamento etkinliklerine 
katılabilme olanağı vermesi bakımından Kırgız demokratikleşme 
sürecinde kaydedilen önemli bir atılım olarak 
değerlendirmekteyiz. Parlamento seçimlerinde yaşanan kimi 
eksikliklerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortadan kaldırılması 
için gösterdiğiniz duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Yüce 
Kişiliğinizce de vurgulandığı gibi, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin saydam bir ortamda gerçekleşeceğine, ülkenin 
demokratik hayatına olumlu bir ivme kazandıracağına içtenlikle 
inanmaktayız.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

İki ülke arasındaki Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması 
ile geçen yaz benimsenen “Türkiye ve Kırgızistan: Birlikte 21. 
Yüzyıla” bildirisi her alanda gelişen ilişkilerimizin temelini 
oluşturan önemli belgelerdir. Bu belgelerde, kökleri yüzyıllara 
uzanan halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 21. 
yüzyılda, iki ülkenin dış politika anlayışlarının uyumu temelinde, 
karşılıklı güven ve çıkarlara saygı çerçevesinde, uzun erimli bir 
geleceğe yönelik, somut, gerçekçi ve aynı zamanda manevi açıdan 
güçlü bir model yönünde geliştirilmesi konusunda karşılıklı 
irademizi yansıttık. Bu doğrultuda birbirimizden 
beklentilerimizin doğru biçimde saptanması ve ileriye yönelik 
somut bir işbirliği stratejisi üzerinde çalışılması gerektiğini 
düşünüyomm.

Türk dış politikasının temel hedeflerinden biri, dil ve 
tarihini paylaştığımız Orta Asya’yla işbirliğimizin karşılıklı yarar 
temelinde her alanda güçlendirilmesidir. Geçen yıl sonunda 
ülkemizin Avrupa Birliği adaylığına kabul edilmesinin Orta Asya 
ile varolan ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına
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inanıyoruz. Avrupa sınırının Türkiye’nin doğusuna çekilmesi 
Avrupa Birliği’nin Orta Asya’ya büyük adımlarla yaklaşması 
anlamına gelecektir. Bu olguyu, Kırgızistan’ın büyük İpek 
Yolu’nu canlandırması ve Doğu ile Batı arasında işbirliğini her 
alanda geliştirmeyi amaçlayan “İpek Yolu Diplomasisi” doktrini 
ile bağdaştırırsak, Türkiye ile Kırgızistan arasında güçlü bir 
stratejik bağ kurabileceğimize inanıyorum.

Türkiye, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, köktendincilik 
gibi Orta Asya’da güvenliği etkileyen risk ve tehditlerin bölgedeki 
dengeler ve istikrar bakımından yaratabileceği olumsuz sonuçlara 
karşı son derece duyarlıdır. Bu alandaki gelişmeleri yakından 
izlemekteyiz. Türkiye, Afganistan’daki durumun laik ve 
demokratik rejime sahip dost ve kardeş Kırgızistan ile diğer Orta 
Asya Cumhuriyetlerinin güvenlik ve istikrarını tehlikeye 
düşürmesine yol açabilecek her türlü gelişmenin karşısındadır.

Bu bağlamda, geçen yıl yaşanan ve bu yıl ne yazık ki 
tekrarlanan Batken olaylarını üzüntüyle karşıladık ve kınadık. Bu 
olayların Kırgızistan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve 
bağımsızlığına zarar vermeden sona ermesi ve bölge halkının bir 
an önce huzur ve güvene kavuşması en içten dileğimizdir. 
Türkiye’nin, Kırgızistan’ın laik ve demokratik yapısını koruması 
yönünde alacağı her türlü kararı destekleyeceğini vurgulamak 
istiyorum. Bu bağlamda, Batken olayları sonrasında Türkiye, 
kardeş Kırgızistan’ın savunma önceliklerini dikkate alarak 
elinden geldiği kadar yardım yapmış ve bundan sonra da 
olanakları ölçüsünde yapmaya devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Ekonomik ilişkilerimizde bağımsızlık sonrası dönemde 
çok önemli gelişmeler sağlanmış olsa da, bugünkü durum 
aramızda var olan potansiyelin çok gerisinde kalmaktadır. Bu 
bakımdan, bu alandaki işbirliğinin istenen düzeye çıkarılması için 
somut önlemler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki, 
uluslararası ekonomik koşullarda yaşanan olumsuzluklar
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nedeniyle, 1999’daki dış ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yarı 
yarıya gerilemiş bulunmaktadır. Karma Ekonomik Komisyon 
toplantıları gibi eldeki danışma düzeneklerinin işletilerek 
karşılaşılan sorunlara çözüm bulunmasının, ekonomik 
ilişkilerimizin canlandırılmasına yardımcı olacağını 
düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Halklarımız arasında güçlü bir bağ oluşturan Türkiye ile 
Kırgızistan arasındaki eğitim ve kültür ilişkileri kusursuz bir 
biçimde gelişmektedir. Bu alanda ilişkilerimizin emin adımlarla, 
büyük bir geleceği şimdiden yakalamakta olduğunu sevinçle 
belirtmek istiyorum. Eğitim işbirliği çerçevesinde, bilinçli, 
kültürlü, okuduğu bilim dalını özümsemiş genç insanları 
yetiştirmek geleceğe yatırım demektir. Bu gençler yarın 
ülkelerinin kamu ve özel kesimlerinde önemli görevler 
üstlenecekler ve aramızda yeni işbirliği köprüleri kuracaklardır. 
Bu bağlamda, Türk-Kırgız Manas Üniversitesi’nin eğitim 
etkinliklerinin başarılı biçimde genişletilmesinin ve 
yaygınlaştırılmasının bu dileklere ve umutlara güç katan bir öge 
olacağına inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Askar Akaev,

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin emin 
adımlarla sağlam ve parlak bir geleceğe doğru ilerlediğine olan 
içten inancımla, sıcak konukseverliğiniz için tekrar teşekkürlerimi 
sunuyor ve kadehimi şahsınızın sağlık ve mutluluğuna, Türkiye ve 
Kırgızistan halklarının barış, huzur ve gönenç dolu günlerine 
kaldırıyorum.
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TÜRKİYE İLE YENİ ZELANDA ARASINDA 
YAPILACAK SİYASİ İSTİŞARELERE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Chris Elder, Bakanlığımızla siyasi istişarelerde bulunmak üzere, 
20 Ekim 2000 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

İki ülke Dışişleri Bakanlıklarından heyetlerin katılacağı 
sözkonusu istişare toplantısında, Türkiye ile Yeni Zelanda 
arasındaki ikili ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular ele alınarak, görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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ARNAVUTLUK BAŞBAKANI ILIR META’NIN 
ANKARA’YA YAPACAĞI ÇALIŞMA ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye’nin 1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren Eş- 
başkanlığmı yürüttüğü İstikrar Paktı II. Çalışma Masası’nın 16-17 
Ekim 2000 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Üçüncü 
Toplantısı vesilesiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından 
bugün İstanbul’da düzenlenen ve yabancı ve Türk iş çevrelerini 
biraraya getiren “İş Forumu” toplantısına katılmak ve burada bir 
konuşma yapmak üzere ülkemize gelen Arnavutluk Başbakanı 
Sayın Ilir Meta, 19 Ekim 2000 Perşembe günü Ankara’ya bir 
çalışma ziyareti yapacaktır.

Ziyareti sırasında konuk Başbakan ile Sayın 
Başbakanımız arasında ikili bir görüşme gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu görüşmede, Sayın Başbakanımızın 28-29 
Şubat 2000 tarihlerinde Arnavutluk’a gerçekleştirdikleri resmi 
ziyaretten bu yana Balkanlar’da meydana gelen gelişmelerin 
yanısıra ikili ve çok taraflı konuların tüm boyutlarıyla ele alınması 
öngörülmektedir.

Konuk Başbakan, aynı gün ülkesine dönecektir.
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“TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ” 
ÜZERİNDEKİ MÜZAKERELERE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Tütün kullanımından doğan zararların azaltılması için 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyesi ülkeleri bağlayıcı bir “Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” yapılması amacıyla, 16 Ekim 2000 
tarihinde Cenevre’de müzakereler başlamıştır. Tütün ve tütün 
ürünlerinin kontrolü, böylece ilk kez hükümetlerarası işbirliği 
kapsamına girmekte ve hükümetler birbirlerine karşı uluslararası 
düzeyde bağlayıcı yükümlülükler benimsenmesini kararlaştırmış 
bulunmaktadırlar.

Türkiye dünyanın beşinci üreticisi olarak, tütün kontrolü 
konusuna yakın ilgi duymaktadır. Zira, sözkonusu uluslararası 
girişim yüzbinlerce Türk üretici ailesini yakından 
ilgilendirmektedir. Öte yandan, 1996 yılında jdirürlüğe giren yasa 
ile Türkiye sigara tüketimi konusunda ileri düzenlemeler 
benimsemiş ve bu çerçevede sigara reklamlarını, gençlere satışını 
ve kamuya ait kapalı yerlerde sigara kullanımını yasaklamıştır.

Özetle, büyük bir tütün üreticisi olan Türkiye, sigaranın 
insan sağlığı üzerindeki etkilerinin azaltılması yönünde ileri bir 
mevzuata sahiptir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

  •    •  • •    ____

DIRIOZ: Değerli arkadaşlar, bu haftaki toplantımıza 
hoşgeldiniz. Sorularınızı yanıtlamaya çalışayım.

SORU: Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcisi Karen 
Fogg’un geçen gün bir mülakatı yayınlandı basında. Burada 
belirttiği iki husus dikkat çekici. Bir tanesi, idam cezasının 
kalkmasının müzakerelerin başlaması için ön koşul olduğu. Diğeri 
ise, Türkiye’nin 2001 yılı hedeflerini tutturmasının zor olduğu ve 
muhtemelen Türkiye’nin müzakerelere 2003-2004 yılı gibi hazır 
olabileceği yönünde. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

CEVAP: Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu 
Genel Müdürü Sayın Landaburu’nun geçen hafta Ankara’yı 
ziyareti sırasında Türkiye-AB ilişkileri konusunun çeşitli yönleri 
etraflıca ele alındı. Bu görüşmelerde, söylediğiniz hususlar 
gündeme gelmedi. Avrupa Birliği bir belge hazırlıyor. Bu belge 
müzakere edilmiyor. Sadece danışma var. Dolayısıyla, geçen 
haftaki toplantılar söylediğiniz konuların dile getirildiği bir 
amaçla yapılmadı.

  •

SORU: idamın kaldırılması bir ön koşul mu?

CEVAP: Bu konuda Avrupa Birliği’nin tutumunu, 
kriterlerini biliyoruz. Ona bakmamız lazım. Benim de bu konuda 
ilgili birimimizin değerlendirmesini aldıktan sonra size cevap 
vermem lazım.
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SORU: Yanılmıyorsam Sayın Bakan Cuma günü 
Bükreş’e, KEİ Bakanlar Konseyi Toplantısı’na gidiyor. Burada 
Ermenistan Dışişleri Bakanı’yla bir görüşmesi sözkonusu mu?

CEVAP: Birincisi, böyle bir görüşme sözkonusu değil. 
İkincisi, Sayın Bakan’ın Bükreş’teki KEİ Bakanlar Toplantısı’na 
sadece gitmesi ihtimali var; kesinleşirse sizlere bildireceğiz.

SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Kıbrıs ve Ege yer 
alacak mı? Ankara’ya sunulan taslak belgede bu konu var mı?

CEVAP: Helsinki Zirvesi’nde değinilen çerçevenin 
dışında herhangi bir şey sözkonusu değildir.

SORU: Ege’deki NATO tatbikatında Yunanistan’la 
aramızda ortaya çıkan sorun tam olarak neydi ve nasıl çözüldü?

CEVAP: O sorunun aşıldığı yönünde bilgiler alıyoruz. 
Ama ayrıntılar henüz Bakanlığımıza intikal etmemiştir.

SORU: Sözde Ermeni soykırımı tasarısına ilişkin en son 
gelişmeler nelerdir? Bu konuda en son Sayın Cem’in Madeleine 
Albright’a yazdığı bir mektup sözkonusu. O mektuptan sonra 
ABD nezdinde girişim oldu mu ya da bundan sonra olacak mı?

CEVAP: O konuda gelişmeleri yakından izliyoruz. 
Gayretlerimiz bütün imkanlarımızla sürdürülmektedir. Bu 
aşamada detaya girmek istemiyorum.

SORU: Ne zaman gündeme gelecek?

CEVAP: O konuda çeşitli belirsizlikler ve tahminler var. 
Sizler de takip ediyorsunuz. Tabii, herhangi bir şekilde gündeme 
gelmemesi temennimizdir.

SORU: Dün Genelkurmay İkinci Başkanı Büyükanıt 
Paşa’nın Dışişleri Bakanlığı’nda bazı temasları oldu. Kiminle 
görüştü? Görüşmenin konusu ne idi?
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CEVAP: Zaman zaman Bakanlığımızla Genelkurmay 
Başkanlığımız arasında geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda 
ufuk turunda bulunulmaktadır. Dünkü toplantı da öyle cereyan 
etmiştir. Müsteşar Vekilimiz Büyükelçi Uğur Ziyal bey ve 
Bakanlığımızın diğer mensupları toplantıya katılmıştır. Bölgesel 
konular, AB ve Avrupa konuları gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan 
konular üzerinde ayrıntıya girilmeden genel değerlendirmelerde 
bulunulmuştur.

SORU: Şarm El-Şeyh’de ele alman, bir uluslararası 
soruşturma komisyonunun kurulması ve çalışması sürecinde 
Türkiye’nin bir rolü olacak mı? Böyle bir çalışma var mı?

CEVAP: Türkiye, barış sürecini desteklemektedir ve 
kendisine düşen katkılarını yapmaya hazır olduğunu her vesileyle 
açıklamıştır. Fakat bunun ayrıntısına girilmemiştir. Bunlar daha 
ziyade çeşitli temaslarımızda, girişimlerimizde üzerinde durulan 
hususlardır.

SORU: Sayın Bakan’ın Madeleine Albright’a mektubuyla 
ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz? Ne zaman gönderildi, 
neler var içeriğinde?

Bir de; GenelkurmayTa temaslarınız sırasında Ermeni 
tasarısı kabul edilirse, ne tip önlemler alınacağı konusu gündeme 
geldi mi?

CEVAP: Bendeki bilgiye göre toplantının amacı, o 
söylediğiniz son husus değildi. Daha geniş bir ufuk turuydu. Ama 
spesifik olarak hangi konulara değinildi, tam olarak bilemiyorum.

Sayın Bakanımızın Sayın Albright’a mektubu 12 Ekim 
tarihli bir mektuptur. İçeriği konusunda da ajanslarda geniş bilgi 
yer aldı. İstiyorsanız toplantı sonunda size bu konuda bilgi 
veririm.

SORU: İsrail Büyükelçisi’nin yaptığı bir açıklamaya göre, 
Türkiye Hizbullah tarafından kaçırılan üç İsrailli askerin serbest
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bırakılması için bazı girişimlerde bulundu. Bu konuda bilgi 
alabilir miyiz?

CEVAP: Bu konuda bilgim yok.

SORU: Değişen Irak politikasıyla ilgili olarak, Amerikalı 
yetkililerle görüş alışverişinde bulunuldu mu?

CEVAP: “Irak politikası değişikliği” şeklinde bir 
tanımlamanın ne derece doğru olduğunu bilemiyorum. Bu 
konudaki politikamız aynıdır. Bu politikamızla ilgili olarak, 
müttefiklerimizle daima gerektiği ölçüde yakın işbirliği, danışma 
içinde oluyoruz.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN RESMİ ZİYARETTE 
BULUNDUKLARI KAZAKİSTAN’DAKİ KARŞILAMA

TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

ASTANA

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Basın Mensupları,

Sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in daveti 
üzerine dost Kazakistan’ı ziyaret etmekten büyük mutluluk 
duyuyomm.

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu 
güne kadar geçen 9 yıllık kısa süre içerisinde, Sayın 
Nazarbayev’in liderliğinde gerçekleştirdiği büyük atılımları 
memnunlukla izlemekteyim.

Halklarımız arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların 
yanısıra karşılıklı anlayış, saygı ve yarar temeline dayanan 
ilişkilerimiz büyük bir gelişme göstermiş ve ülkelerimiz arasında 
çok çeşitli alanlarda işbirliği olanakları doğmuştur.

Türkiye ve Türk halkı, iki ülke arasındaki işbirliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesini ve aramızda hiçbir zaman 
eksilmeyen gönül bağlarının daha da pekiştirilmesini tarihi bir 
görev olarak görmektedir.

Kazakistan’a yapmakta olduğum bu ilk ziyaret sırasında, 
kardeşim Nazarbayev ile ülkelerimiz arasında memnunluk verici 
bir yönelime sahip olan ilişkilerimizi gözden geçirecek ve 
işbirliğimizin daha da derinleştirilmesi ve her düzeyde
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kurumsallaştırılması olanakları üzerinde duracağız. Ayrıca, 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde de görüş alışverişinde 
bulunacağız.

Ziyaretimin ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da 
güçlendirilmesine hizmet edeceğine ve ilişkilerimize önemli bir 
ivme kazandıracağına olan inancımı belirtiyor ve teşekkürlerimi 
sunuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, KAZAKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV İLE 

BAŞBAŞA VE HEYETLERİN KATILIMIYLA 
YAPTIKLARI GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN

AÇIKLAMALARI

ASTANA

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Nazarbayev ile 
başbaşa ve heyetler halinde çok yararlı görüşmeler yaptık. Dokuz 
yıldan beri çok iyi bir düzeyde olan sıkı işbirliğimize yeni bir 
boyut kazandırmak ve ilişkilerimizin kurumsallaşmasını 
gerçekleştirmek amacıyla verimli temaslarda bulunduk. Bu 
çerçevede ilişkilerimizin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel 
yönleri ile eğitim boyutu üzerinde durduk ve bu alanlardaki 
işbirliğimizi daha da ileri götürmek konusundaki kararlılığımızı 
yineledik.

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 
geçen sürede ekonomik alanda yoğun bir işbirliği gerçekleştirdik. 
Bu çerçevede girişimlerimizin Kazakistan’daki 1,5 milyar Dolara 
yaklaşan yatırımlardan ve inşaat firmalarımızın 1,65 milyar Dolar 
tutarındaki müteahhitlik hizmetlerinden büyük memnunluk 
duymaktayız.

Ekonomi ve ticaret alanında işbirliği konularının iki ülke 
yetkilileri ve iş çevreleri arasında süratle ele alınarak somut 
tasarılara dönüştürülmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu bağlamda 
şu anda 400 milyon dolar dolayında olan ticaret hacmimizi kısa 
sürede 1 milyar dolar düzeyine çıkarmayı amaçlamaktayız.
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Yıllar içinde gelişme gösteren ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin kurumsal bir yapıda daha da güçlendirilmesi ortak 
isteğimizdir. Bu bağlamda Türk girişimcilerinin Kazakistan’ın 
kalkınmasında daha etkin rol oynayabilme olanakları ve 
ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin artırılması için 
atılabilecek adımlar üzerinde durduk.

Kazakistan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı 
tasarısına verdiği desteğin sürmekte olduğunu görmekten 
memnunluk duymaktayım. Temennimiz, Kazakistan’ın bu 
tasarıya katılmasını ve bu hatla petrol sağlamasını olanaklı kılacak 
teknik çalışmaların ivedilikle olgunlaştırılıp sonuçlandırılmasıdır. 
Bu konuda tam bir anlayış birliği içinde olmamızdan mutluyum.

Eğitim işbirliği ve lojistik destek alanlarında, özellikle son 
iki yılda ivme kazanan askeri ilişkilerimizdeki gelişmeler 
gerçekten sevindirici niteliktedir. Bugünkü görüşmelerimizde 
askeri ilişkilerimizin daha iyi biçimde eşgüdümünü sağlayacak 
düzeneklerin oluşturulması gereği üzerinde de durduk.

Kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki işbirliğimiz, bugünkü 
görüşmelerde ele aldığımız ilişkilerimizin bir diğer önemli 
boyutudur. Bu alandaki ilişkilerimizi yalnız ikili çerçevede değil, 
aynı zamanda ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlar bünyesinde 
de gerçekleştirmek istemekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanı Nazarbayev’i bu fırsattan 
yararlanarak önümüzdeki Nisan ayında İstanbul’da düzenlenecek 
olan Türkçe Konuşan Ülkeler Zirve Toplantısı’na davet ettim.

Görüşmemiz sırasında iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası sorunlar üzerinde çok yararlı olduğuna inandığım 
görüş alış verişinde bulunma olanağına da sahip olduk.

Aziz kardeşim Nazarbayev ile yaptığımız bu 
görüşmelerin, ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliğinin 
daha da güçlenmesine ve ilişkilerimizin kurumsallaştırılmasına 
yönelik çabalarımıza büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum.
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İmzaladığımız ve ilişkilerimizin hukuksal temelini 
güçlendirerek kurumsallaşmasına katkı sağlayacak belgelerin, iki 
dost ve kardeş ülkenin geleceği için yararlı olmasını diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZAKİSTAN 
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ NDE YAPTIKLARI

KONUŞMA

KAZAKİSTAN

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Rektör,
Değerli Öğretim Üyeleri,
Sevgili Öğrenciler,

Sözlerime, çağdaş dünya ile bütünleşme yolunda, 
ekonomik ve toplumsal alanlarda önemli atılımlar yapan dost ve 
kardeş Kazakistan’ın, eğitim alanında da gurur verici bir gelişme 
içinde olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu 
belirterek başlamak istiyorum. Kazakistan’da etkinlik gösteren 
çok sayıdaki çağdaş eğitim ve öğretim kuruluşunun yanısıra, 
bugün içinde bulunduğumuz Avrasya Üniversitesi, bu alanda 
atılan adımların başarılı bir örneğini oluşturmaktadır.

Sekiz bin öğrencinin üç dilde eğitim gördüğü Avrasya 
Üniversitesi, Kazakistan’ın olduğu gibi Avrasya coğrafyasının da 
en seçkin eğitim ve bilim merkezlerinden biridir. Bu değerli 
eğitim kuruluşuna ait rektörlük binasının bir Türk firmasınca inşa 
edilmiş olması bize ayrıca kıvanç vermektedir.

Bilindiği üzere, bilgi, günümüzde en temel güç durumuna 
gelmiştir. Yeterli düzeyde bilgiye sahip olmayan uluslar gerçekten 
yoksul durumda sayılırlar. Tüm uluslar, uluslararası toplum 
içindeki konumlarını geliştirip, sağlamlaştırabilmek için bilgiye 
sahip olmak ve bu bilgiyi yaşamın her kesimine yaymak 
zorundadır. Bilginin en önemli kaynaklarından biri de, çağdaş
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eğitim anlayışına sahip üniversitelerdir. Bu yönüyle üniversiteler 
bir ülkenin gelişip kalkınmasında belirleyici bir rol 
oynamaktadırlar.

Çağdaşlaşmayı sağlayan bilginin temelinde de eğitim 
yatmaktadır. Küreselleşmenin her alanda kendini hissettirdiği 
günümüz dünyasında, araştırmayı ve sorgulamayı temel alan bir 
eğitim anlayışının önemi açıktır. Eğitime büyük önem veren Ulu 
Önder Atatürk, bu anlayıştan hareketle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu izleyen yıllarda medrese eğitimine son vererek, 
Türkiye’de çağdaş eğitim kuramlarının yerleştirilmesini 
sağlamıştır. Aynı şekilde, Sayın Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, 
diğer alanlarda olduğu gibi, eğitim alanında da Kazakistan’ın 
çağdaşlaşmasının mimarı olduğunu görmekten büyük bir 
mutluluk duyuyorum.

Türkiye, Kazakistan’la ilişkilerini her alanda daha ileri 
götürmek istemektedir. Siyasal, ekonomik ve ticari alanlarda hızla 
gelişen ilişkilerimizi ve işbirliğimizi eğitim alanına da yansıtmak 
amacındayız. Çünkü biliyoruz ki, çağdaş dünyada devletler 
arasındaki ilişkilerin toplumlara mal edilebilmesinin yolu, eğitim 
kurumlan arasındaki işbirliğinden geçmektedir. Bu yoldan, 
uluslar arasında ortak bir anlayış, verimli bir bilgi ve deneyim 
değişimi gerçekleştirmek olanaklıdır.

Bu bağlamda, şu anda 1000’den fazla Kazak öğrencinin 
yüksek öğrenim görmek amacıyla Türkiye’de bulunduğunu 
memnunlukla belirtmek isterim. Ayrıca, Kazakistan’daki Türk 
okullarında ve ortak Türk-Kazak Üniversitesi’nde çok sayıda 
Türk ve Kazak genç birlikte eğitim görmektedirler. Bu öğrenciler, 
kuşkusuz ileride ülkelerimiz arasındaki kardeşlik köprüsünü daha 
da sağlamlaştıracaklardır.

Büyük Kazakistan’ın gurur kaynağı olan Avrasya 
Üniversitesi’nin özgür ve çağdaş bireylerin yetişmesine katkıda 
bulunacağı inancıyla, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZAKİSTAN 
CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV 
TARAFINDAN VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

ASTANA

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Sözlerime, değerli Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev’in konuğu olarak dost ve kardeş Kazakistan’a 
gerçekleştirmekte olduğum bu ilk resmi ziyaret vesilesiyle yeni 
başkentiniz Astana’da bulunmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğumu belirterek başlamak istiyorum. Burada bana ve 
beraberimdeki heyete Yüce Kişiliğinizin ve Kazakistan halkının 
gösterdiği geleneksel konukseverliğe ve sıcak ilgiye içten 
teşekkürlerimi sunarım.

Çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, Türkiye ve 
Kazakistan, Avrasya kıt’asının stratejik öneme sahip iki büyük 
ülkesidir. Her iki ülke, bir yandan, laik ve çağdaş devlet yapıları 
ile Avrasya’nın “küresel oyuncuları”, diğer yandan Doğu-Batı 
ulaşım koridorlarında “terminal ülkeler” konumunda 
bulunmaktadırlar.

Kazakistan’ı bağımsızlığa kavuştuğu gün ilk tanıyan ülke 
olan Türkiye, bu bağımsızlığın sağlamlaştırılması ve 
pekiştirilmesi için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
Kazakistan’a her türlü desteği sağlamaya kararlıdır.
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Türk ve Kazak halkları, uzak coğrafyalarına, uzun ayrılık 
yıllarına ve dış etkilerden doğan değişikliklere karşın, tarihlerinin, 
kültürlerinin ve dillerinin ortak kökenlere dayandığını hiçbir 
zaman unutmamışlar, bu nedenle her zaman büyük bir gönül 
birliği içinde bulunmuşlardır.

Uluslarımıza malolan ve sağlam temellere dayanan bu 
dostluk, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 
gelişen siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizle daha da 
sağlamlaşmış ve giderek karşılıklı yarara hizmet eden bir ortaklığa 
dönüşmüştür. Ülkelerimiz arasında son yıllarda hızla gelişen bu 
ilişkilerin daha da derinleşip zenginleşmesi ve diğer ülkelere 
örnek olacak bir düzey ve içeriğe ulaşması ortak isteğimizdir. Bu 
alanda karşılıklı olarak atılabilecek yeni adımlar bulunduğunu 
düşünüyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler, hem ikili, hem 
uluslararası alanlarda doyurucu bir düzeyde gelişmektedir.

Askeri işbirliğimizde geçen yıllarda önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir.

İşbirliğimizin önemli bir boyutunu, Avrasya’nın bir 
ekonomik ağırlık noktasına ve gönenç alanına dönüşmesini 
olanaklı kılacak ortak tasarıların gerçekleştirilmesi 
oluşturmaktadır. Kazakistan’ın ekonomik kalkınmasında Türk 
girişimcilerinin, Türk sermayesinin ve Türk emeğinin oynadığı 
önemli rol bize kıvanç vermektedir. Gerek Hükümetimiz, gerek 
Kazakistan’la ilişkileri bulunan işadamlarımız, ekonomik 
ilişkilerimizin gelişmesinde Yüce Kişiliğinizin katkılarını takdirle 
karşılamaktadır.

Geçen yıl imzalanan İstanbul Bildirisi ile Bakü-Tiflis- 
Ceyhan Petrol Boru Hattı tasarısı, Türkiye ile Kazakistan’ın 
önündeki en heyecan verici işbirliği olanağını yaratmıştır. Ortak 
kaderimizi ve geleceğimizi yakından etkileyecek bu tarihsel 
tasarıya Kazakistan’ın sağlayacağı değerli katkılar, tasarının 
başarısı için vazgeçilmez bir koşuldur.
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Türkiye ile Kazakistan arasında atılan güçlü işbirliği 
adımları, eğitim ve kültür alanlarında da gelişmektedir. Halen 
1000’den fazla Kazak öğrenci yüksek öğrenim görmek amacıyla 
Türkiye’de bulunmaktadır. Ayrıca, Kazakistan’daki Türk 
okullarında ve ortak Türk-Kazak Üniversitesi’nde çok sayıda Türk 
ve Kazak genç birlikte eğitim görmektedirler. Bu öğrenciler, 
ülkelerimiz arasında ileride sağlam bir kardeşlik köprüsü 
kuracaklardır.

Kazakistan ve Türk dünyası için büyük tarihi ve kültürel 
önemi olan Türkistan kentinin kuruluşunun 1500. yıldönümünü 
yarın dost ve kardeş Kazak halkıyla birlikte kutlayacak olmaktan 
mutluluk .ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum.

Türk dünyasının gurur duyduğu Hoca Ahmet Yesevi’nin 
onarım işleri tamamlanmış olan türbesini Türkistan kentinin 
kuruluşunun 1500. yıldönümü vesilesiyle yarın birlikte açacak 
olmamızdan büyük heyecan duyuyorum. Ortak tarihimizin 
simgesi olan ve Türk Dünyasına ortaya koyduğu üstün insanlık 
anlayışıyla ışık tutan Büyük Ahmet Yesevi’yi, türbesiyle ve adıyla 
anılan üniversitesi ile beraberce yaşatmaya devam edeceğiz.

Kazakistan’ın, bağımsızlığından sonra geçen dokuz yıllık 
süre içinde, Yüce Kişiliğinizin önderliğinde, gerek Devletin 
yapılanması, gerek siyasal ve ekonomik reformların 
gerçekleştirilmesiyle demokratikleşme ve pazar ekonomisine 
geçiş sürecinde kaydettiği ilerlemeleri, ve bölgeyi sarsan 
ekonomik ve mali bunalımlara karşın, geçiş döneminin getirdiği 
ekonomik sıkıntıların hafifletilmesi yönünde kazandığı başarıları 
takdirle izliyoruz. Bu vesileyle ilk kez geldiğim yeni başkentiniz 
Astana’nın hızla imar edildiğini ve geliştiğini görmekten de büyük 
bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Kazakistan’da çeşitli etnik kökenlere sahip halklar, Yüce 
Kişiliğinizin yetenekli önderliğinde uyum içinde yaşamaya devam 
etmekte, ülkenin birlik ve beraberlik içinde kalkınmasına katkıda 
bulunmaktadırlar. Bu vesileyle, sözkonusu halklar arasında 
Ahıska Türkleri’nin ülkelerimizi birbirine yaklaştıran önemli 
yerini anımsatmak istiyorum.
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Yine Yüce Kişiliğinizin önderliğinde, Kazakistan’ın 
bölgesel ve uluslararası düzeyde uyguladığı sağgörülü ve dengeli 
dış politika, ülkenize dünya sahnesinde hakettiği yeri 
kazandırmaktadır. Bugün Kazakistan, Birleşmiş Milletler’in, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın ve tüm uluslararası 
fınans ve uzmanlık kuruluşlarının saygın bir üyesi olarak, 
uluslararası toplum içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine 
getirmektedir. Kazakistan’ın NATO çerçevesindeki Barış İçin 
Ortaklık programına taraf olması ise ayrı bir anlam taşımaktadır. 
Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu İşbirliği ve Ortaklık 
Anlaşması, onun Batı ile aynı değerleri paylaştığının güzel bir 
göstergesidir. Türkiye, Kazakistan’ın Batı kurumlarıyla bağlarını 
güçlendirmek yönündeki çabalarını içtenlikle desteklemektedir.

Soğuk Savaş’tan sonra ortaya çıkan ve Orta Asya’da 
kendini hissettiren terörizm, köktendincilik, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı gibi yeni tehdit öğeleri bölge ülkelerinin bu konuda 
sıkı bir işbirliği yapmalarını gerekli kılmaktadır. Türkiye, Orta 
Asya ülkelerini hedef alan bölücü ve aşırı dinci terörist akımların 
etkinliklerinden derin kaygı duymaktadır. 20 yılı aşkın bir süreyle 
terörizme hedef olan ve terörle savaşım konusunda büyük bir 
deneyime sahip bulunan Türkiye, Orta Asya ülkelerini 
istikrarsızlığa sürükleme eğilimi taşıyan ve genç 
Cumhuriyetlerdeki laik yönetimleri yıkmaya yönelik sözkonusu 
akımlara karşı bölge ülkeleriyle birlikte yürüttüğünüz ortak 
savaşımda ve Kazakistan’ın bütünlüğünün ve laik niteliğinin 
korunmasında her zaman yanınızda olacaktır. Bu konuda işbirliği 
yapmaya ve başta Kazakistan olmak üzere bölge ülkelerinin 
güvenlik kaygılarının uluslararası topluma anlatılmasında her 
türlü yardımda bulunmaya hazırız.

Bu vesileyle, yüksek önderliğinizde başlayan ve geçen yıl 
Bakanlar düzeyinde İlkeler Bildirisi imzalanan “Asya’da İşbirliği 
ve Güven Artırıcı Önlemler” sürecinin başarıyla devam edeceğine 
olan inancımı da belirtmek istiyorum. Türkiye, şimdiye kadar 
olduğu gibi, bu sürece önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir.
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Sayın Cumhurbaşkanı,

Bu duygu ve düşüncelerle, kadehimi, Yüce Kişiliğinizin 
sağlığına ve sonsuza dek bağımsız ve egemen kalacak olan büyük 
Kazakistan’ın esenlik ve gönencine eklenecek, Türk-Kazak 
kardeşliğinin parlak geleceğine kaldırıyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN ARNAVUTLUK 
BAŞBAKANI ILIR META İLE YAPTIKLARI GÖRÜŞME 

HARKINDAKİ AÇIKLAMALARI VE SORULARA
VERDİKLERİ YANITLAR

Arnavutluk Başbakanı dostumuz Sayın Ilir Meta’yı 
Ankara’da bir çalışma toplantısı için görmekten büyük mutluluk 
duyuyorum. Kendisi İstanbul’da da iş çevreleriyle görüşmelerde 
bulundu. Türk girişimcilerinin Arnavutluk’a ilgisi gitgide artıyor. 
Çünkü Arnavutluk özellikle Sayın Başbakan Meta’nın döneminde 
yönetim bakımından birçok eksiklikleri tamamladı ve bütün iş 
çevrelerine güven verir duruma geldi. Bu arada Türk firmalarının 
Arnavutluk’taki etkinliklerine, faaliyetlerine dostum Meta ve 
Arnavutluk Hükümeti büyük değer ve önem veriyor. Bu da bizi 
çok sevindiriyor. Arnavutluk ile yalnız ekonomik alanda değil, her 
konuda işbirliği yapıyoruz. Bu arada Sayın Meta’nın söylediği 
askeri eğitim konusunda işbirliği yapıyoruz. Bu konudaki 
ilişkilerimizi daha da geliştirmenin bölgede barışa ve istikrara 
büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Sayın Meta ve arkadaşları 
buradan Genelkurmay Başkanlığı’na gidecekler. Kendilerini 
Türkiye ’ de görmekten her zaman büyük mutluluk duyuyoruz.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Yugoslavya’daki gelişmeler konusunda görüş
alışverişinde bulundunuz mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Yugoslavya’daki son 
gelişmelerden ne gibi sonuçlar doğabilir, bunları birlikte 
değerlendirdik.
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SORU: Kosova’daki Türk vatandaşlarının haklarıyla ilgili 
bir görüşme oldu mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Tabiî bundan
Arnavutluk sorumlu tutulamaz. Orada bazı sorunlar var; onları 
zaman içerisinde çözüyoruz.

SORU: Geçen yılki ziyaretinizde, Kosova’daki Türk 
azınlığın haklarının korunmasında Sayın Meta’dan etkinliğini 
kullanmasını istemiştiniz. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Etkinliğini gösterdi; 
çok faydalı oluyor.

Teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN BAKU-TIFLIS- 
CEYHAN PETROL BORU HATTI İMZA TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi’nin 
bugünlere taşınmasında büyük destekleri bulunan devletlerin 
saygıdeğer temsilcileri,

Uluslararası petrol şirketlerinin değerli üyeleri,
Projeye emek veren tüm yetkililer,
Değerli konuklar,
Sayın basın görevlileri,

Bugün atılan tarihi imzalar projenin başarıyla 
sonuçlandırılması yolunda önemli bir adımdır.

Bildiğiniz gibi, 17 Ekim’de Bakü’de; 18 Ekim’de Tiflis’te; 
ve bugün, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’da atılan imzalarla, 
21. yüzyılın bu en önemli enerji projesi artık hayata geçmeye 
hazırdır.

Proje, Türkiye ile birlikte Orta Asya ve Kafkasya 
ülkelerinin de siyasal açıdan güçlenmelerinde büyük bir etken 
olacaktır.

Tüm ilgilileri ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız 
Sayın Cumhur Ersümer’i kutlarım.

Türkiye, projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için 
gereken her desteği vermeye kararlıdır.

Projenin tüm bölge ülkelerine ve projeye katkıda bulunan 
kuruluşlara hayırlı olmasını dilerim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN TGRT 
TELEVİZYONU “ALTERNATİF” PROGRAMINDA

SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

SORU: Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler
Meclisi’nde Ermeni tasarısı kabul görürse Türkiye ne yapacak? 
Mesela, İncirlik Üssü’nü kapatacak mı? Irak’la olan ilişkilerimiz 
yeniden tanzim edilecek mi? Boru hattını açacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Sizin de belirttiğiniz 
gibi, Temsilciler Meclisi’nden olumsuz, çirkin, haksız bir karar 
çıkması ihtimali var. Amerikan Yönetimi’nin üst düzey 
politikacılarından birçoğunun iyiniyetli çabalarına karşın, 
maalesef Amerika’da etnik lobilerin etkisi politikada çok ileri 
ölçülere vanyor. Bu Ermeni tasarısı da tamamen Amerikan iç 
siyasetine dönük, kişisel çıkar hesaplarına dayanan, seçimlerin 
yaklaşmasından etkilenen bir süreç; çok büyük bir haksızlık. 
Amerika büyük bir dünya devleti ama bir avuç etnik lobinin 
baskısına boyun eğiyor. Bunun ilginç örneklerini son haftalarda 
gördük. Başkan Clinton’un, Savunma Bakanlan’mn, eski 
Genelkurmay Başkanlan’mn, bazı üst düzey politikacıların bütün 
gayretlerine karşın, o lobilerin etkisi altında kalan, hatta onlardan 
maddi çıkar sağlayan bazı Kongre üyelerine sorunumuzu 
anlatmak, bu davranışlarının haksızlığını kabul ettirebilmek 
olanaksız gibi görünüyor. Bu çok üzücü bir şey. Amerika Birleşik 
Devletleri ile ilişkiler, son yıllarda çok geniş stratejik ilişkiler 
niteliği edindi. Ama tabiî bu karar çıkacak olursa, ilişkilerimizi de 
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu konuda alınabilecek tedbirleri 
çok iyi hesaplamamız gerekiyor. Bunları, Amerikan Temsilciler 
Meclisi’nden olumsuz bir karar çıkarsa kararlaştıracağız.
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SORU: Bugün için, incirlik kapatılacak, şu yapılacak, bu 
yapılacak bağlamında bir karar yok.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Şu anda bu konuda bir 
karar alınmadı. Muhtelif alternatifler görüşüldü; bunlar üzerinde 
duruldu. Bazı iş çevreleri kendiliklerinden, ama bizim de 
itirazımız olmaksızın, hoşgörümüzle uçak seferleri düzenliyor ve 
yardım malzemeleri gönderiyorlar. Bu, İnsanî bir görevdir. Irak 
bizim en yakın komşumuzdur; daha doğrusu Irak’ın her anlamda 
en yakın komşusu Türkiye’dir. Körfez Savaşı’ndan önce bizim 
Irak’la çok ileri ölçüde ticari ilişkilerimiz vardı. Bütün bunlar 
büyük ölçüde aksadı. Ama şimdi Bağdat sokaklarında birçok Batı 
ülkesinden, ayrıca Rusya’dan işadamları, tüccarlar, sanayiciler 
cirit atıyorlar. Irak yönetimiyle ticarî ilişkiler kuruyorlar. Biz bu 
sürecin dışında kalamazdık; dolayısıyla iş adamlarımızın 
inisiyatifi ele alıp, Irak’la ekonomik ve ticarî ilişkileri 
geliştirmeye çalışmalarını biz de makul ve haklı karşılıyoruz. 
Dediğim gibi, Ermeni tasarısı kabul edilse de edilmese de bizim 
yapmamız gereken bir şey bu.

SORU: Ermenistan Devleti ve Ermeni diasporasının, 
sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, Fransa’da ve 
İtalya’da da benzer teşebbüsleri var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
olarak Ermeniler’in bu taarruzunu püskürtmek için bir planınız, 
bir programınız var mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Elden gelen yapılıyor. 
Aslında devletimiz bu konuda çok yapıcı adımlar attı. Fakat her 
yerde her zaman sonuç almak mümkün olmuyor. Ermeni 
diasporası, aslında Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki halkı güç 
durumda bırakıyor. Eğer Türk Ulusu aleyhindeki bu 
kampanyalarından vazgeçseler, topraklarının yüzde 20’sini işgal 
altına aldıkları Azerbaycan’la hakça bir anlaşma imzalasalar, biz 
Ermenistan için dünyaya açılan bir kapı oluruz. Bunu kendileri de 
biliyorlar. Fakat Batı ülkelerindeki tuzu kuru bazı Ermeni 
toplulukları, aslında bu şekilde Ermenistan’daki halka en büyük 
kötülüğü yapmış oluyorlar. Tarihin gerçekleri bazı çevrelerce
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görmezden geliniyor. Hiçbir şey okumadan, bilmeden, gündeme 
getirilen uydurma iddialara bazıları inanıyor, bazıları da 
inanıyormuş gibi davranıyor. Bu konuda uğraş vermeye devam 
edeceğiz.

SORU: Filistin ve İsrail arasında yaşananlar ile ilgili en 
son Mısır’da bir zirve yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de bu 
zirveye katıldı. Siz Orta Doğu’nun son fotoğrafını nasıl 
görüyorsunuz? Türkiye bundan nasıl etkilenir?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Türkiye tabiî olumsuz 
etkilenir. Çünkü bizim hem İsrail’le hem de Filistinlilerle çok yakın 
ilişkilerimiz var. Bizim bu ilişkilerimiz bütün bu bölge açısından da 
önem taşıyor. O bakımdan biz öteden beri Filistinlilerle, 
İsraillilerin hakça bir uzlaşı içine girmelerini içtenlikle istiyorduk 
ve buna katkıda bulunuyorduk. Bundan sonra da bulunmaya 
devam edeceğiz. Fakat iki tarafın da elini kolunu bağlayan güçler 
var. Bağnaz güçler var, radikal dinci güçler var. Başka ülkelerin 
yönelttiği ve perde arkasından, saman altından yürüttüğü birtakım 
olumsuz politikalar var. Gerek Filistinliler, gerek İsrailliler 
arasında terörün bitmesine fırsat vermeyen çevreler, kesimler var. 
Aslında Filistin lideri Sayın Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı Sayın 
Ehud Barak bir uzlaşmaya çok yaklaşmışlardı. Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Clinton onları bildiğiniz gibi birkaç ay önce 
Amerika Birleşik Devletleri’nde biraraya getirdi ve anlaşma 
noktasına çok yaklaştılar; hatta ilk kez Kudüs ile ilgili bazı 
düzenleme olasılıkları gündeme geldi. Fakat yürümedi; bir 
noktadan sonra ilişkiler durma, hatta giderek bozulma noktasına 
vardı. Bunun da temel nedeni iki liderin, gerek Barak’m gerek 
Arafat’ın birbirlerine güvenleri olmaması. Bir de kendi 
tabanlarının belli kesimlerine güvenleri yok. Onlardan kaygı 
duyuyorlar; o yüzden atılması gerektiğini bildikleri bazı adımları 
atmaktan biraz çekiniyorlar.

  •

SORU: İsrail Başbakanı tarafından bir talep de geldi, 
“Aramızı bulun” şeklinde; değil mi?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bizden öyle bir 
beklentileri var; çünkü birbirlerine güvenmiyorlar. Başka birçok 
devlete güvenmiyorlar; ama Türkiye’ye kesin güveniyorlar. Hatta 
birbirlerine söylemedikleri tekliflerini bize fısıldıyorlar. 
Zannederim Türkiye’ye bu konuda büyük görevler, işlevler 
düşecektir. Öyle iddialı bir konuma gelmeden, bir arabuluculuk 
konumuna gelmeden bazı şeyler yapabilecek durumdayız. Benim 
kendilerine tavsiyem, telkinim, başkalarını karıştırmaksızın iki 
lider -bunların ikisi de önemli liderler- biraraya gelmeli, başbaşa 
vermeli ve bir çözüme varmalı. Ama başkaları karıştığı ölçüde 
anlaşmaları, uzlaşmaları büsbütün güçleşebilir diye korkuyorum.

SORU: Kuzey Irak’ta fiili durum devam ediyor. Kuzey 
Irak’ta Kürt devleti mi kurulacak? Bağımsız Kürdistan’a mı 
gidiliyor? Ne olacak orası?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Tabiî bir belirsizlik ve 
kuşku uyandırıcı gelişmeler var. Siyaset, otorite boşluğu kabul 
etmez. Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptığı düzenleme 
sonucunda Irak devletinin Kuzey Irak topraklarında hemen hemen 
hiçbir etkisi ve yetkisi kalmadı. Orada bir yönetim boşluğu ortaya 
çıktı ve oradaki bazı Kürt klanları, kabileleri veya kuruluşları o 
boşluğu doldurmak için bir çaba içine girdiler; dışarıdan da bir 
hayli yardım aldılar. Bu arada birbirleri ile de mücadele ediyorlar. 
Fakat orada o boşluğu fiilen doldurmaya başladılar. Tabiî bu ilerisi 
için bazı olumsuz ihtimalleri de gündeme getirmiş oluyor.

SORU: Yani belirsizlik şu an devam ediyor. Peki, 
Kürdistan devleti emrivakisi olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? 
Olursa Türkiye buna karşı çıkar mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Türkiye’nin bunu 
kabul etmeyeceğini biliyorlar.

SORU: Dolayısıyla ihtimal verilmiyor.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, verilmiyor.
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SORU: Avrupa Birliği’ne uyum bağlamında Kürtçe 
televizyon konusu konuşuldu. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı olarak öyle bir şeye izin verir misiniz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hükümet olarak, MGK 
olarak bu konularda henüz bir karar aşamasına gelinemedi. Onun 
için ben de şu sırada bir şey söyleme hakkını kendimde 
görmüyorum. Ancak, bütün bunları ele almamızda, 
görüşmemizde, tartışmamızda, konuşmamızda yarar var. Bölücü 
terördeki gerileme güven verici bir noktaya geldiği takdirde bazı 
adımları atmak çok daha kolaylaşabilir. Şimdi gerçi PKK 
militanları büyük ölçüde Türkiye’yi terk ettiler ama hemen 
sınırımızın ötesinde ellerinde silahları hazır bekliyorlar. Yani, 
tehdit devam ediyor.

SORU: İran’da PKK kampları var değil mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: İran’a büyük ölçüde 
sığınmalar var.

SORU: Ama İran hâlâ bunu kabullenmiyor.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Kabullenmek
istemiyor; ama maalesef belli.

SORU: Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’la ilgili son kararını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Kıbrıs’la ilgili olarak 
hiçbir ödün vermeyeceğimizi daha üyelik yolundaki adımları 
atarken, aday ülke statüsü bize tanınırken açıkça söyledik. 
Kıbrıs’ta herhangi bir ödün vermemiz sözkonusu olamaz. Ada’da 
iki bağımsız devlet vardır. En zor koşullar altında devletliği 
kanıtlanmış olan bir siyasal birim vardır. Onun bağımsız devlet 
niteliği kabul edilmedikçe iki taraf arasında bir çözüm de 
bulunamaz. Bu konudaki düşüncelerimizi saklamadık; açıkça 
söyledik. Onu biliyorlar.
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SORU: Bakü-Ceyhan’da son imzayı attınız. Türkiye için 
hakikaten çok büyük bir proje. Bir değerlendirmeniz olacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı, son derece önemli. Türkmenistan ve diğer Orta 
Asya ülkeleri ile anlaşılırsa bir boru hattı daha eklenebilir. Türkiye 
çok önemli bir enerji merkezi, bir enerji taşıma merkezi haline 
gelecektir. Bu son derece önemli. Ama Kafkasya’nın, Hazar 
Havzası’nın doğal zenginlikleri Türkiye aracılığıyla başka 
bölgelere, Avrupa ülkelerine ulaştırılabilecektir. Bölgemizin 
önemi artıyor ve bizim de o bölgedeki yerimiz gitgide pekleşiyor, 
gitgide kökleşiyor. Bu, Türkiye için çok büyük bir olanaktır. Boru 
hattı üzerinde bölge ülkelerinden bir çoğunun anlaşmış olmaları 
da çok önemli bir gelişmedir.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

SORU: “Destined Glory” tatbikatına Yunan uçaklarının 
katılımına ilişkin çıkan sorun konusundaki görüşlerinizi alabilir 
miyiz?

CEVAP: “Destined Glory” tatbikatında gerçekleştirilecek 
uçuşlara ilişkin planlarda, Doğu Ege adalarının uluslararası 
andlaşmalarla silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eder nitelikteki 
bazı unsurların varlığının tesbit edilmesi üzerine, askeri 
makamlarımızca gerekli önlemler alınarak, NATO askeri 
makamları nezdinde itiraz edilmiştir. NATO yetkilileri, bu sorunu 
tatminkar şekilde çözümlemişler ve yeni plan ve emirler 
yayınlanmıştır.

Bu çerçevede, NATO askeri makamları, tatbikattaki 
uçuşların belirlenen yeni plan ve emirlere uygun olarak 
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu plan ve emirlere tüm 
ülkelerin titizlikle riayet etmesinin, ittifak kurallarının bir gereği 
olduğu açıktır. Tabiatıyla, bu husus askeri makamlarımızca da 
izlenmektedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKİSTAN 
ŞEHRİNİN KURULUŞUNUN 1500. YILDÖNÜMÜ 

KUTLAMALARI MÜNASEBETİYLE HOCA AHMET 
YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK

• •

UNIVERSITESI’NDE YAPTIKLARI KONUŞMA
• •

TÜRKİSTAN

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Rektör ve Öğretim Üyeleri,
Değerli Konuklar,
Sevgili Öğrenciler,

Sözlerime, Kazakistan ve Türk Dünyası için büyük tarihi 
ve kültürel önemi olan Türkistan şehrinin kuruluşunun 1500. 
yıldönümünü burada dost ve kardeş Kazak halkıyla birlikte 
kutlamaktan duyduğum mutluluk ve onuru dile getirerek 
başlamak istiyorum.

Tüm Türk Dünyasının kalbinin birlikte attığı bu tarihi 
olayı paylaşmak üzere yaptıkları nazik davet için Sayın 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e ve kardeş Kazak halkına 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Türk ve Kazak halkları, uzak coğrafyaya, uzun ayrılık 
yıllarına ve dış etkenlerden doğan değişikliklere karşın, 
tarihlerinin, kültürlerinin ve dillerinin ortak kökenlere 
dayandığının her zaman bilincinde olmuşlardır. Bu ortaklığın en 
önemli simgelerinden biri de tarihi Türkistan şehridir.

Kurulduğu 5. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan süreç içinde, 
Türkistan birçok önemli tarihi, siyasi ve kültürel olaylara tanıklık
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etmiş; her türlü dış etkiye karşın, yüzyıllara meydan okuyarak ve 
eski ve yeniyi, geleneksellik ve çağdaşlığı birarada yaşatarak, 
Türk Dünyasının ortak kültürel ve manevi mirası olma özelliğini 
korumuştur.

Türkistan şehri, Türk Dünyası için birçok açıdan özel 
anlam taşımaktadır. Bilindiği gibi, şehir büyük Türk düşünürü 
Hoca Ahmet Yesevi’nin adıyla özdeşleşmiştir. “Hazret-i 
Türkistan”, “Pir-i Türkistan” adlarıyla da anılan Hoca Ahmet 
Yesevi’nin yaklaşık 900 yıl önce yazmış olduğu Türkçe “Divan-ı 
Hikmet”i Türk kültür dünyasındaki önemli yerini günümüzde de 
korumaktadır. Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’nun 
Türkleştirilmesinde çok önemli bir yeri vardır. Ahmet Yesevi, 
İslamın bilimi, çalışmayı, üretmeyi, başka dinlere hoşgörüyle 
yaklaşmayı ve bütün insanları sevgiyle kucaklamayı öngören 
insancıl yönünü temsil etmiştir. İlk Türk düşünürü sayılan Hoca 
Ahmet Yesevi, Türk Dünyası için dün olduğu gibi bugün de yol 
gösterici olmaya devam edecektir.

Türkistan şehrinin 1500. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 
bugün burada önemli bir tarihi olaya da tanıklık edeceğiz. Türk 
dünyasının gurur duyduğu Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinin 
onarım işleri Hükümetimizin de katkılarıyla tamamlanmış 
bulunmaktadır. Türk Dünyası’nın manevi birliğinin önemli 
simgelerinden biri olan türbeyi yüce kişiliğiniz ile birlikte 
açmaktan büyük bir mutluluk duydum.

Ayrıca, Türkistan şehrinde bu büyük Türk düşünürünün
adına kurulan Türk-Kazak Uluslararası Ahmet Yesevi • •   ____

Üniversitesi’nin de, Türk Dünyasını birbirine yaklaştıran ve ortak 
anlayışı güçlendiren çağdaş bir eğitim ve öğretim merkezi 
olduğunu belirtmek istiyorum. Bu üniversitede birlikte okuyan ve 
başarıyla mezun olan Türk ve Kazak gençleri, ileride ülkelerimiz 
arasında yeni bir kardeşlik köprüsü kuracaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla 1993 yılında 
kurulan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, Türkiye, Kazakistan ve diğer Orta Asya
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Cumhuriyetleri vatandaşı üniversite çağındaki gençlerin 
uluslararası eğitim ve çağdaş bilimin gereklerine uygun olarak 
eğitilmelerini temel hedef edinmiştir.

Üniversite’nin eğitim felsefesi, demokratik ve laik çağdaş 
devlet ilkelerine bağlı, gelecek yüzyılların gereksinimlerine cevap 
verebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donanmış, insan haklarına 
saygılı bireyler yetiştirmektir.

Yılda yaklaşık 12 bin öğrencinin Türkçe, Kazakça, Rusça 
ve İngilizce dillerinde eğitim gördüğü Üniversite’nin sözü edilen 
eğitim ilkelerinin yaşama geçirilmesinde kaydettiği başarıyı 
görmekten büyük mutluluk duyuyorum. ağdaş eğitim 
olanaklarıyla donatılmış bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi’nin eğitimin yanısıra kültürel, sanatsal 
ve sportif etkinliklerde kazandığı başarılar bizim için gurur 
kaynağı olmaktadır.

Üniversite’nin kısa gelecekte Avrasya bölgesinin önde 
gelen eğitim kuruluşlarından biri olacağına inanıyorum. 
Üniversite, Türkiye ve Kazakistan arasındaki dostluğun 
pekiştirilmesinin yanısıra, barışa ve demokrasiye inanan 
kuşakların yetişmesine kuşkusuz büyük katkıda bulunacaktır. 
Üniversite’de öğrenim gören öğrencilerin bu duygu ve 
düşüncelerle ülkelerinin kalkınma ve modern dünyayla 
bütünleşme çabalarına öncülük edeceklerine inanıyorum.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi’ni kısa bir süre içerisinde çağdaş bir eğitim yuvası 
haline getiren başta Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Rektör 
Yardımcısı olmak üzere, tüm öğretim üyeleri ve öğrencileri 
kutlarım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkistan’ın 1500. 
yıldönümünün Kazakistan ve Türk Dünyası için hayırlı olmasını 
diliyor, sonsuza kadar bağımsız ve egemen kalacak olan 
Kazakistan’ın dost ve kardeş halkına gönenç ve barış dolu bir 
gelecek diliyomm.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTA ASYA TURK 
CUMHURİYETLERİNE BULUNDUKLARI ZİYARETİN

DÖNÜŞÜNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ESENBOĞA

Değerli Basın Mensupları,

16-20 Ekim 2000 tarihlerinde sırasıyla gittiğim 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ı kapsayan 
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini resmi ziyaretimden dönmüş 
bulunuyorum.

Bu ziyaretimde dost ve kardeş ülkelerin saygıdeğer 
Cumhurbaşkanlarıyla çok yararlı görüşmeler yaptım. Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından bu 
yana geçen 9 yıl gibi kısa bir süre içinde önemli bir kalkınma 
atılımı gerçekleştirmiş olduklarını görmekten mutluluk duyduk.

Yaptığımız görüşmeler sırasında bu ülkelerle kardeşlik, 
karşılıklı saygı, anlayış ve eşitlik temelleri üzerinde her alanda 
gelişen ilişkilerimizi değerlendirdik. Halklarımız arasındaki tarihi 
ve kültürel yakınlığın temelini oluşturduğu sıkı işbirliğinin 
pekiştirilmesi ve yeni işbirliği olanakları yaratılması yönünde aynı 
siyasi kararlılığı paylaşmaktayız. İlişkilerimizin ekonomik 
boyutunun güçlendirilmesi için neler yapılabileceğini görüştük.

Ziyaretimin ilk durağını oluşturan Özbekistan’da, son
dönemde karşılıklı ziyaretlerle yeni bir ivme kazanan ikili
ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine katkıda bulunacak

• •

belgeleri imzaladık. Ayrıca, kardeş Özbekistan’ın son yıllarda 
karşı karşıya bulunduğu terörist etkinlikler konusunda, bu tür
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olaylarla savaşımda büyük bir deneyim kazanmış bir ülke olarak, 
kendileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Özbekistan’ın 
bütünlüğüne ve istikrarına kasteden terör tehlikesine karşı 
yürüttüğü savaşımda kendisine verdiğimiz desteği yineledik.

Türkmenistan’ı ziyaretim sırasında iki ülke arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan kimi sorunları 
çözebilmemize ve ilişkilerimizin bu boyutunun uzun erimli 
gelişimini etkin bir biçimde düzenleyebilmemize yardımcı olacak 
bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına ilke olarak karar verdik.

2010 yılına kadar atılacak somut adımları ortaya koyacak 
olan uzun dönemli ticari, ekonomik ve siyasi alanda işbirliği 
anlaşmasının Sayın Türkmenbaşı’nın önümüzdeki Nisan ayında 
ülkemizi ziyareti sırasında imzalanabilmesi için teknik çalışmalar 
yapılmasını benimsedik.

Sayın Türkmenbaşı ile enerji konularını da ele aldık. 
Türkmen doğal gazının ülkemize nakli ve bu bağlamda bölgenin 
kaderini değiştirecek olan Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun önemli 
bir parçası olarak gördüğümüz Hazar Geçişli Doğalgaz Boru Hattı 
tasarısı hakkında görüştük. Bu vesile ile bu tasarının yaşama 
geçirilmesinin Türkmenistan’ın hem uluslararası piyasalarla 
bütünleşmesi hem de Avrupa gibi önemli bir pazara ulaşması 
bakımından önem taşıdığı yönündeki görüşümüzü yineledim.

Ziyaretimin Kırgızistan bölümünde Cumhurbaşkanı Sayın 
Askar Akayev ile yararlı görüşmeler yaptık. Ayrıca, Başbakan ve 
Meclis Başkanları ile birer görüşme gerçekleştirdim. Özbekistan 
gibi terörist saldırılara hedef olan Kırgızistan’a bu tür saldırıları en 
güçlü biçimde kınadığımızı belirttik. Kardeş Kırgız halkının huzur 
ve istikrarını tehdit eden terörizmle savaşımda alınabilecek 
önlemler üzerinde durduk. Bu alandaki işbirliği ilkelerini 
belirleyen bir ortak bildiri imzaladık. Kırgızistan’ın kalkınma 
atılımına Türk girişimcilerinin daha fazla katkıda bulunmaları ve 
ikili ticaret hacmini bugünkü yetersiz düzeyinden daha doyurucu 
bir büyüklüğe ulaştırmayı sağlayacak ortak çabalar 
harcanmasında görüş birliğine vardık.
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Ziyaretimin son bölümünü oluşturan Kazakistan’da, 
Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev ile, çok iyi bir düzeyde olan 
ilişkilerimizi ve işbirliğimizi ülkelerimizin sahip olduğu büyük 
potansiyelden de yararlanarak daha çok geliştirebilmenin yolları 
üzerinde durduk. Bu bağlamda, Kazakistan ile aramızda şu anda 
400 milyon Dolar tutarındaki ikili ticaret hacminin en kısa sürede 
1 milyar Dolara çıkartılması gereğini vurguladık.

Önümüzdeki yıl başlarında Karma Ekonomik 
Komisyon’un toplanarak somut adımları belirlemesi ve 
girişimcilerimizin bu ülkede karşılaştıkları kimi sorunların 
çözümünün sağlanması konusunda görüş birliğine vardık.

Sayın Nazarbayev ile görüşmemde Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı konusunu da ele aldık. Etraflı görüş değişimi 
sonunda, Kazakistan’ın bu tasarıya desteği açısından önemli bir 
anlayışa vardık. Bildiğiniz gibi Sayın Nazarbayev ile önce New 
York’ta BM Binyıl Zirvesi vesilesiyle ardından tatil için geldiği 
Antalya’da görüşmüş ve bu konu üzerinde durmuştuk. Bu 
görüşmelerimde Sayın Nazarbayev, Kazakistan’ın anılan tasarıya 
verdiği siyasi desteği dile getirmişti. Bu kez Astana’daki 
görüşmemde Sayın Nazarbayev, Kazakistan’ın, boru hattına 
petrol vererek sağlayacağı katkının somutlaştırılması yönünde 
yapılacak teknik çalışmalarda yer almasını kabul etti.

Kazakistan’ın vereceği petrolün miktar olarak Akdau- 
Bakü arasında boru döşenmesini ekonomik açıdan olanaklı 
kılacağının gerçekleştirilebilirlik çalışmasıyla saptanması 
durumunda, boru hattının adının Akdau-Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattı olarak değiştirilmesi doğal olacaktır. Temennimiz teknik 
çalışmaların ivedilikle sonuçlandırılması ve Kazakistan’ın daha 
önce Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan tarafından imzalanıp 
onaylanan hükümetlerarası anlaşmaya taraf olmasıdır. 
Kazakistan’da ayrıca, Türk Dünyası açısından önem taşıyan 
Türkistan kentinin 1500. yıl kutlamalarına katılarak Kazak 
halkının ve Türk Dünyasının coşkusuna ortak oldum.
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Bu vesile ile, Türkiye’nin onarım çalışmalarına katkıda 
bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin açılışında da 
bulunduk.

Sonuç olarak, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile gücünü 
ortak tarih ve kültürümüzden alan ilişkilerin her alanda ve her 
düzeyde kurumsallaştırılması çabalarına katkıda bulunması 
açısından ziyaretimin yararlı geçtiği inancındayım.

Dört ülkenin saygıdeğer Cumhurbaşkanlarını önümüzdeki 
Nisan ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan Türkçe Konuşan 
Ülkeler Zirve Toplantısı’na davet etme olanağını da buldum. Bu 
davetlerin, memnunlukla karşılandığını belirtebilirim.

Değerli Basın Mensupları,

Bu fırsattan yararlanarak ABD Temsilciler Meclisi’nde 
görüşülmesi öngörülen sözde Ermeni tasarısının geri çekilmesine 
ilişkin görüşlerimi de açıklamak istiyorum. ABD Temsilciler 
Meclisi ’nin kimi üyelerinin bu ülkede seçim yılına özgü iç 
politika koşullarını istismar ederek tarihte olmamış bir olayı 
gerçekleşmiş gibi takdim etme çabalarına bundan önce olduğu 
gibi bu kez de karşı çıktık. Bu karar tasarısının kabulüyle 
Temsilciler Meclisi’nin tarihi bir konuda yasama işlemi yaparak 
yargıya varmasının yanlışlığına işaret ettik. Gerçeklerin 
saptırılması ve çarpıtılması yoluyla Türkiye’yi karalamayı 
amaçlayan Ermeni iddialarının kabulünün Türkiye ile ABD 
arasındaki stratejik ortaklık ilişkisinde yaralar açacağını ve 
Kafkaslar’da yaratılmak istenen barış ve istikrar yönündeki 
çabaları sekteye uğratacağını vurguladık.

Karar tasarısının Temsilciler Meclisi’nde kabulünün 
engellenmesini ABD Yönetimi’nden istedik. Bu bağlamda, benim 
Başkan Clinton nezdindeki girişimlerim de hatırlanacaktır. ABD 
Yönetimi, ilettiğimiz mesajların ciddiyetinin bilinci içinde karar 
tasarısının sunulmasından itibaren engelleyici çabalarını hiç 
azaltmadan sürdürmüştür. Karar tasarısının geri çekilmek 
suretiyle Temsilciler Meclisi’nde kabulünün önlenmesi, Türkiye-
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ABD ilişkilerinde arzu edilmeyen gelişmelere ön alması açısından 
sevindiricidir.

Bu olumlu sonucun alınmasını sağlayan ABD 
Yönetimi’nin içten çabalarını memnunlukla karşıladığımızı 
belirtmek isterim.

Değerli mesaisi için Dışişleri Bakanlığımız ve Washington 
Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarımıza, 
halkımızın görüş ve iradesini yansıtan girişimlerde bulunan 
TBMM’ye, konuya ilişkin duyarlılığımızı ortaya koyan 
basınımıza ve vatandaşlarımıza, çirkin karalama kampanyasına 
geçit vermeme kararlılığını gösteren ABD’de yaşayan Türk 
toplumuna ve onun yanında yeralan Türkiye’nin dostlarına bu 
vesile ile teşekkür etmek isterim.

Temsilciler Meclisi’nin değişik düzeydeki oturumlarında 
konunun görüşülmesi sırasında sağduyunun sesi olan ABD 
Temsilciler Meclisi’nin değerli üyelerinin çabalarını da ulusça 
takdirle karşıladığımızı da dile getirmeyi bir görev bilirim.

Değerli Basın Mensupları,

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yaptığım ziyaretleri, 
özverili bir çalışma ile izleyen basınımızın değerli mensuplarına 
da teşekkür eder hepinize saygılar sunarım.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN ERMENİ 
TASARISI KONUSUNDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA VE

SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

Sözde Ermeni soykırım tasarısının Amerika Birleşik 
Devletleri Temsilciler Meclisi’nde geri çekilmiş olması çok 
önemli bir olaydır. Bu olay Türkiye’nin gücünü ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye verdiği değeri göstermektedir. 
Bu sonucun alınmasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Sayın Clinton’un çok büyük etkisi olmuştur. Sürecin 
başından beri Sayın Clinton büyük bir kararlılıkla bu haksız 
tasarının geri çekilmesi için ısrar etmiş ve sonuç almıştır. Aynı 
zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin Dışişleri Bakanı, 
Savunma Bakam, eski Dışişleri ve Savunma Bakanları, 
Genelkurmay Başkanı, eski Genelkurmay Başkanları, bazı önde 
gelen generalleri ve politikacıları buna büyük katkıda 
bulunmuşlardır. Ayrıca Ankara’daki önceki Amerika Birleşik 
Devletleri Büyükelçisi Parris’in ve yeni Büyükelçi Pearson’un 
önemli katkıları olmuştur. Türkiye’deki Ermeni Patriği 
Mutafyan’ın değerli katkıları olmuştur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ndeki tüm partiler, Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz, 
Genelkurmayımız, Dışişleri Bakanlığımız, Washington 
Büyükelçimiz Sayın Baki İlkin ve arkadaşları, Amerika’daki lobi 
şirketimiz hepsinin çok değerli katkıları olmuştur. Hepsine 
Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Fakat en büyük 
başarı ulusal dayanışmamızdır. Bu gibi ulusal konulardaki 
dayanışmamız, Türkiye’nin her engeli aşmasını sağlayacak 
niteliktedir.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın 
William Jefferson Clinton’a bir teşekkür yazısı mektubu 
gönderdim; onu da sizlere okuyorum:
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“ Sayın Başkan, Türkiye aleyhinde haksız bir karar
tasarısının Temsilciler Meclisi nden geçmesini önlemek üzere 
çalışma arkadaşlarınızla birlikte göstermiş olduğunuz gayret için 
size Türk halkının ve Hükümetimizin yürekten şükranlarımı 
sunarım.

Sizin kararlı girişimleriniz tasarının geri çekilmesine etkin 
katkıda bulunmuştur. Türk-Amerikan stratejik ortaklığı, dostluğu 
ve dayanışması bu başarı nedeniyle yeni bir ivme kazanacaktır. Siz 
her zaman Türkiye ’nin gerçek bir dostu olarak anılacaksınız.

En iyi dileklerimi ve içten saygılarımı .”

SORULAR-YANITLAR

SORU: Amerika Birleşik Devletleri’nde ve bazen 
Avrupa’da her seçim döneminde bu sözde soykırım iddiaları 
gündeme geliyor. Bundan sonra da bir daha gündeme 
gelemeyecek garantisi yok gibi görünüyor. Türkiye haklılığını 
daha iyi anlatabilmek için yeni karar mekanizmaları geliştirecek 
mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Tabiî. Kaldı ki, 
Türkiye’nin haklılığını kanıtlamak için olağanüstü bir çaba 
göstermiş olduğunu ve kararlı bir tutum izlemiş olduğunu gördük. 
Bunun son alman sonuçta önemli bir katkısı, önemli bir payı 
olmuştur.

SORU: Ermenistan ile olan ilişkiler bu aşamadan sonra 
nasıl değişecek?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ermenistan ile olan 
ilişkilerimizde önemli bir değişiklik olmamıştır. Ermenistan’la 
aramızda diplomatik ilişki kurulmasının başta gelen iki koşulu 
vardır: Birincisi, Türkiye aleyhindeki bu tarihsel yanlışlığın 
ortadan kaldırılması ve Azerbaycan’la uzlaşmaya varılmasıdır. 
Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık yüzde 20’si hâlâ işgal 
altındadır. Onbinlerce AzerbaycanlI yıllardan beri çadırlarda
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yaşamaktadır. Bu sorunlar çözüldüğü takdirde Ermenistan’la 
aramızda diplomatik ve iyi ilişkiler kurulmasına hiçbir engel 
kalmayacaktır ve bundan en çok da Ermenistan yararlanacaktır. 
Çünkü, Türkiye Ermenistan için dünyaya açılan bir yol, bir kapı 
niteliğinde olacaktır. Ermenistan’ın ekonomisine de büyük 
katkılarda bulunabilecektir. Aslında Amerika Birleşik 
Devletleri ’ndeki bazı radikal gruplar, kendileri rahatlık içinde, 
refah içinde yaşarken, Ermenistan halkı büyük sıkıntılar 
çekmektedir. Eğer aramızda sağlıklı ilişkiler kurulursa, bundan en 
başta Ermenistan halkı yararlanmış olacaktır.

SORU: Amerika Birleşik Devletleri’nin 32 eyaletinde hâlâ 
Ermeni iddiaları geçerli sayılıyor. Bu konudaki değerlendirmeniz 
nedir?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Yıllardan beri, yalnız 
Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, başka ülkelerde de bu tür 
istismarlar, bu tür haksızlıklar yapılıyor ama artık kolay kolay 
Türkiye’nin karşısına bu tür haksızlıklarla çıkılamayacağı 
görülmüştür. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Barışçı bir ülkedir ve 
Türkiye’nin tarihinde hiçbir zaman soykırım olmamıştır. Tam 
tersine Türkiye mağdurlara daima kapılarını, bağrını, gönlünü 
açmıştır.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV 
TELEVİZYONU “YAKIN PLAN” PROGRAMINA

VERDİĞİ MÜLAKAT

SORU: İyi günler. Yakın Plan’ı bu defa Ankara’dan 
açıyoruz. Konumuz Amerikan Temsilciler Meclisi’nde 
oylanmasından son anda vazgeçilen sözde Ermeni soykırım 
tasarısı. Konuğumuz ise, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem. 
Efendim hoşgeldiniz.

SAYIN BAKAN: Hoşbulduk efendim.

SORU: Amerikan Temsilciler Meclisi’nde tasarının 
oylanmasından son anda vazgeçildi. İki parçalı bir soru 
yöneltmek istiyorum. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? 
İkincisi, Türkiye’nin hassasiyetini defalarca ortaya koymasına 
rağmen niçin acaba son ana kadar beklendi?

SAYIN BAKAN: Bu durumu bir yanlıştan dönüş olarak 
nitelemekteyim. Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyebilecek 
oluşumların önlenmesi olarak görmekteyim ve iyi de oldu. Çünkü 
özellikle son üç yılda 1997 Aralığında bizim Sayın Albright’la 
geliştirdiğimiz stratejik ortaklık anlayışı çerçevesinde 
Amerika’yla ilişkilerimiz en üst düzeyde gelişmekte. Dolayısıyla, 
buna bir gölge düşmesi kimsenin hayrına olmayacaktı. Neden 
beklediler? Şimdi tabii o tarafını ben çok fazla bilemem. Biz 
üzerimize düşen çalışmaları yaptık; temasları koruduk; bizim 
hassasiyetimizi daha iyi anlayabilmeleri için her türlü bilgiyi 
Amerikan Yönetimi’ne aktardık. Onlar da uygun zamanda bu 
gelişmeyi sağladı.
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SORU: Amerikan Genelkurmay Başkanı’nın Türkiye’yle 
ilgili bir konuda Temsilciler Meclisi’ne mektup yazması sanırım 
pek sık rastlanan bir şey değil.

SAYIN BAKAN: Amerikan sistemini iyi bilenlerin 
söylediğine göre buna benzer bir olay olmamış. Yani, ABD 
Başkam’mn, Dışişleri Bakam’mn, Savunma Bakanı’nm, 
Genelkurmay Başkanı’nın, bütün bu kişiliklerin hep birlikte bir 
olayın üzerine bu şekilde gitmelerinin bir örneği yok. Dolayısıyla 
çok önemli.

SORU: Hepsinin mektuplarında, girişimlerinde ortak bir 
nokta var: Türkiye’nin Orta Doğu’daki önemi.

SAYIN BAKAN: Amerika bizim için çok önemli; ama 
Türkiye de Amerika için çok önemli. Hele Orta Doğu bağlamında; 
sadece Orta Doğu değil, Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar, Avrupa, 
bütün bu bölgelerde Türkiye kilit bir ülke. Orta Doğu son 
zamanlarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle gündemde ve Orta 
Doğu dengelerinde Türkiye’yi gücendirmiş bir Amerika’nın 
etkinliğinin daha sınırlı olabileceğini gördü Amerikan Yönetimi. 
Ve doğrusu biz de bunu hatırlattık kendilerine.

SORU: Söz Orta Doğu’dan açılmışken; Irak’la
ilişkilerimizde belli gelişmeler var. Ankara, ısrarla bunun Ermeni 
soykırımı iddialarıyla alakalı olmadığını belirtiyor. Bu aşamada 
Amerika’nın bizden bir talebi olabilir mi? “Biz Ermeniler’i 
engelledik; siz de Irak’la ilişkilerinizde fazla ileri gitmeyin” 
diyebilirler mi?

SAYIN BAKAN: Amerika bu tarz yakışıksız denebilecek 
dış politika yöntemlerini bugüne kadar hiç kullanmadı; bundan 
sonra da kullanacağını tahmin etmem.

SORU: Konu Irak’a gelmişken; bu ülkeye bir ikinci kapı 
açılmasına, Bağdat’a Büyükelçi gönderilmesine dair bazı haberler 
vardı. Irak Ta ilişkilerimize kısaca değinebilir misiniz acaba?
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SAYIN BAKAN: Irak’la ilişkilerimiz kendi doğal 
mecrasında gelişiyor. Bunun Ermeni tasarısıyla hiçbir ilişkisi yok. 
Irak’la gelişen ilişkilerimiz BM’nin öngördüğü çerçevenin dışında 
değil. BM Güvenlik Konseyi üyesi bir Rusya’nın, Fransa’nın 
yaptığı ne kadar meşru ise; aynı şeyi Türkiye yaptığında da o 
kadar meşru. Biz her zaman Irak’tan BM’nin aldığı kararı göz 
önünde tutmasını, buna riayet etmesini istedik. Bunu yaptığı 
ölçüde de Irak’a yardımcı olmaya çalışacağımızı söyledik ve 
yardımcı olmaya çalıştık. Bu devam edecektir.

SORU: Yeniden Ermenistan konusuna dönmek istiyorum. 
Ermenistan’la diplomatik ilişkimiz yok; ancak aynı sınırı 
paylaşıyoruz, aynı coğrafyadayız. Ermenistan’la ilişkilerde 
gelişme sağlanması için Ankara’nın şartları bir daha gözden 
geçirmesi sözkonusu olabilir mi?

SAYIN BAKAN: Bizim kimseye karşı bir düşmanlığımız 
yok. Ama malesef Ermenistan’ın ve Ermenistan dışındaki 
Ermenilerin (Türkiye Ermenilerini tabii ki ayrı tutuyorum. Şu son 
hadise de gösterdi ki; Ermeni asıllı Türk vatandaşları böyle bir zor 
dönemde kendi memleketlerine en büyük katkıları sağlamışlardır; 
Amerikan Temsilciler Meclisi’nde ve Yönetimi’nde etkili 
olmuşlardır) kendi ulusal kimlikleriyle ilgili bir zaafları var. O 
ulusal kimliği oluşturmak için mutlaka tarihten bir husumet 
çıkarmanın ihtiyacını hissediyorlar. Kendi birlik ve 
beraberliklerini bir düşmanlık ekseninde oluşturabiliyorlar. 
Bundan vazgeçmeleri lazım. Yoksa, 65 milyonluk dev bir 
Türkiye’nin, nihayet nüfusu ve coğrafyası itibarıyla küçük bir 
komşusuyla kötü geçinmek gibi bir düşüncesi yok.

SORU: Sayın Başbakan’ın bu konuda bir açıklaması 
olmadı. Acaba sizin diğer hükümet üyeleriyle, bu konuda karar 
alınmasından sonra bir temasınız oldu mu?

SAYIN BAKAN: Sayın Başbakan bu sabah telefon etti; 
Bakanlığımızı kutladı. Başbakan Yardımcımız Sayın Bahçeli 
telefon etti ve alınan sonuçtan ve bizlerin gösterdiği gayretten 
dolayı kutladı. Bu başarıda Hükümetimizin kendi içindeki 
dayanışması ve bir Bakan olarak bana verdiği destek ve güvenin 
büyük ölçüde etkisi olmuştur.
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SORU: Gündemdeki diğer bir önemli konu da Orta Doğu. 
Sözde bir mutabakat sağlandı; ancak çatışmalar devam ediyor. 
Orta Doğu nereye gidiyor?

SAYIN BAKAN: Orta Doğu çok da iyi bir yere gidiyor 
diyemeyeceğim. Elbette o mutabakat çok önemli. Bu mutabakata 
uymak için hem Filistin tarafı hem İsrail tarafı çaba gösteriyor. Bu 
çabanın nereye kadar etkili olacağı, belli değil. Her iki taraf da 
bazı zorluklarla karşı karşıya. Daha bir hafta, on gün beklemek 
lazım. Şiddetin önlenip önlenmediği ondan sonra belli olur.

SORU: Orta Doğu çerçevesinde bir soru daha yöneltmek 
istiyorum. Suriye’yle yakın geçmişe kadar oldukça zor 
ilişkilerimiz vardı. Ancak, terör örgütü başının Suriye’den 
çıkartılmasının ardından ilişkiler düzelmeye başladı. Sizin Şam’ı 
ziyaretiniz sözkonusuydu; bir ilkeler mutabakatı imzalanması 
sözkonusuydu. Bu konudaki son durum nedir?

SAYIN BAKAN: Suriye’yle ilişkilerimiz iyi gelişiyor. 
Bunda en küçük bir tereddütüm yok. Her alanda iyi gelişiyor. Bir 
de benim yaklaşımım şöyle: Çok acele etmiyorum; bu tarz 
ilişkilerde ihtiyatlı yaklaşıyorum. İlişkilerin zaman içinde 
olgunlaşması ve ancak belli bir düzeye vardıktan sonra diğer 
aşamaya geçilmesini öngörmekteyim. Şam’la son olarak, bütün 
ilişkilerimizi etkileyecek olan bir anlayış mutabakatı üzerinde 
çalışıyoruz. Hemen hemen tamamlandı gibi. Suriye de büyük bir 
iyi niyetle bu çalışmaya kendi katkısını getiriyor. Onu 
tamamlayalım; ondan sonra Şam’a gideceğim.

SORU: Bu ziyaret yılbaşından önce gerçekleşebilir mi?

SAYIN BAKAN: O mutabakat sağlandıktan sonra her an 
gerçekleşebilir.

SORU: Sayın Bakan, soruları yanıtladığınız için teşekkür 
ediyorum.

SAYIN BAKAN: Ben teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
ERMENİ TASARISI KONUSUNDA ABD BAŞKANI BILL

CLINTON’A GÖNDERDİKLERİ MEKTUP

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sözde Ermeni 
soykırımı karar tasarısının ABD Temsilciler Meclisi’nden geri 
çekilmesi nedeniyle ABD Başkanı Clinton’a bir mektup 
göndermiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer’in mektubu şöyledir:

"Sayın Başkan,

Ulusumuzun tarihini karalamayı amaçlayan 596 sayılı 
karar tasarısının Temsilciler Meclisi ’nden geri çekilmesini 
sağlayan kararlı ve dostça tutumunuz nedeniyle Yüce Kişiliğinize 
ve Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi’ne kendim ve Türk Ulusu 
adına teşekkürlerimi sunarım.

Gerek Birleşmiş Milletler Binyıl Doruğü vesilesiyle New 
York ’ta gerçekleştirdiğimiz görüşmede, gerek daha sonraki telefon 
görüşmemizde sözkonusu karar tasarısının kabulünün 
yaratabileceği olumsuz yansımalara ilişkin kaygılarımı dile 
getirmiş ve desteğinizi beklediğimi vurgulamıştım. Ülkelerimiz 
arasındaki iyi ilişkilere darbe vurabilecek nitelikteki bu tasarının 
sonuçsuz kılınmasına yapmış olduğunuz bu önemli katkıdan ötürü 
Türk halkının gönlünde Türkiye Cumhuriyeti ’nin gerçek ve önder 
bir dostu olarak daima seçkin bir yeriniz olacaktır.

Türkiye, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri ’yle 
olan ilişkilerine büyük önem vermektedir, ilişkilerimizin daha da
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ileri götürülmesini engelleyecek bu tür talihsiz kampanyaların 
gelecekte yinelenmeyeceği yolundaki umudumun tarafınızca da 
paylaşıldığından eminim.

Bu vesileyle en içten dileklerimi ve saygılarımı sunarım. ”
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN RUSYA 
FEDERASYONU BAŞBAKANI MIKHAIL M. 

KASYANOV’U KABULLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bugün ülkemizi 
ziyaret etmekte olan Rusya Federasyonu Başbakanı Mikhail M. 
Kasyanov’u kabul etmiştir. Görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Cumhur Ersümer de hazır bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Sezer görüşmede, bölgenin iki önemli 
ülkesi olan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında birçok alanda 
güçlenmekte olan ilişkilerde üst düzey siyasi temasların önemine 
değinmiş ve son yıllarda bu temasların artmasının memnunluk 
verici olduğunu kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye ve Rusya’nın, ilişkilerini 
ikili, bölgesel ve küresel düzeyde daha da geliştirebilecek bir 
işbirliği potansiyeline sahip olduklarına işaret ederek, Türkiye’nin 
Rusya ile ilişkilerini eşitlik, karşılıklı saygı, ortak yarar ve 
içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde geliştirmek isteğinde 
olduğunu vurgulamıştır. Türkiye’nin Rusya ile işbirliğinin ileri bir 
ortaklık düzeyine yükseltilmesinde ticaretten enerjiye kadar 
birçok alanda gerçekleştirilebilecek büyük ölçekli tasarıların 
önemli bir yeri olacağına değinen Cumhurbaşkanı Sezer, bu 
bağlamda, Mavi Akım tasarısının taşıdığı öneme dikkat çekmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi 
vesilesiyle New York’ta görüştüğü Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin’e ülkemizi ziyareti konusunda yapmış 
olduğu daveti de, Başbakan Kasyanov’u kabulü sırasında 
yinelemiştir.
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Başbakan Kasyanov, Devlet Başkanı Putin’in 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e selam ve iyi dileklerini 
iletmiştir. Başbakan Kasyanov, Başkan Putin’in ülkemizi ziyaret 
etme isteğinde olduğunun ve her iki tarafa uygun düşecek bir 
tarihin diplomatik kanallardan saptanabileceğinin bu kabul 
sırasında Cumhurbaşkanımıza bildirilmesini kendisinden rica 
etmiş olduğunu belirtmiştir.

Başbakan Kasyanov, aralarında herhangi bir siyasi sorun 
bulunmayan Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili 
ilişkileri her alanda güçlendirmek yönünde siyasi kararlılığa sahip 
olduklarını vurgulamış, Cumhurbaşkanımızın değindiği gibi iki 
ülke arasındaki bu ilişkileri ortaklık anlayışını ön plana çıkaracak 
biçimde derinleştirmeyi amaçladıklarını ve Mavi Akım tasarısının 
bu açıdan da önemli olduğuna inandıklarını kaydetmiştir. 
Başbakan Kasyanov bu görüşmede, Rusya Federasyonu’nda 
etkinlik gösteren Türk girişimcilerinin çalışmalarını takdirle 
karşıladıklarını belirtmiş ve önümüzdeki dönemde de katkılarını 
değişik tasarılarda sürdürecekleri inancını dile getirmiştir. 
Başbakan Kasyanov, Türkiye’de enerji sektörü başta olmak üzere 
çeşitli alanlarda da Rus firmalarının önümüzdeki dönemde daha 
fazla etkinlik göstermeleri beklentisini taşıdıklarını bildirmiştir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN RUSYA 
BAŞBAKANI MIKHAIL KASYANOV İLE YAPTIKLARI

ORTAK BASIN TOPLANTISI

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Sayın Başbakan, Sayın 
Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra yarın bazı Bakanlarla 
görüşecek. Üzerinde anlaştığımız Mavi Akım Projesi son derece 
önemli bir projedir. Başbakan Sayın Kasyanov, Samsun’a da 
giderek, Mavi Akım şantiyesini ziyaret edecek ve gözlemde 
bulunacak. Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz krizlerden 
olumsuz şekilde etkilenmişti; ticari açığımız çok büyümüştü. 
Fakat artık bu kriz sona erdi. Ekonomik ilişkilerimiz yeniden 
canlanacak; buna inanıyorum.

Karma Ekonomik Komisyon Protokolü’nün imzalanmış 
olması bu bakımdan çok sevindiricidir. Biz her konuda Rusya 
Federasyonu ile rekabet yerine, işbirliği ve ortaklık istiyoruz. 
Zamanımız çok sınırlı olduğu için ben pek fazla vaktinizi 
almayayım. Sözü Sayın Başbakan’a bırakıyorum.

RUSYA FEDERASYONU BAŞBAKANI MIKHAIL 
KASYANOV: Sayın Başbakan’a iltifatları için teşekkür 
ediyorum. Bugün çok verimli çalışmalar yaptık. Sadece iki saatlik 
bir süre içinde 20’ye yakın konuya değindik. Her iki tarafın da var 
olan ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iradelerine şahit olduk ve 
bu irade sayesinde de iki saatlik kısa bir sürede birçok konuda 
görüş birliğine ulaşma imkanı bulduk.

Bu görüşmeler neticesinde ortaya çıkan en önemli sonuç; 
Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin birer rakip değil, birer partner 
olduğudur. Gerek enerji, gerek teknoloji konularında birer 
partneriz. Rakip gibi göründüğümüz bazı alanlar da birer ortaklık
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konusuna dönüştürülmekte ve her alanda ortaklığa doğru 
gidilmektedir.

Biz, özellikle Mavi Akım Projesi’nden sonra, işbirliğimizi 
daha yoğunlaştırmak suretiyle önümüzdeki yılın sonbaharında ilk 
gaz sevkiyatını gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Aynı şekilde diğer 
alanlarda, özellikle inşaat alanında işbirliğinin geliştirilmesi, daha 
yoğun çalışmaların yapılabilmesi için hükümetler arası bir dizi 
anlaşmanın yapılması gerekmektedir.

Özellikle güvenlik konuları ile ilgili işbirliğimizi daha da 
derinleştirmek, yoğunlaştırmak için mutabakata vardık.

Bu münasebetleri geliştirmek suretiyle aramızdaki güven 
duygusunu daha da güçlendirmek istiyoruz. Bugünkü güven 
ortamının sağlanması ile ilişkilerimizde rekabet yerine ortaklık 
geometrik olarak artacaktır.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Askerî teknik işbirliği dediniz. Görüşmenizde 
askerî helikopter ihalesi konusu gündeme geldi mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Biz Rusya
Federasyonu ile savunma sanayii konusunda işbirliğine hazır ve 
istekliyiz. İki yıl önce Genelkurmay Başkanımız Moskova’ya 
gitmişti. Şimdi umarız ki, yakın zamanda Rusya Federasyonu 
Genelkurmay Başkanı da Türkiye’ye gelir ve bu konuların 
ayrıntılarını görüşürler. Rusya Federasyonu Genelkurmay İkinci 
Başkanı’nm burada bulunması da bu bakımdan umut veriyor. 
Sayın Başbakan Kasyanov da yarın Millî Savunma Bakanımızla 
görüşecek. Helikopter ihalesi ile ilgili konu henüz kesin bir sonuca 
bağlanmadı. Bu konuya tamamen teknik ve mali açıdan 
bakıyoruz.

RUSYA FEDERASYONU BAŞBAKANI MIKHAIL 
KASYANOV: Sayın Ecevit’in de ifade ettiği gibi, ihale konusu 
henüz nihai aşamasına gelmiş değil. Bu konuyu konuştuk, 
tartıştık. Ben de bir kez daha Rus teknolojisinin rakiplerine oranla
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daha üstün olduğunu ifade ettim. Ama bu konuda tabiî ki nihai 
karar Türk makamlarına aittir. Bu işbirliğini sadece bir ihaleyle 
sınırlandırmak istemiyoruz. Savunma sanayiinin diğer alanlarında 
da geliştirmek istiyoruz. Bunun yapılması için de ek finansman 
imkanlarının hayata geçirilmesi konusunda karar vermiş 
bulunuyoruz.

SORU: Güvenlik konusunda ve askerî işbirliği alanında 
birtakım adımların atılacağını söylediniz. Ancak PKK’nın 
özellikle bir dönem Rusya’daki varlığı ve Türk kamuoyunda 
Çeçenistan’da yaşananlarla ilgili hassasiyet, Türkiye ile Rusya 
arasında birtakım problemler yaratıyordu. Bu nasıl aşılacak? 
Önümüzdeki günlerde Türkiye ile Rusya arasındaki güvenlik 
işbirliğinin boyutları ne olacak?

RUSYA FEDERASYONU BAŞBAKANI MIKHAIL 
KASYANOV: Burada bir sorundan öte, güvenin sağlanması ve 
güçlendirilmesi söz konusudur. Bu da askerî kuruluşlar arasındaki 
temasların, diyaloğun artırılması suretiyle tesis edilebilir.

Maalesef gerek Türkiye, gerekse Rusya Federasyonu terörist 
eylemlere maruz kalmaktadır. Bu sorunların çözümü konusunda 
müşterek bir yol bulmamak garip karşılanacaktır ve bugün 
görüşmelerimiz sırasında biz bu konuya değindik. Aldığımız karar; 
güvenlik birimlerinin yetkilileri arasında daha düzenli ve daha yoğun 
bir şekilde görüşmeler yapılmasıdır. Enformasyon akışının gelişmesi 
ölçüsünde bu sorunlar çözülecektir.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT: Geçen yıl Kasım 
ayında Moskova’ya gittiğimde, o zamanki Başbakan ile terörizme 
karşı mücadele konusunda bir ortak protokol imzalamıştık. Ayrıca 
Rusya Federasyonu ile aramızda terörizme karşı başka önlemleri 
içeren anlaşmalar da vardır. Terörizm bütün bölgemiz için çok 
ciddi bir tehdittir. O bakımdan Rusya Federasyonu ile Türkiye’nin 
bu konuda dayanışma içinde olmaları doğaldır. İçişleri Bakanları 
bu konuda görüşeceklerdir. Ayrıca istihbarat örgütlerimizin de 
sürekli diyalog içinde olmaları yararlı olacaktır.

Teşekkür ederiz.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVITTN RUSYA 
FEDERASYONU BAŞBAKANI MIKHAIL 

KASYANOV’UN ONURUNA VERDİKLERİ YEMEKTE
YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Başbakan,
Sayın Bayan Kasyanova,
Seçkin Konuklar,

Hükümetim ve şahsım adına sizlere hoşgeldiniz diyorum. 
Geçtiğimiz yıl 4-6 Kasım günlerinde Moskova’ya yaptığımız 
ziyaretten sonra, bu kez RF Başbakanı olarak sizi, Sayın eşinizle 
ve değerli çalışma arkadaşlarınızla birlikte Ankara’da 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu son iki ziyaret, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Rusya Federasyonu arasında Başbakanlar düzeyinde ilişkilerin 
canlılık kazandığını göstermektedir. Ülkelerimiz arasında bu tür 
ziyaretlerin önümüzdeki yıllarda düzenli biçimde sürdürülmesinin 
yararına inanıyoruz. Çünkü Türkiye’nin dış politikasında dost ve 
komşu ülke Rusya’nın özel bir yeri vardır.

Büyük komşumuz Rusya Federasyonu’nun ulusal huzuru, 
istikrar içinde gelişmesi ve toprak bütünlüğü bölgemizde olduğu 
kadar bütün dünyada da barışın, güvenliğin ve istikrarın önemli 
bir güvencesidir.

Sayın Başbakan,

Türk-Rus ilişkilerinin 500 yılı aşan ortak bir geçmişi 
vardır. Bu ortak geçmişin bizlere kazandırdığı zengin deneyim, 
ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde güçlü bir 
temel oluşturmaktadır.
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Son yıllarda ilişkilerimiz her alanda derinlik ve ivme 
kazanmıştır. İki ülke arasındaki karşılıklı güven ortamı da büyük 
gelişme göstermiştir. Avrupa ile Asya’nın bütünleşmeye başladığı 
Avrasyalaşma sürecinde bu gelişmenin özel bir değeri vardır. 
Çünkü Türkiye ve Rusya bu sürecin çok önemli iki öğesidir. 
Ülkelerimiz arasında dostluk ve işbirliği, Kafkasya ve Karadeniz 
bölgelerinde ve Orta Asya’da barışın ve huzurun önde gelen 
koşuludur.

Sayın Başbakan,

Ülkelerimizin terörizm ve örgütlü suçlarla savaşım, kitle 
imha silahlarının yayılmasının önlenmesi ve bölgesel ve küresel 
barışın korunması alanlarında ortak hareket etmeleri bütün 
insanlık için büyük önem taşımaktadır. Bölge ülkelerinin de 
katılımıyla ortak işbirliği projeleri oluşturmamızın yararına 
inanıyorum.

İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimize birkaç yıl öncenin 
canlılığını yeniden kazandırmak içten dileğimizdir. Mavi Akım 
Projesi de gelecekteki işbirliği projelerimiz için çok güzel bir 
ömek oluşturmaktadır.

Ülkelerimiz arasında kültür, bilim ve teknoloji alanlarında 
da karşılıklı olarak en etkin biçimde yararlanabileceğimiz işbirliği 
olanakları vardır. O arada Rusya’dan Türkiye’ye çok sayıda turist 
gelmesi halklarımızın birbirlerini yakından tanımalarına katkıda 
bulunmaktadır.

Sayın Başbakan,

Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi karşılıklı güven ve 
anlayışa dayalı uzun vadeli bir dostluk temeline dayandırmanın 
gereğine inanıyoruz. Sizin büyük önem verdiğimiz ziyaretinizin 
de bu yönde önemli bir aşama olacağına güveniyoruz.
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Seçkin Konuklar,

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri, Başbakan Sayın 
Mikhail Kasyanov’un ve değerli eşleri Sayın Irina Kasyanova’nın 
sağlık ve mutluluğuna, komşumuz Rusya Federasyonu’nun ve 
dostumuz Rus halkının refahına ve Türk-Rus işbirliğinin parlak 
geleceğine kadeh kaldırmaya davet ediyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KURULUŞUNUN 55. 

YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE YAYINLANAN MESAJI

Bugün, “insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş 
felaketinden gelecek kuşakları korumak” amacıyla kurulan 
Birleşmiş M illetler’in 55. yaşını kutlamaktayız. Hiç kuşkusuz, 
Birleşmiş Milletler ’in kuruluşundan bu yana geçen süre içinde 
büyüyen kuşaklar, savaşın yeryüzünden tamamen silindiği bir 
dünyaya tanık olmadılar. Ancak, 55 sene içinde insanlık, II. Dünya 
Savaşı gibi bir felaketin tekerrürünü önleme yolunda önemli 
mesafe kaydetti. Bunda Birleşmiş Milletler ’in çok önemli bir payı 
olduğu yadsınamaz.

Bir ay önce 150 dünya liderinin katılımıyla düzenlenen 
Binyıl Zirvesi'nde 21. yüzyılda Birleşmiş M illetler’in yeni 
uluslararası koşullara uyum sağlaması için alınması gereken 
önlemler açıkça ortaya konmuş ve Birleşmiş Milletler Örgütü ’nün 
daha barışçı, müreffeh ve eşitlikçi bir dünya için vazgeçilmez bir 
unsur olduğu inancı en üst düzeyde dile getirilmiştir. Bu ülkemizin 
de samimi inancıdır.

Zirve sonunda yayımlanan “Binyıl Zirve Sonuç 
Bildirgesi ” de göstermektedir ki; Birleşmiş Milletler, önümüzdeki 
yeni dönemin sorunlarının tanımlanmasında ve bunların 
çözülmesinde öncü bir rol üstlenecektir. Genel Serketer Kofı 
Annan ’ın da çabalarıyla, Birleşmiş Milletler ’in reform 
çalışmalarını başarıyla sonuçlandıracağına ve Örgüt’ün Binyıl 
Zirve Sonuç Bildirgesi ’nde belirlenen hedeflere ulaşmak için daha 
güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşacağına olan inancımız tamdır.
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Türkiye, Birleşmiş Milletler ’in kendinden beklenenleri 
y erine getirebilmesinin, herşeyden önce üye devletlerin bu yönde 
gösterecekleri azim ve kararlılığa bağlı olduğunun bilincindedir. 
Bu bağlamda, ülkemiz, Birleşmiş Milletler içinde şimdiye kadar 
başarıyla sürdürdüğü aktif katılımını ve barışa katkılarını daima 
daha ileriye götürme çabası içinde olacaktır.

Tüm güçlüklere karşın, kurulmasından bu yana 
uluslararası barış ve güvenliğin başlıca güvencesi olma 
başarısını gösteren Birleşmiş Milletler’in 55. yaşını kutlar, bu 
vesileyle Örgüt’ün insanlığı savaş felaketinden korumak 
hedefinde başarılı olacağı inancımızı teyit ederiz.
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GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ İLE YUNANİSTAN 
TARAFINDAN ORTAKLAŞA DÜZENLENEN 

“NIKIFOROS-TOKSOTIS” ASKERİ TATBİKATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan tarafından her 
yıl Güney Kıbrıs’ta "ortak askeri doktrin" çerçevesinde
düzenlenen "Nikiforos-Toksotis" askeri tatbikatı bu yıl 17-21 
Ekim tarihleri arasında yapılmıştır.

Motorize piyade birlikleri ve tankların katılımıyla ağır 
silahların desteğinde gerçekleştirilen tatbikata Yunan savaş 
uçakları ve savaş gemileri de katılmıştır.

Tatbikat Türk tarafına saldırı senaryoları temelinde
gerçekleştirilmiştir. Yunan savaş uçakları tatbikatta bombardıman
görevi icra etmiş ve Baf’ta Yunanistan’a tahsisli olarak kurulan 
Andreas Papandreu askeri hava üssüne iniş yapmışlardır.

Tatbikatın uygulama biçimi, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin güvenliği konusunda duyulan endişelerin ne 
denli haklı olduğunu bir kez daha göstermiş, Doğu Akdeniz’de 
barış ve istikrarı olumsuz yönde etkileyebilecek bir gelişme olarak 
değerlendirilmiştir.

Kıbrıs’taki iki taraf arasında BM Genel Sekreteri’nin iyi 
niyet görevi çerçevesinde başlatılan aracılı görüşmeler sürecinin 
devam ettiği bir dönemde böyle bir tatbikatın Yunan savaş 
uçaklarının katılımı ve Baf askeri hava üssüne inmeleri ile 
gerçekleştirilmesinin, aracılı görüşmeler sürecine olduğu kadar, 
Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sürdürülmesi yönündeki çabalara da 
bir katkıda bulunmayacağı açıktır.
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Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğine 
yönelik her türlü tehdide, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara ve 
Kıbrıs üzerindeki Türk-Yunan dengesini bozmayı hedefleyen 
girişimlere karşı gerekli önlemleri almayı kararlılıkla 
sürdürecektir.
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YUNANİSTAN’IN NATO’NUN PLANLI “DESTINED 
GLORY-2000” TATBİKATINDAN ÇEKİLMESİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

NATO’nun güney bölgesi planlı tatbikatlarından olan 
"Destined Glory-2000", Ege Denizi’nde Doğanbey, Saros 
Körfezi, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz’de 9-25 Ekim 2000 
tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Tatbikata, Türkiye’nin 
yanısıra, ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve İspanya 
katılmaktadır.

Başlangıçta tatbikatta yeralan Yunanistan ise, bazı 
gelişmeleri gerekçe göstererek dün (22 Ekim) tatbikattan 
çekilmiştir.

Bu gelişmelerin, özellikle Yunan basınında ve ilgili 
hükümet çevrelerinde yanlış izlenim yaratacak şekilde 
yansıtıldığının gözlenmesi üzerine, durumun açıklığa 
kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yunanistan’ın tatbikattan çekilmesi, doğrudan doğruya 
NATO ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın bir sonucudur. 
Yunanistan Hava Kuvvetleri, NATO’nun tatbikat plan ve 
direktiflerinin sürekli dışına çıkmıştır. Türkiye, bu ihlalleri 
NATO’ya duyurarak, gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir. 
Bu çerçevede, NATO, Yunan uçaklarının plan ve direktiflere 
uygun davranmasını istemiştir. Ancak, Yunan uçaklarının 
sözkonusu plan ve direktifleri ve yapılan uyarıları dikkate 
almaması üzerine, NATO, Yunan uçaklarının tatbikat sahasına 
girişini üç kez iptal etmek zorunda kalmıştır. Sonuçta, Yunanistan, 
tatbikattan çekilme kararı vermiştir.
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Bu itibarla, Yunanistan’ın tatbikattan çekilmek 
zorunluğunu duymuş olmasını Türkiye’ye bağlamak çabası 
yanlıştır. Yunanistan, hatayı NATO plan ve direktiflerine aykırı 
tutumunda aramalıdır. Tüm bu hususlar NATO kayıtlarında 
mevcuttur.

Olaylar, özetle şöyle gelişmiştir:

- Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, 7 Ekim günü 
Balıkesir’e ulaşmış, tatbikatın ilk iki gününde, Yunanistan’ın 
Balıkesir’de bulunan ve ülkesinden kalkan uçakları tatbikata 
iştirak etmişlerdir.

- Takip eden günlerde, Yunanistan’dan kalkan uçakların 
rotalarının, silahsızlandırılmış statüdeki Limnı ve Ahikerya 
(Ikaria) adalarının üzerinden geçirilmek istenmesi ve ülkemizin 
buna itirazı üzerine, NATO Güney Avrupa Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı, anılan adalar üzerinden geçen rotaları geçersiz 
saymıştır. Bu gelişme üzerine Yunanistan, tatbikatın diğer 
faaliyetlerine katılmakla birlikte, uçuşlarını durdurmuştur.

- NATO bünyesinde sürdürülen çabalar sonucu, tatbikatın 
başlangıçta öngörüldüğü şekilde, tüm bölümlerinin NATO 
komutasında ve uluslararası andlaşmalara uygun olarak icrasını 
öngören bir plan, Yunanistan’ın da kabulüyle 18 Ekim günü 
yürürlüğe konulmuştur.

- Ancak, izleyen günler içinde, Yunanistan’dan kalkan 
uçaklar ilgili NATO komutanı tarafından uyarılmalarına rağmen, 
NATO plan ve direktiflerine aykırı davranmayı sürdürmeleri 
yanında, 21 Ekim 2000 tarihindeki uçuşlarında uçuş emniyetini de 
ihlal etmişlerdir. Bunun üzerine, askeri makamlarımızca NATO 
askeri yetkililerinden gerekli önlemlerin alınması istenmiştir. 
NATO makamları Yunanistan’a gerekli ikazda bulunmuş ve 
Yunan uçaklarının tatbikat sahasına girmelerini üç kez iptal 
etmiştir.
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- Bu gelişmeler üzerine, Yunanistan dün (22 Ekim) 
tatbikattan çekildiğini açıklamıştır.

Tatbikat ise, diğer NATO ülkelerinin katılımıyla devam 
etmektedir.

Bilindiği gibi, Doğu Ege Adaları uluslararası andlaşmalar 
uyarınca, silahsızlandırılmış statüdedir. Bu adaların, NATO 
tatbikatı dahil, herhangi bir askeri faaliyetin içine alınmaları, 
silahsızlandırılmış statülerinin ihlalini teşkil etmektedir. 
Türkiye’nin buna izin vermesi mümkün değildir.

Yunanistan’la diyalog, işbirliği ve yakınlaşma sürecine 
önem veren Türkiye, tatbikat sırasında da iyiniyetli tavrını 
korumuştur. Aynı yapıcı tavrın Yunanistan tarafından da 
sergilenmesi ilişkilerimizin daha ileri götürülmesini 
kolaylaştıracaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN KURULUŞUNUN 55. 

YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE YAYINLANAN MESAJLARI

II. Dünya Savaşı ’nın bitiminden bu yana uluslararası 
barış ve güvenliğin koruyucusu olarak dünyamızda vazgeçilmez 
bir işlevi yerine getirmekte olan Birleşmiş Milletler ’in 55. 
yıldönümünü kutlamaktan kıvanç duymaktayım.

Örgüt ’ün kurucu üyelerinden biri olan Türkiye, Birleşmiş 
Milletler ’in Yasası ’nda yeralan temel ilke ve hedefleri yaşama 
geçirme yolundaki tüm çabalarını desteklemekte ve bu yöndeki 
çalışmalara etkin biçimde katılmaktadır.

Yeni yüzyıla, tam üye ülkelerin en üst düzeyde katıldıkları 
Binyıl Zirvesi ’yle giren Birleşmiş Milletler ’in, bu tarihi toplantıda 
ortaya çıkan işbirliği ve dayanışma ruhunu koruyarak gelecek 
yıllara taşıması gerektiğine inanmaktayım. 55. yılında Birleşmiş 
Milletler ’i bekleyen temel sorumluluklardan birisi de hiç kuşkusuz 
bir yol haritası değerini taşıyan Zirve Sonuç Bildirgesi’nde 
yeralan öğelerin yerine getirilmesine özen gösterilmesi olacaktır.

Yoksullukla savaşım, daha eşitlikçi bir ekonomi, önleyici 
diplomasi, hukukun üstünlüğünün sağlanması gibi uluslararası 
düzen bakımından büyük öneme sahip kavram ve hedefleri içeren 
Sonuç Bildirgesi ’nin tüm öğeleriyle yaşama geçirilmesi şimdi üye 
devletlerin sorumluluğudur. Birleşmiş Milletler’e, kendisinden 
beklenen rolü en iyi biçimde yerine getirebilmesi için gerekli 
kaynakların sağlanması da yine üye ülkelere düşen bir görevdir.
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Bu bağlamda, Birleşmiş M illetler’in küreselleşen 
dünyamızda XXI. yüzyılda ortaya çıkacak sorunlarla daha iyi 
başedebilmesi ve kendisinden beklenenleri daha etkin bir biçimde 
yerine getirebilmesi için reform sürecini süratle tamamlamasını 
gerekli görmekteyiz. Dünyada barış ve güvenliğin sağlanması ve 
korunması, gönencin artırılması için Birleşmiş Milletler ’i 
oluşturan devletleri, Örgüt’ün 55. yılında üretken bir çalışma 
dönemi beklemektedir. Türkiye, Birleşmiş Milletler ’in sorumlu bir 
üyesi olarak bu sürece her türlü katkıda bulunma 
kararlılığındadır.

Birleşmiş M illetler’in kuruluşunun 55. yıldönümü 
dolayısıyla Örgüt ’ün başarılarının gelecekte de devamını dilerim.
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HOLLANDA BAŞBAKANI WIM KOK’UN ÜLKEMİZE 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Wim Kok, 30-31 Ekim 2000 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

30 Ekim 2000 tarihinde Sayın Başbakanımız ile konuk 
Başbakan arasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve 
işbirliğinin ele alınması, ayrıca çeşitli uluslararası ve bölgesel 
konuların değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Konuk Başbakan aynı gün, Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından kabul edilecek, Sayın TBMM Başkanı ve bazı 
Hükümet yetkilileri ile görüşmelerde bulunacaktır.

Konuk Başbakan, bu ziyaret vesilesiyle 31 Ekim 2000 
tarihinde deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak; ayrıca, 
İstanbul’da DEİK ve TÜSİAD yetkilileriyle bir öğle yemeğinde 
biraraya gelecek ve öğleden sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde bir 
konferans verecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
GÜRCİSTAN’A YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Gürcistan Dışişleri 
Bakanı Sayın Irakli Menagarishvili’nin davetine icabetle, 25-26 
Ekim 2000 tarihlerinde Gürcistan’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirecektir.

Sayın Bakan, ziyaret sırasında, Türkiye ile Gürcistan 
arasında en yüksek ve ileri seviyede seyreden ikili ilişkilerin daha 
da geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapacaktır. Bu çerçevede, 
ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, enerji, eğitim ve kültür konuları, 
ayrıca her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular ele alınacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Karalos Papulias’ın, 19
Ekim 2000 tarihinde Yunan Parlamentosu Dışilişkiler ve Savunma
Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, Bakan olduğu dönemde
Türkiye ve Yunanistan Başbakanları Turgut Özal ve Andreas
Papandreu arasında, Kıbrıs’tan askerlerimizin tedricen
çekilmelerine ilişkin olarak bir anlaşmaya varıldığını iddia ettiği
öğrenilmiştir. Yunan basınının konuyu ısrarla işlemeye devam 
ettiği görülmektedir.

Sekizinci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın, 
Başbakanlığı döneminde o zamanki Yunanistan Başbakanı 
Papandreu ile böyle bir anlaşma yaptığına dair Bakanlığımızda 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 16. İSEDAK 
TOPLANTISPNIN AÇILIŞINDA YAPTIKLARI

KONUŞMA

İSTANBUL

Sayın Bakanlar,
Sayın Genel Sekreter,
Saygıdeğer Delegeler,
Değerli Konuklar,

Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, İslam 
uygarlığının en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’a 
hoşgeldiniz diyorum. Sizlerle İSEDAK toplantısı vesilesiyle, ilk 
kez birlikte olmaktan büyük memnunluk duyuyorum.

İSEDAK, kardeş ülkelerin gösterdikleri sürekli ilgi ve 
işbirliği anlayışı ve kararlılıkları sayesinde bugünkü düzeyine 
ulaşmıştır. İSEDAK’ın İstanbul’da 16. toplantısını 
gerçekleştirmesi bu kuruluşun başkanı olarak bize ayrı bir 
heyecan ve mutluluk vermektedir.

Bu vesileyle, başta kardeş üye ülkeler olmak üzere, İslam 
Konferansı Örgütü ve ilgili kuruluşların değerli mesuplarına ve 
toplantımıza katılan tüm temsilcilere İSEDAK’a göstermiş 
oldukları yakın ilgi ve değerli katkılarından dolayı teşekkür 
ederim.

Burada, ayrıca, görev süresi bu yıl sonunda dolacak olan 
İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Sayın Dr. Azzeddine 
Laraki’ye geçen dört yıllık hizmet süresince Örgütümüze ve 
başkanı olduğum İSEDAK’a sunmuş olduğu üstün hizmetlerden
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dolayı şükranlarımı bildirmek isterim. Kendilerine bundan 
sonraki yaşamlarında esenlik diliyorum.

Sayın Delegeler,
Değerli Konuklar,

İslam Konferansı Örgütü’nün üye sayısı son katılımlarla 
birlikte 56’ya çıkmış bulunmaktadır. Asya’dan Avrupa’ya, 
Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya 
yayılmış kardeş ülkelerin oluşturdukları Topluluğumuz, üye sayısı 
bakımından Birleşmiş Milletler’den sonra ikinci örgüt 
konumundadır.

  • _________

Başkanlığını yapmaktan kıvanç duyduğum ISEDAK, bu
büyük örgütün bir parçası olarak kardeş üye ülkeler arasında
ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi işlevini üstlenmiştir.
İSEDAK’ın onaltı yıldır süren etkinlikleri sayesinde ekonomik ve
ticari işbirliği alanında belirli bir kurumsal yapı ve düzenekler
kurmuş, önemli bir işbirliği birikimi ve deneyimi kazanmış

• ________

bulunmaktayız. Kuşkusuz ISEDAK’m bu başarılarının arkasında 
kardeş üye ülkelerin desteği ve tüm ÎKÖ kuruluşlarımızın özverili 
çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca, burada, benden önceki 
İSEDAK Başkanlarınm dirayetli ve yetenekli yönetimlerini de 
şükranla anmak isterim.

• _________

İSEDAK’m artık belirli bir olgunluğa ulaştığını 
söyleyebiliriz. Ancak, koşulların her geçen gün farklı bir boyut 
kazandığı yepyeni bir dünyada, ülkelerimiz arasındaki işbirliği 
potansiyelini tam olarak harekete geçirebilmemiz için daha çok 
yol almamız gerektiği açıktır. Ekonomik ve siyasal olaylar hızla 
gelişmekte ve küreselleşme yaşamın tüm alanlarını etkisi altına 
almaktadır. Hızlı büyüme, yaşam düzeyinin yükselmesi ve yeni 
olanaklar olarak özetleyebileceğimiz küreselleşmenin olumlu ve 
olumsuz sonuçları artık belirginleşmiştir.

Ne var ki, küreselleşmenin sunduğu olanakların yerküre 
üzerindeki paylaşımı, ne yazık ki, eşit ve adil olmaktan uzaktır. 
Gelişmiş ülkeler, sahip oldukları ekonomik ve teknolojik
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üstünlüklerden dolayı küreselleşmenin getirdiği olanaklardan çok 
daha fazla yararlanırken, bu olgu gelişmekte olan ülkeleri 
büyüyen ticaret açıkları, daha da bozulan gelir dağılımı, bunların 
sonucunda yaşanan toplumsal çalkantılar ve artan beyin göçü ve 
benzeri ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Ülkelerin 
gönenç düzeyleri arasındaki bu büyüyen uçurumun 
kapatılamaması, zenginler daha çok zenginleşirken, yoksulların 
daha da yoksullaşmaları durumunda uluslararası barış, huzur ve 
istikrarın olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.

Bu bağlamda, bir yandan küreselleşmeyle birlikte gelen 
olanaklardan daha fazla yararlanma yollarını araştırırken, bir 
yandan da bu sürecin olası tehlikelerini önlemek için çareler 
üretmeliyiz. Kardeş ülkelerimizin bu konudaki deneyim ve 
birikimlerini İSEDAK içinde paylaşmaları, bu uluslararası yarışta 
daha güvenli bir şekilde yol almamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, 
seçkin uzmanlık kuruluşlarımızın, her zaman olduğu gibi, 
yapacakları yetkin çalışmalarıyla bu konularda bizleri 
aydınlatacaklarından eminim. Bu düşünceyle, önümüzdeki 
dönemlerde İSEDAK’m gündemindeki konulara ek olarak bu 
konuya daha fazla eğilmesi gerektiğine inanıyorum.

Sayın Delegeler,
Değerli Konuklar,

Yeni bir binyıla girmiş bulunuyoruz. Geride bıraktığımız 
dönemde insanlığın daha mutlu ve gönenç dolu bir yaşam sürmesi 
için büyük kazanımlar ve başarılar elde edilmiş, yaşam düzeyi 
yükselmiştir. Ancak, insanlık olarak hala üstesinden 
gelemediğimiz sorunların yanısıra, içinde bulunduğumuz döneme 
özgü koşulların getirdiği yeni ciddi sorunlarla karşı karşıya 
bulunmaktayız.

Bunlar arasında özellikle yoksulluk sorununa da 
dikkatlerinizi çekmek isterim. Son elli yıl içinde dünyada büyük 
ekonomik ilerlemeler gerçekleştirilmiş olmasına karşın bugün 
hala yaklaşık bir milyarın üstünde insan, günde bir doların altında 
bir gelirle yaşamını sürdürmektedir. Yoksullukla birlikte ülkeler
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arasında, hatta ülkelerin kendi içlerinde, aşırı ölçülerde büyüyen 
gelir uçurumu, toplumların barış ve istikrarına ciddi bir tehdit 
oluşturmaktadır.

Yoksulluk kısır döngüsüne kapılan toplumların 
karşılaştıkları diğer ivedi sorunlarla başa çıkmaları olanaksız 
duruma gelmektedir. Uluslararası toplumun bu duruma ilgisiz 
kalması, yoksul toplumların yalnızlığa itilmesi anlamına 
gelmektedir. Bunun sonucu olarak da küreselleşmenin yanında bir 
marjinalleşme olgusuyla karşı karşıya bulunmaktayız. Yoksulluk 
kısır döngüsünü kırabilmek için, gelişen ülkelerin nitelikli 
işgücüne, eğitime ve genç kuşaklarına yaptıkları yatırımı 
artırmaları, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izlemeleri 
ve üretim standartlarını yükselterek dünya ticaretinden aldıkları 
payı artırmaya çalışmaları gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin de 
bu çabalara engel değil, destek olmaları başarıya ulaşma süresini 
azaltacak önemli bir etkendir.

Kuşkusuz yoksullukla savaşım konusunda ulusal düzeyde 
düşünülebilecek önlemlerin zaman yitirilmeden alınması 
gereklidir. Ancak ulusal kaynakların bu sorunların ivediliğine ve 
büyüklüğüne oranla yetersiz kalması, bu konuda uluslararası 
dayanışma ve işbirliği gereğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, 
geçen Eylül ayında geniş bir katılımla gerçekleşen Birleşmiş 
Milletler Binyıl Zirvesi, dünyanın karşı karşıya bulunduğu 
sorunların dayanışma ve işbirliğiyle aşılması konusunda 
uluslararası toplumun ortak bir irade göstermesi bakımından 
tarihsel bir toplantı olmuştur.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Zirve’ye sunmuş 
olduğu kapsamlı rapor, dünyamızda kalıcı bir barış, dirlik ve 
düzenin sağlanması ve karşılaştığımız sorunların el birliğiyle 
aşılarak, insanlığın hep birlikte daha mutlu ve gönenç dolu bir 
yaşama kavuşması için neler yapılması gerektiğini ortaya koyan 
önemli bir belge niteliğindedir. Bu raporda yeralan kimi önemli 
konuların Zirve kararı olarak kabul edilmesi memnunluk vericidir.

210 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi’nin ulaştığı ana 
sonuçlardan biri olarak vurgulamak istediğim bir başka nokta, 
küreselleşmenin insan hakları konusunu ülkelerin içişleri 
olmaktan çıkarması, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi 
kavramların gelişmesine yol açmasıdır. Bu alandaki gelişmelerin 
21. yüzyılda daha da belirginleşeceği, dünya nüfusunun giderek 
daha büyük bir kesiminin demokrasinin sağladığı insanca yaşama 
ve kendini yetiştirme olanaklarından yararlanacağı olası 
görünmektedir.

Sayın Delegeler,
Değerli Konuklar,

Genişleyen ve çoğalan piyasalar ile hızla gelişen teknoloji 
sayesinde dünya ekonomilerinin bütünleşme süreci hızlanmıştır. 
Son dönemde Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü örneklerinde gördüğümüz gibi, yoğunluk kazanan 
bölgesel işbirliği girişimlerinin 21. yüzyılda uluslararası 
bütünleşme hareketlerine eşlik etmesi beklenmektedir.

Türkiye bu gelişmeleri olumlu karşılamakta ve bölgesel ve 
uluslararası barış ve istikrarın işbirliği ve dayanışma yoluya 
sürdürülebileceğine inanmaktadır. Gerçekten, Birleşmiş Milletler 
ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurucu üyesi olan Türkiye, bu 
anlayışla, 1996 yılında da Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içine 
girmiş; 1999 yılında da Avrupa Birliği’ne tam üye adayları arasına 
kabul edilmiştir.

Öte yandan Türkiye, başta İslam Konferansı çerçevesinde 
yürütülmekte olan ekonomik ve ticari işbirliğinin yanısıra, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği, D-8 gibi ekonomik bütünleşme 
hareketlerine öncülük etmiş ve Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 
canlandırılmasında önemli rol oynamıştır. Türkiye, EFTA ve G-20 
gibi oluşumlara da etkin biçimde katılmaktadır.

Türkiye taraf olduğu ve öncülüğünü yaptığı bu çok taraflı 
işbirliği ve bütünleşme girişimleriyle bölgesindeki kalkınma 
çabalarına da yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, bu yılın başında
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yürürlüğe giren bir anlaşmayla Birleşmiş Milletler Sınai 
Kalkınma Örgütü’nün (UNIDO) Ankara’daki bürosu, Türk 
Hükümeti’nin de maddi katkısıyla Bölgesel İşbirliği Merkezi’ne 
dönüştürülmüştür. Bu Merkez, bölgede sürdürülebilir bir sanayi 
kalkınmasını sağlamak amacıyla UNIDO’nun yetki alanına giren 
konularda teknik yardım tasarılarının uygulanması yönünde 
etkinlik gösterecektir.

•  * * . . .Bu vesileyle, İstanbul’da yerleşik İslam Tarih, Sanat ve
Kültür Araştırma Merkezi’nin bu toplantımız sırasında
kutlanmakta olan 20. kuruluş yıldönümünün hayırlı olmasını
dilerim. Başta Genel Direktör olmak üzere tüm Merkez
çalışanlarını, başarılı çalışmalarından dolayı kutlarım. İstanbul

• •• _

Merkezi, IKO Genel Sekreterliği’nin ve üye ülkelerin göstermiş 
oldukları değerli destek ve yakın ilgiyle 20 yıllık etkinlik 
döneminde İslam uygarlığının bir hazine değerindeki kültür ve 
sanat yapıtlarının toplumumuza ve insanlığa kazandırılması 
konusunda başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların, sizlerin 
destek ve ilgileriyle artarak süreceğinden eminim.

Sayın Bakanlar,
Değerli Delegeler,

insanlık 21. yüzyıla barış içinde, daha iyi bir gelecek için 
yeni umutlarla girerken, dünyamızın değişik köşelerinde 
uyuşmazlıklar, gerginlikler ve şiddet olayları, ne yazık ki devam 
etmektedir. İslam Konferansı üyesi ülkeler olarak bu 
uyuşmazlıklardan bizleri en yakından ilgilendiren kuşkusuz Orta 
Doğu sorunudur. Orta Doğu’da yıllardır özlemi duyulan barış ve 
istikrarın bugüne dek sağlanamamış olması, dünyanın en zengin 
doğal kaynaklarına sahip bu bölgenin insanlarının hak ettikleri 
bilimsel, ekonomik ve toplumsal gelişmeye ulaşmalarını 
engellemektedir.

Bölgede adil ve kalıcı bir barışın kurulması, ancak, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 338 sayılı 
kararlarının uygulanmasıyla olanaklıdır.

212 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000



Camp David Zirvesi’nden sonra Filistinliler ile İsrail 
arasında bir Nihai Statü Anlaşması’na varılması yönünde beliren 
umutlar, geçtiğimiz haftalarda Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de 
meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle yerini kaygıya 
bırakmıştır.

Sorumsuz kimi kışkırtmaların ardından, Islamiyetin en 
kutsal yerlerinden biri olan Haram El-Şerif’te 28 Eylül’de Cuma 
namazından sonra, Filistinli kardeşlerimize karşı girişilen şiddet 
hareketleri İslam dünyasını derinden yaralamıştır. Her ne 
düşünceyle olursa olsun, kutsal yerlerde şiddete başvurulması, 
silah kullanılması kabul edilemez. Bu elim olaydan sonra 
çatışmalar dalga dalga yayılmış, İsrail kuvvetlerinin aşırı güç 
kullanımı ne yazık ki pek çok can kaybına yol açmıştır. Bu son 
derece üzücü olaylarda yaşamlarını yitirenlere Yüce Tanrı’dan 
rahmet diliyorum. Bu tür olayların yinelenmemesi, sağduyunun 
egemen olması, Filistinli kardeşlerimizin, uluslararası toplum 
tarafından kabul edilen, kendi Devletlerini kurma dahil, haklarını 
almalarını sağlayacak hakça bir anlaşmaya bir an önce ulaşılması 
ortak dileğimizdir.

Suriye ve Lübnan Kanallarında da bir an önce barışın 
sağlanmasıyla Orta Doğu Barış Süreci’nin başarıyla 
sonuçlandırılması, sadece bu bölgedeki devletler ve halklar 
yönünden değil, tüm insanlık bakımından anlayış, hoşgörü, huzur, 
barış ve gönenç dolu 21. yüzyıl ve yeni binyıl için umut, 
iyimserlik ve kararlılık kaynağı olacaktır.

Sayın Bakanlar,
Değerli Delegeler,

Yeni çağın uluslararası ilişkilerin önünde yaratmakta 
olduğu koşullar, ortak bir tarihsel, manevi ve kültürel mirası 
paylaşan ve kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlı olan 
ülkelerimiz arasında daha sıkı bir ekonomik işbirliğini 
gerektirmektedir.
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ISEDAK’m bu toplantısında da, hızla değişen ekonomik 
koşullar karşısında ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari 
işbirliğine anlamlı katkılarda bulunmasını sağlayacak konular 
görüşülecektir. Gündemimizde yeralan dünya ekonomisindeki 
gelişmeler karşısında üye ülke ekonomilerinin durumunun 
irdelenmesi, anlamlı sonuçlar vermektedir.

1997 yılında Güney Doğu Asya’da patlak veren mali 
bunalımla daralma sürecine giren dünya ekonomisinin 
toparlanarak yeniden genişlemeye başladığı gözlemlenmektedir. 
Ancak dünya ekonomisinde ortaya çıkan bu olumlu gelişmeler, 
kimi ülke grupları yönünden kaygı verici farklılıklar da 
göstermektedir. Özellikle üye ülkelerimizin de aralarında 
bulunduğu gelişme yolundaki ülkelerin temel ekonomik 
göstergeleri bunalım öncesi düzeylerin altında seyretmektedir.

Ankara Merkezi’nin hazırlamış olduğu İKÖ’nün Yıllık 
Ekonomik Raporu’nda belirtildiği üzere, üye ülkelerde 1996 
yılında yüzde 5,6 olarak gerçekleşen ekonomik büyüme, 1999 
yılında yüzde 1,3 dolayında kalmıştır. Üye ülkelerin yine 1996 
yılında yüzde 7,2 olarak gerçekleşen ihracatları, 1999 yılında 
yüzde 6,8 düzeyinde kalmıştır. Günümüzde dünya nüfusunun 
yüzde 21,2’sini oluşturan İslam ülkeleri dünya gayrisafi milli 
hasılasının ancak yüzde 4,3’ünü gerçekleştirebilmektedir.

Sonuç olarak, İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki 
yerlerinin geride olması dikkat çekicidir. Ekonomilerimizin 
bunalım sonrasında girdikleri yeniden canlanma süreci oldukça 
yavaş yürümektedir. Bu konunun özellikle üzerinde durulması 
önem taşımaktadır.

Diğer bir gündem maddesini oluşturan görüş alışverişi 
oturumlarında "Küreselleşme ve Liberalizasyon Karşısında Üye 
Ülkelerde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Durumu" 
konusunun tartışılacak olmasını oldukça anlamlı ve yerinde 
bulduğumuzu belirtmek isterim. Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin ülke ekonomilerine ve istihdama sağlamış oldukları 
katkılar hepimizce bilinmektedir. Ekonomilerimizin candamarını
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oluşturan bu kurumlar, küreselleşme sürecinde rekabet güçlerini 
olumsuz etkileyen ciddi kaynak ve teknoloji sorunlarıyla karşı 
karşıya bulunmaktadır.

Bu konuda yapılacak bilgi ve görüş değişiminin, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmelerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması ve bu 
amaçla uygulanacak ekonomik politikalar ile ülkelerimiz arasında 
bu alanda işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki deneyimlerimize 
olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Belirtmek istediğim diğer bir konu da üye ülkelerin 
ekonomilerinin bütünleşmesinde önemli rol oynayacak olan 
Dünya Ticaret Örgütü sisteminde meydana gelen gelişmelerin 
ülkelerimizce yakından izlenmesi ve bu alanda ülkelerimiz 
arasında başlatılmış olan işbirliğinin sürdürülmesidir. Bu 
vesileyle, Dünya Ticaret Örgütü’ne, üye olmak isteyen İKÖ 
ülkelerine teknik yardım alanında sağladığı destekten dolayı 
teşekkürlerimi belirtmek isterim.

Aynı biçimde, özel kesimin işbirliği etkinliklerine aktif 
katılımı ve bunun düzenli bir madde olarak gündemde yer alması 
sevindiricidir. Bu alandaki çalışmalarından dolayı İslam Sanayi ve 
Ticaret Odası’na da teşekkür ediyorum.

Sayın Delegeler,
Değerli Konuklar,

İSEDAK, küreselleşen dünyada ülkelerimiz arasında 
ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak 
önemli bir forum oluşturmaktadır. Aramızda varolan işbirliği ve 
dayanışmanın, dünyadaki gelişmelere koşut biçimde, yeni bir 
yaklaşım ve anlayışla gözden geçirilmesi çabalarının bir sonucu 
olarak hazırlanan yeni Ekonomik İşbirliği Stratejisi ve Eylem 
Planı bir dönüm noktası niteliğindedir.

Ancak, Eylem Planı’mn uygulamaya konulması yönünde 
başlatılan sürecin yavaş işlediği de bir gerçektir. Bu toplantımızda,
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bu konularda karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli 
çalışmaları başlatacağınızdan eminim.

Sözlerime son verirken İstanbul’da kalacağınız süre içinde
verimli ve güzel zaman geçirmeniz ümidiyle, ülkelerimiz
arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde
yararlı sonuçlar vereceğine inandığım çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN GÜNEYDOĞU 
AVRUPA ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ ZİRVE 
TOPLANTISPNA KATILMAK ÜZERE ÜSKÜP’E 

HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA
VE SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

ESENBOĞA

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri işbirliği Süreci Dönem 
Başkanı Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Boris Trojkovski’nin 
daveti üzerine bugün Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılacak 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet 
Başkanları Gayriresmi Doruk Toplantısı’na katılmak üzere bu 
ülkeye gidiyorum.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’le, Dışişleri 
Bakanlığımızın üst düzey bürokratlarından oluşan bir heyet bu 
doruk toplantısında bana eşlik edeceklerdir.

Sözkonusu toplantıda, Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’ndeki son gelişmelerle, bu gelişmelerin bölgesel ve 
uluslararası yansımalarının ele alınması öngörülmektedir. Balkan 
ülkelerinin özgün bir işbirliği girişimi niteliğindeki Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, bölgemizde kalıcı barış ve 
istikrarın sağlanmasında bugüne değin çok olumlu ve önemli 
katkılarda bulunmuştur. En son 1998 yılında Antalya’daki doruk 
toplantısına katılan Yugoslavya Federal Cumhuriyeti temsilcileri, 
geçtiğimiz yıl Kosova’da meydana gelen üzücü gelişmeler 
nedeniyle 1999 yılındaki toplantılara davet edilmemiş, Şubat 
2000’de Bükreş’te yapılan son doruk toplantısına da 
katılamamışlardı. 24 Eylül 2000’de Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’nde yapılan başkanlık seçimlerinin ardından
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demokratik halk hareketiyle başlayan dönüşüm sürecinin 
sonucunda, seçimleri kazanarak başkan olan Voj İslav 
Kostunica’nın ülkesini uluslararası toplumla yeniden 
bütünleştirme çabalarına yardımcı olmak amacıyla, yeni 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Yönetimi değişik platformlarda 
düzenlenen uluslararası toplantılara davet edilmeye başlanmıştır.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci’ndeki yerini yeniden almak için Şubat 
2000’de Bükreş’te imzalanan Güneydoğu Avrupa’da İyi 
Komşuluk İlişkileri, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı’ndaki ilke 
ve amaçları benimsediğini kanıtlayabilmesi için de bu doruk 
toplantısı ilk adımı oluşturacaktır.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Türk-Yunan ilişkilerinde son bir yıldır yaşanan 
barış süreci son olaylarla gölgelendi. Sayın Simitis’le bir 
görüşmeniz olacak mı? İlişkilerin bundan sonraki seyri ne olacak?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Sayın Simitis de orada 
olacağına göre, bir sohbet imkanı belki çıkabilir; onu 
bilemiyorum. Ege’deki gelişmelere ilişkin haberleri biraz 
kaygıyla izliyoruz. Bunları da inceleyip değerlendireceğiz.

SORU: ABD Başkanı Bili Clinton’un Temsilciler 
Meclisi’ne gönderdiği mektupta, Ermeni yasa tasarısının belli 
bölümlerini onayladığı şeklinde ifadeler bulunduğu belirtildi. Bu 
konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT: Evet, maalesef bu tür 
ifadeleri bazı devlet adamları çok haksız ve ilgisiz olarak 
kullanıyorlar. Tabiî bunların kullanılması üzücü. İnanıyorum ki, 
zaman içinde bu tür iddiaların haksızlığını dünya kamuoyuna 
anlatacağız.

SORU: Rusya Başbakanı Kasyanov’la temaslarınız oldu. 
Ermenistan-Türkiye ilişkileri bu görüşmelerde gündeme geldi mi

218 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000



ya da siz Rusya’dan Ermenistan üzerindeki etkinliğini 
kullanmasını istediniz mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ben bunu özellikle 
istedim. Rusya Federasyonu’nun Ermenistan üzerinde etkili 
olabileceğini biliyorum. Onun için Ermenistan’ın Azerbaycan 
topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini işgal altında bulundurduğunu 
söyleyerek, kendisinden bu iki devlet arasında uzlaşmaya katkıda 
bulunmasını istedim.

Teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN GÜNEYDOĞU 
AVRUPA ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ DEVLET VE 

HÜKÜMET BAŞKANLARI GAYRİRESMİ DORUK 
TOPLANTISI NEDENİYLE BULUNDUKLARI 

MAKEDONYA’DA YAPTIKLARI AÇIKLAMA VE 
SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

ÜSKÜP

Bugün gerçekleşen toplantıyla, rejim değişikliğinden 
sonra Yugoslavya’nın yeniden demokratik ağırlığını elde 
edebilmesi ve yeniden Balkan ülkeleriyle sağlıklı ilişkiler içine 
girmesi yolunda bir atılım yapılmış oluyor. O bakımdan Sayın 
Yugoslavya Cumhurbaşkanı’m da tanıma fırsatını bulduk. Aynı 
zamanda Makedonya Cumhurbaşkanı bu toplantıyı düzenlemekle 
çok hayırlı bir iş yapmış oldu. Kendisiyle ayrıntılı ve uzun bir 
görüşmemiz oldu. Ayrıca Romanya Cumhurbaşkanı, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı, Başbakan Simitis ve başka Başbakanlarla 
görüşme fırsatı buldum. Çok verimli ve faydalı oldu. 
Yugoslavya’nın demokratikleşmesinin çok önemli olduğunu, 
fakat bunun yeterli olmadığını, Yugoslavya’nın bu etnik 
ayrımcılık sorunundan artık uzaklaşması gerektiğini belirttik. 
Yeni Cumhurbaşkanı’yla da ayrıntılı bir görüşmemiz oldu. O da 
bu konuda aynı düşünceleri paylaştığı izlenimi veriyor. Kendisine 
başarılar diliyorum.

SORUL AR-YANITLAR

SORU: Yugoslavya Cumhurbakam’yla görüşmenizde 
nasıl mesajlar verdiniz?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT: Sayın Cumhurbaşkanı 
Türkiye’yle ilişkilere büyük önem verdiğini ifade etti. Ben de 
öteden beri Yugoslavya’ya göstermiş olduğumuz ilgiden 
bahsettim. 1978 yılında Başbakan olduğum sırada ilk ziyaretimi 
Yugoslavya’ya yapmıştım. Eskiden Yugoslavya ile aramızda 
ekonomik ve ticari ilişkilerin çok gelişmiş olduğunu hatırlattım. 
Ulaşım bakımından Yugoslavya’nın bizim için önem taşıdığını 
söyledim. Onun için ilişkilerimizi yeniden canlandırmakta büyük 
fayda gördüğümü söyledim. Onun da Türkiye’ye büyük önem 
verdiği belli.

SORU: Sayın Simitis ile bir görüşme yaptınız
zannediyorum.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Evet, yemek sırasında 
yanyanaydık. Uzunca bir görüşmemiz oldu. Genel sorunlardan 
söz ettik. Anlaştığımız konular gitgide artıyor ama 
anlaşamadığımız konular da hala devam ediyor.

SORU: Yeni bir soğuk gelişme var mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır yok. Aramızda 
sıcak bir diyalog var; o da başka olumlu sonuçlara yol açabilir.

SORU: Amerika’nın Adana Konsolosluğu kapatılıyor. 
Tehdit nereden kaynaklanıyor ve tehdidin boyutu nedir acaba?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Ayaküstü bir şey 
söyleyecek durumda değilim. Ayrıca ABD’nin BM Daimi 
Temsilcisi Sayın Holbrooke ve İstikrar Paktı Koordinatörü Sayın 
Hombach ile görüşmelerimiz oldu. Yani bu kısa süre içinde bir 
hayli görüşme yaptık.

Teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’IN GUNEYDOGU 
AVRUPA ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ SÜRECİ DORUK 

TOPLANTISI DÖNÜŞÜNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA
VE SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

ESENBOĞA

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dönem 
Başkanı Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Boris Trajkovski’nin 
daveti üzerine bugün Makedonya’nın başkenti Üsküp’te 
gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci 
Devlet ve Hükümet Başkanları Gayriresmi Doruk Toplantısı’na 
katıldım.

Toplantıya iki yıl aradan sonra Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti ilk kez katılmış ve yeni Başkan Vojİslav Kostunica 
tarafından temsil edilmiştir. Toplantıda Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti’nde meydana gelmesi beklenen demokratik 
gelişmeleri ve bu gelişmelerin bölgeye olumlu yansımalarını 
birlikte ele alma fırsatı bulduk. Toplantıda yaptığım konuşmada, 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nde yaşanan demokratikleşme 
hareketlerinin umut verici olduğunu, ancak yeni Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti Yönetimi’nin önünde başarması gereken 
hususlar bulunduğunu belirttim.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin komşularıyla 
ilişkilerini normalleştirerek, Kosova sorununa kalıcı bir çözüm 
bulunması yolunda olumlu katkılar sağlamasının önem taşıdığını 
belirttim. Yugoslavya için demokratikleşmenin zorunlu olduğunu, 
ancak yeterli olmadığını hatırlattım. O arada etnik ayrımcılık 
temellerine dayanan politikalardan kaçınılması gereğini 
vurguladım. Aynı zamanda, yeni Yugoslavya Yönetimi’ne
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sağlanacak olanakların, özellikle Avrupa İstikrar Paktı 
bağlamında bölge ülkelerine yapılması gereken yardımları 
aksatmaması hususu üzerinde durdum.

Bu vesileyle birçok devlet adamıyla görüşme olanakları 
buldum. Makedonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı, Romanya Cumhurbaşkanı ve Yunanistan 
Başbakanı ile görüşme olanağı buldum.

Ayrıca Avrupa Birliği Genel Sekreteri Solana’yla, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi 
Holbrooke ile ve Balkan İstikrar Paktı Koordinatörü Homback ile 
görüşme olanağı buldum. Arkadaşlarım da temaslarda bulundular. 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem değerli temaslarda bulundu. Çok 
verimli çalışma toplantıları yapmış olduk.

S O RUL AR-YANITLAR

SORU: Yunanistan Başbakanı Sayın Simitis ile yemekte 
biraraya geldiniz. Neler konuştunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Yemekte yanyana 
oturduğumuz için uzunca sohbet olanağı bulduk. Dostça bir 
görüşme oldu. İki tarafın da temel konulardaki davranışlarında bir 
ayrılık olmadığı bir kez daha görülmüş oldu. Görüşlerimizdeki 
farklılık özellikle Ege sorunuyla ilgili devam ediyor. Ama üslup 
bakımından eskisine göre çok daha yumuşak bir ortam içinde 
bunları değerlendirdik.

SORU: Sayın Simitis, Yunanistan ile Türkiye arasındaki 
bu sorunların çözümüne yönelik bir temas olması konusunda size 
herhangi bir görüş iletti mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, öyle bir görüşme
olmadı.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

• •

DIRIOZ: Değerli arkadaşlar, bugünkü toplantımıza 
hoşgeldiniz. Sorularınızı yanıtlamaya çalışayım.

SORU: Türkiye, AB’ye idam cezasının kaldırılacağına 
dair bir söz verdi mi?

CEVAP: Basında, Katılım Ortaklığı Belgesi’nin içeriğine 
ilişkin değişik haberler çıkmaktadır. Bunları doğrulamak veya 
yalanlamak durumunda değiliz.

SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi’ne Kıbrıs’la ilgili bir 
paragrafın eklendiği belirtiliyor. Öncelikle bunun doğruluğunu 
soruyorum. İkincisi, Türkiye’nin AB bağlamında Kıbrıs’la ilgili 
görüşünü açıklayabilir misiniz?

CEVAP: Önce, Katılım Ortaklığı Belgesi’yle ilgili 
hepinizin bildiği ve daha önce de söylediğim hususu tekrarlamak 
istiyorum. Bildiğiniz gibi bu belge Avrupa Birliği Komisyonu 
tarafından hazırlanmakta, AB Konseyi tarafından onaylanmakta 
ve dolayısıyla AB’nin görüş ve beklentilerini yansıtan bir belge 
niteliği taşımakta. Bunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Tabii bu 
belge üzerinde Türkiye ile görüş alışverişi yapılan bir danışma 
sürecinin bulunduğu doğru olmakla birlikte bu egzersizi bir 
müzakere olarak nitelendirmenin mümkün olmadığını da daha 
önce söylemiştim. Dolayısıyla, Katılım Ortaklığı Belgesi olarak 
ortaya çıkacak nihai metin AB’nin görüşlerini yansıtan bir metin 
olacaktır. Türkiye’nin görüşlerini yansıtacak belge ise bildiğiniz
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gibi tarafımızdan hazırlanmakta olan Ulusal Program olacaktır. 
Şimdi spesifik olarak sorduğunuz noktaya değinmek istiyorum. 
Basında yeralan muhtelif haberler var. Bunlar zaman içerisinde 
gündeme gelecek ve açıklığa kavuşacak hususlardır.

AB bağlamında, Kıbrıs konusundaki tutumumuzu 
biliyorsunuz. Helsinki Zirve Toplantısı’nın sonucunda, ilgili 
tarafların ve ülkelerin, Aracıyla Görüşme Sürecini desteklemeleri 
çağrısında bulunuluyor. Helsinki’nin çizdiği çerçeve odur. 
Dolayısıyla görüşümüz de o çerçevenin içerisinde kalınmasıdır.

SORU: ABD Başkanı’nın mektubunda, Ermeni tasarısının 
geri çekilmesi talebi, Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulabileceği, 
Türkiye’nin ABD’nin stratejik partneri olduğu gerekçesine 
dayandırılıyor. Fakat şöyle birşey söyleniyor: “ 1915-23 yılları 
arasında bu olaylar yaşanmıştır. Ben de her yıl 24 Nisan’da 
bundan bahsediyorum.” Burada, Ermeni tasarısı metninde olduğu 
şekilde, 1915-1923 yılları arasında bir soykırım iddiasından 
sözediliyor. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı resmi bir tutum belirtti 
mi?

CEVAP: Bildiğiniz gibi, bu sözde Ermeni soykırım 
tasarısına içindeki bütün unsurlarıyla daima karşı çıkageldik ve 
bunların gerçeklerin saptırılması olduğunu her zaman vurguladık. 
Onda hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla zaten o karşı çıktığımız bir 
içeriğe sahip. Başkan Clinton’un mektubu ise, zannediyorum 
tasarının içeriğinden daha farklı. Sayın Başbakanımız bu 
konudaki görüşümüzü hem açıkladı, hem de bir mektupla bildirdi. 
İlave hususlarla ilgili olarak size ayrıca bilgi sunmak isterim.

SORU: Gündemdeki bir başka konu da İncirlik Üssü’ndeki 
hareketlilik. Bazı basın yayın organlarında “kırmızı alarm verildiği” 
şeklinde ifade edildi. Ankara bunu nasıl değerlendiriyor? Dışişleri 
Bakanlığı’nın bu konudaki bilgisi nedir?

CEVAP: Biz bu konuda Amerikan Büyükelçiliği’nden 
bilgi istemiştik. Bize bunun, Körfez ülkelerindekine benzer 
nitelikte bir alarm olmadığı ifade edilmiştir. Nitekim bilahare 
basın ajanslarında da İncirlik’e yapılan atıf çıkarılmıştır. Daha
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ziyade Körfez ülkelerindeki durumla ilgili haberler geçilmeye 
başlanmıştır.

SORU: Ege’de Yunanistan’ın bazı sert önlemler alma 
yolunda çabaları var. O konudaki değerlendirmeniz nedir?

İkincisi, İtalyan Parlamentosu’nda Ermeni tasarısının 
gündeme gelebileceği yönünde sinyaller var. Yurtdışındaki 
temsilciliklerimizden bulundukları ülkelerde de benzeri girişimler 
olup olmadığı yönünde size intikal eden bir bilgi var mı?

CEVAP: Birinci sorunuza ilişkin bir bilgim yok. O 
haberler hakkında bize herhangi bir resmi bilgi ulaşmadı. 
İtalya’daki veya diğer ülkelerdeki teşebbüsler dış 
temsilciliklerimiz tarafından yakından izlenmekte. Bunlarla 
mücadele etmek, karşı çıkmak için her türlü gayret 
gösterilmektedir. Son aldığımız haber, İtalya’da sözkonusu 
tasarının parlamento gündemine alınmadığı yolundadır.

      •  _

SORU: Dışişleri Bakanı İsmail Cem bu akşam Gürcistan’a
gidecek ve yarın temaslarda bulunacak. Hangi konularda görüş 
alışverişi yapılacak?

CEVAP: Biliyorsunuz Temmuz ayında Gürcistan Dışişleri 
Bakanı Trabzon’a gelmişti. Sayın Bakanımız tarafından 
Gürcistan’a yapılan ziyaret bunu takiben olmaktadır. Görüşülecek 
konular hakkında bende ayrıntılı bilgi bulunmamakla beraber, 
ekonomik ve bölgesel konular ağırlıklı olacağını söyleyebilirim.

SORU: Rusya Başbakanı buradaydı. Birçok konu 
konuşuldu. Türkiye’ye elektrik satışı konusunda, “Ermenistan 
üzerinden satabiliriz. Bizim için daha kolay olur. Sizin için de 
daha ucuz olur” demişti. Enerji Bakanı Ersümer de basın 
toplantısında, “Bu hükümet sorunudur. Siyasi bir karar gerektirir. 
Onu tartışacağız” demişti. Dışişleri Bakanlığı’nın, 
Ermenistan’dan, Ermenistan üzerinden Rus elektriği alma 
konusundaki görüşü nedir?

CEVAP: Bu konuda bilgim yok; ama araştıracağım.
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SORU: AB ile Türkiye arasındaki görüşmeler Lüksemburg 
Zirvesi’nden beri çok yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Katılım 
Ortaklığı Belgesi’nin taslakları da Ankara’ya iletildi. AB, idam 
cezasının kaldırılmasını bekliyor mu? Yani, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer alacak beklenti ve temenniler arasında idam 
cezasının kısa zamanda kaldırılması var mı?

CEVAP: Katılım Ortaklığı Belgesi’ndeki unsurları 
doğrulayacak veya yalanlayacak durumda olmadığımızı 
söyledim. Fakat dediğiniz gibi, bu karşı tarafın görüş ve 
beklentilerini içeren bir belge olacak. Dolayısıyla, bizim bir 
taahhütte bulunup bulunmamamız sözkonusu değil. Bizim 
görüşlerimiz, biraz önce de belirttiğim gibi tarafımızdan 
hazırlanmakta olan Ulusal Program’da yansıtılacak.

SORU: Katılım Ortaklığı Belgesi’nin taslağı Dışişleri 
Bakanlığı’na geldi mi?

CEVAP: Bildiğiniz gibi, bu konu üzerinde müzakerelerde 
değil, danışmalarda bulunduk. Belgeyi Komisyon hazırlayacak, 
Konsey’e sunacak ve oradan bir Katılım Ortaklığı Belgesi 
çıkacak.

SORU: AB Komisyonu Komiseri Günter Verheugen’in, 
“Türkiye’nin 2005 yılına kadar adaylık müzakerelerine 
başlamasını pek mümkün görmediği” yolunda bir demeci oldu. 
Verheugen, özellikle insan hakları ve demokratikleşme 
eksiklikleri üzerinde durdu. Bu görüşü nasıl yorumluyorsunuz? 
Katılım Ortaklığı Belgesi’ne de yansır mı?

CEVAP : Katılım müzakereleri Türkiye’nin kendini hazır 
hissettiği noktada başlayacaktır. Kuşkusuz AB’nin de bu hususta 
mutabakatı gerekecektir. Bu noktaya ne zaman gelinebileceği, 
Türkiye’nin yapmakta olduğu hazırlıkların temposuna bağlıdır. 
Türkiye tabiatıyla bu hazırlıkları en kısa zamanda tamamlamak 
istemektedir.
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SORU: Mesut Yılmaz AB ile ilişkilerin iç
koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak 
geçtiğimiz ay İspanya ve Brüksel’de önemli temaslarda bulundu. 
Sanırım önümüzdeki hafta da Yunanistan’a gidecek. Acaba AB ile 
ilgili bütün temasları tek başına üstlenme gibi bir eğilim içinde 
mi?

CEVAP: Bu bildiğiniz gibi yakın bir koordinasyon içinde 
devletimizin çeşitli organları tarafından yürütülen bir ekip 
çalışmasıdır. Gayet uyumlu bir şekilde bu çabalarımız devam 
etmektedir.

SORU: Dışişleriyle koordinasyonu Volkan bey mi 
sağlıyor? Sayın Yılmaz’in yaptığı ziyaretlerle ilgili haberleri nasıl 
alıyorsunuz?

CEVAP: Şu anda o konuda tam bir bilgi sahibi değilim. 
Mutlaka o irtibat ve koordinasyon sağlanıyor. Daha ayrıntılı 
bilgiyi bilahare vereceğim.

SORU: Rusya Başbakanı Kasyanov’un ziyaretinde her ne 
kadar enerji ve savunma konuları somut olarak ön planda olsa da; 
Kafkasya ve Ermenistan da siyasi bazda gündeme geldi mi?

CEVAP: Bu ziyaret bildiğiniz gibi ekonomik ağırlıklı 
olmuştur. Sayın Başbakanımız ve Rusya Başbakanı’nın 
geçtiğimiz gün bu görüşmelerle ilgili olarak yaptıkları ortak basın 
toplantısında da ilişkilerimizin rekabet ve çatışma değil, işbirliği 
ve anlayış içinde götürüleceği, bu anlayışın hakim olacağı 
vurgulanmıştı.

SORU: Irak’a Büyükelçi atanması hangi aşamada? İsim 
belli oldu mu? Irak’a ikinci sınır kapısı konusunda yeni bir 
gelişme var mı?

CEVAP: Sorduğunuz konularda daha önce yaptığımız 
açıklamalara ekleyecek bir husus yok.
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SORU: Ruslar’ın Sayın Başbakan’ın Moskova ziyareti 
sırasında teröre karşı mücadele işbirliği anlaşmasının 
uygulanması konusunda şikayetleri vardı. Yani bu anlaşmanın 
bazı yönlerinin gözden geçirilmesini istiyorlardı. Türkiye’deki 
görüşmeler sırasında bu konu gündeme geldi mi?

CEVAP: Sayın Kasyanov’un, "Enformasyon alışverişinin 
güçlenmesi halinde sorunlar çözülecektir" şeklinde bir ifadesi 
oldu. Sayın Başbakanımız da daha önce Rusya’ya yaptığı 
ziyarette teröre karşı ortak protokol imzalandığını hatırlatarak 
terörizmin bütün bölge için ciddi bir tehdit olduğunu, iki ülkenin 
istihbarat örgütlerinin sürekli diyalog ve işbirliği içinde 
olmalarının yararlı olacağını belirtti ve iki ülke Dışişleri 
Bakanlarının da konuyla ilgili diyaloglarının süreceğini ifade etti. 
Dolayısıyla bu konudaki diyalog sürecektir.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN ATLANTİK ANDLAŞMASI DERNEĞİ’NCE 
TÜRK VE YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLARINA TEVDİİ 

ÖNGÖRÜLEN ÖDÜL KONUSUNDAKİ BİR SORUYA
VERDİĞİ YANIT

Yunan ANA Ajansı’nda dün gece yayınlanan bir haberde, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı George Papandreou’nun Atlantik 
Andlaşması Derneği Başkam’na bir mektup göndererek, 
Budapeşte’de 31 Ekim 2000 tarihinde düzenlenecek Atlantik 
Andlaşması Demeği 46. Yıllık Genel Kuml Toplantısı vesilesiyle 
Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarına verilmesi öngörülen ödülün 
tevdiinin “Destined Glory” tatbikatına ilişkin gelişmeler 
karşısında ertelenmesini istediğine yer verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, tatbikata katılan Yunan uçakları 
NATO direktiflerine aykırı hareket ettikleri için uçuşları NATO 
tarafından üç kez ertelenmiştir.

Avrupa-Atlantik dünyasında istikrar ve barışın güçlenmesi 
herkesin ortak menfaatidir ve herkes bu amaca kendi katkısını 
getirmelidir. Dış siyaset, milletlerin uzun vadeli ve kalıcı 
menfaatiyle ilgilidir. Milletlerin uzun vadeli ve kalıcı menfaati, 
siyasetin geçici ve bireysel menfaatine konu yapılmamalıdır.

Sayın Bakan, Budapeşte’deki toplantıya katılacağını 19 
Ekim tarihli mektubuyla Atlantik Andlaşması Demeği Başkam’na 
bildirmiştir.
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27 MİSİM

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, TÜRKMENİSTAN’IN
27 EKİM ULUSAL GÜNÜ NEDENİYLE 

TÜRKMENİSTAN DEVLET BAŞKANI SAPARMURAD 
TÜRKMENBAŞPNA GÖNDERDİKLERİ MESAJ

Sayın Cumhurbaşkanı,
Aziz Kardeşim,

Dost ve kardeş Türkmenistan ’ın bağımsızlığına 
kavuşmasının dokuzuncu yıldönümü nedeniyle Sizi ve Şahsınızda 
Türkmen halkını Şahsım ve Türk Milleti adına en içten 
duygularımla kutluyorum.

Dost Türkmenistan geçen dokuz yıllık süre içerisinde 
kalkınma yolunda büyük başarılar kaydetmiştir. Bu kısa sürede 
ülkenizin bağımsızlığını pekiştirmekte gösterdiği kararlılığı ve 
kalkınma yolunda yaptığı atılımları büyük bir memnunluk ve 
takdirle izlemekteyim.

Türkiye, kardeş Türkmenistan ile ilişkilerine özel önem 
vermektedir. Tarihin derinliklerine uzanan bağlardan güç alan 
ilişkilerimizin ve işbirliğimizin önümüzdeki dönemde artarak 
daha da gelişeceğine inanıyorum.

Bu fırsattan yararlanarak sağlık ve mutluluğunuz ile 
Türkmen halkının esenlik ve gönenci için en iyi dileklerimi 
sunarım.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ DR.
O. FARUK LOĞOĞLU’NUN KKTC’Yİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Dr. O. Faruk 
Loğoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Denktaş’ın ve KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Tahsin 
Ertuğruloğlu’nun davetlisi olarak, Beşinci Tur Kıbrıs Aracılı 
Görüşmeleri öncesinde bir durum değerlendirmesi yapmak üzere 
28-30 Ekim 2000 tarihlerinde KKTC’yi ziyaret edecektir.

232 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000



m  mM m

CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER İN 
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ 

ABDULRAHİM GAVAHİ’Yİ KABULLERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bugün Ekonomik 
İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Abdulrahim Gavahi’yi kabul 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genel Sekreterlik 
görevine seçilmesinden dolayı Gavahi’yi kutlamış, kuruluşundan 
bu yana Ekonomik İşbirliği Örgütü’ne önem veren ve Örgüt’ün 
çalışmalarına aktif katkılarda bulunan Türkiye’nin bu desteğini 
sürdüreceğini vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Dünya Ticaret 
Örgütü’nün kural ve ilkelerinin tüm Ekonomik İşbirliği Örgütü 
üyeleri tarafından benimsenmesinin, üye ülkeler arasındaki ticari 
ilişkileri geliştireceğine olan inancını dile getirmiş ve Dünya 
Ticaret Örgütü’ne henüz katılmamış olan Ekonomik İşbirliği 
Örgütü üyelerinin bu yönde özendirilmelerinin yararlı olacağını 
belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye’nin, 
Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün çalışmaları arasında ulaştırma, 
enerji ve ticaret alanlarına özel önem vermesi gerektiğine işaret 
etmiştir.

Genel Sekreter Gavahi, Türkiye’nin Ekonomik işbirliği 
Örgütü’nün etkinliklerine yapmakta olduğu katkılardan dolayı 
teşekkürlerini bildirmiş; Örgüt’ün üç kurucu üyesinden biri olan 
ülkemizin destek ve katkılarını artırarak sürdürmesini beklediğini 
belirtmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN HOLLANDA 
BAŞBAKANI WIM KOK İLE BERABERİNDEKİ HEYETİ 

KABULLERİ KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ülkemize resmi bir 
ziyaret yapmakta olan Hollanda Başbakanı Wim Kok ile 
beraberindeki heyeti bugün kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer kabul sırasında, köklü bir geçmişe 
dayanan Türkiye-Hollanda ilişkilerinin iki ülke arasında artan 
karşılıklı ziyaretlerle her alanda daha da gelişmekte olduğunu, 
müttefik iki ülkenin güvenlik ve dış politika alanlarında da ortak 
stratejik çıkarları bulunduğunu söylemiştir.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ülkemizde geçen yıl 
yaşanan deprem felaketleri sonrasında Hollanda Hükümeti’nin ve 
halkının yaptığı yardımlar ve gösterdiği dayanışma için 
teşekkürlerini bildirmiştir.

Geçen yıl Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne adaylığının kabul edilmesinden sonra Türkiye-AB 
ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Sezer, Türkiye’nin Kopenhag ölçütlerini yerine getirmeye kararlı 
olduğunu, AB kazanımlarına uyum için hazırlanması gereken 
ulusal programla ilgili çalışmaları yürüttüğünü belirtmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sezer, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
Kasım ayında açıklanacak olan Katılım Ortaklığı Belgesi’nin akla 
uygun parametreler belirlemesini ve bu bağlamda Türkiye için 
diğer adaylar için arananlardan farklı veya ayrımcılık yaratacak 
ölçütler içermemesini beklediğimizi dile getirmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sezer, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağlayacağı 
mali yardıma ilişkin yükümlülüğünü daha fazla gecikmeden 
yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştır.
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Cumhurbaşkanı Sezer, Avrupa’nın güvenliğinin 
bölünmezliğine işaret ederek, 50 yıldan bu yana Avrupa’nın 
güvenlik ve savunmasına büyük katkılarda bulunan Türkiye’nin 
Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde 
gerçekleştirilecek yeni yapılanma içinde hakettiği yeri almasına 
verdiğimiz önemi dile getirmiş ve bu alanda Hollanda’nın 
desteğini beklediğimizi belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye ile Hollanda arasında 2,2 
milyar Doları aşmış bulunan ikili ticaret hacminin daha da 
geliştirilmesi gereği üzerinde durmuştur. Cumhurbaşkanı Sezer, 
ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilere ek bir zenginlik kazandıran 
Hollanda’daki Türk nüfusunun sorunlarının çözümünün ve 
Hollanda toplumuyla daha iyi bütünleşmesinin sağlanması 
amacıyla iki ülke makamları arasındaki işbirliğinin artırılmasında 
yarar olacağını belirtmiştir.

Hollanda Başbakanı Kok, ülkesinin Avrupa Birliği 
tarafından alman kararlara tam destek verdiğini, Avrupa’nın 
kapsayıcı bir politika izlemesine katkıda bulunmaya çalıştığını 
söylemiş ve Kopenhag ölçütlerinin yerine getirilmesinin ülkemiz 
açısından taşıdığı önemi vurgulamıştır.

Başbakan Kok, savunma ve güvenlik alanında 
Hollanda’nın Türkiye’nin yaklaşımını haklı bulduğunu ve 
desteklediğini, Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı 
müttefiklerin dışlanmamasının taşıdığı önemin bilincinde 
olduklarını kaydetmiştir. Başbakan Kok, Avrupa güvenlik ve 
savunmasında NATO’nun rol ve işlevinin korunması ve daha da 
güçlendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir.

Başbakan Kok, Hollanda Kraliçesi Beatrix’in resmi 
davetini de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e iletmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sezer’in Kraliçe Beatrix’in daveti üzerine 3-5 
Nisan 2001 tarihlerinde Hollanda’ya resmi bir ziyarette bulunması 
öngörülmektedir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
ÜRDÜN’E YAPACAKLARI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Haşimi Ürdün Kralı 
Majesteleri Abdullah Bin Al Hüseyin’in daveti üzerine, 14-16 
Kasım 2000 tarihlerinde Haşimi Ürdün Krallığı’na resmi bir 
ziyarette bulunacaktır.

Dost ve kardeş Ürdün’de gerçekleştirilecek temaslarda, 
ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN HOLLANDA 
BAŞBAKANI SAYIN WIM KOK İLE DÜZENLEDİKLERİ

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Dost Hollanda’nın değerli Başbakanı Sayın Wim Kok’u 
Ankara’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Sayın Kok, Başbakanlığı döneminde Türkiye ile Hollanda 
ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilere çok büyük 
katkılarda bulunmuştur; bunu şükranla belirtmek isterim.

Aynı zamanda Hollanda, geçen yılki deprem felaketi 
sırasında depremzede yurttaşlarımıza çok büyük ilgi göstermiştir. 
Bu konuyla ilgili bir projenin incelemesini yapmak üzere kendisi 
deprem bölgesine de gidecektir.

Hollanda, Türkiye’ye en çok yardımda bulunan ülkelerden 
biridir. Fransa ve Almanya’dan sonra Hollanda’nın, Türkiye’nin 
kalkınmasına ve sınaileşmesine büyük katkıları olmuştur. Halen 
291 Hollandall şirket Türkiye’de çalışmaktadır.

Bu yılın ilk 7 ayında Hollanda’dan Türkiye’ye 228 bin 
turist gelmiştir. Bu, geçen yılki rakamın yüzde yüzüne yakındır. 
Onu da şükranla belirtiyoruz.

Biz Hollanda’nın Avrupa Birliği’nde adaylığımıza 
katkıları için teşekkür ederiz. Bu konuda gerçekten biraz önce de 
belirttiğim gibi, Sayın Kok’un büyük katkıları olmuştur. Bu arada 
tam üyelik hazırlıklarımızı da olanca hızıyla sürdürmeye 
çalışıyoruz.
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Sayın Kok ve arkadaşları ile çok yararlı bir görüşmemiz 
oldu. Bu arada Türkiye’deki ekonomik ve sosyal alandaki 
gelişmeler hakkında kendisine ayrıntılı bilgiler verdim.

SORULAR-YANITLAR

SORU: Kopenhag Kriterleri’nin görüşüldüğünü anlattınız. 
Siyasal ve sosyal kriterler konusundaki beklentiler, Katılım 
Ortaklığı Belgesi öncesinde uzun vadede dile getirildi mi? Örneğin, 
idam cezası ve Kürtçe eğitim gibi konular gündeme geldi mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu konuları Sayın Kok 
ile ayrıntılı olarak görüştük. Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ne 
uyum sağlamak bakımından olsun, ekonomik hedeflere 
zamanında ulaşma bakımından olsun, ne gibi tedbirler almakta 
olduğunu bütün açıklığıyla Sayın Kok’a sunduk. Kendisinin de bu 
konudaki düşüncelerini, dostane tavsiyelerini dinlemekten çok 
mutlu olduk.

SORU: İçerideki görüşmelerle ilgili görüşlerinizi dinledik. 
Bir de AB ile ilişkiler kapsamında, Kıbrıs ve Ege konusu önemli. 
Acaba Kıbrıs konusunda Türkiye’den beklentileriniz nelerdir? 
Katılım Ortaklığı Belgesi öncesinde Türkiye’nin Cenevre’de 
yapılacak görüşmeler için neler yapmasını istiyorsunuz?

HOLLANDA BAŞBAKANI WIM KOK: Öncelikle şunu 
söylemeliyim ki, son dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde görülen 
ilerlemeden büyük bir memnuniyet duymaktayım.

Helsinki’de geçtiğimiz yıl alınan karar da zaten bu 
ilişkilerdeki olumlu gelişmelerin göstergesi. Aski takdirde 
gelişmeler başka türlü olabilirdi.

Tabiî ki hâlâ bu konuda yapılacak pek çok şey var. Son 
olaylara rağmen ilişkilerde çok önemli değişmeler kaydedilmiştir 
ve elimizdeki göstergeler de iyimser olmayı gerektirmektedir.
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Kıbrıs konusunda Helsinki’de alınan karardan başka 
birşey söylemem tabiî şu aşamada mümkün değil. Alman kararlar 
doğrultusunda bu olumlu sürecin takip edilmesi ve karşılıklı 
görüşmelerin desteklenmesi söylenmişti ve zaten bildiğiniz gibi 
Birleşmiş Milletler bünyesinde karşılıklı görüşmeler devam 
etmektedir. Tabiî içtenlikle arzumuz şu ki; gelişmeler bu alanda 
kaydedilecektir. Ama şu aşamada neticenin ne olacağını tahmin 
edip birşey söylemek çok zor. Avrupa da, alınması gereken 
kararları tabii ki bu gelişmelerin tüm boyutlarını değerlendirmeye 
alarak ortaya koyacaktır.

SORU: Şu ana kadar yaptığınız değerlendirmeler 
fevkalade iyimser yönde. Türkiye’nin tam üyeliği ile ilgili olarak 
bir tarih tahmini var mı?

HOLLANDA BAŞBAKANI WIM KOK: Bence gerçekçi 
olmalıyız. Bu da kriterleri ve birbirimizi ciddîye almamızı 
gerektirir ve bu çerçevede hangi konudaki politikaların 
belirleneceği ve bu belirlenen politikaların hangi hızla neticeye 
ulaştırılacağı ve gelişme kaydedileceği ile yakından bağlantılıdır.

Bizim karşılıklı görüşümüzü ifade edecek olursam, 
Avrupa Birliği’ne muhtemel giriş tarihi ya da müzakerelerin 
başlangıç tarihi şu anda başlatmış olduğumuz sürecin ne şekilde 
bir gelişme kaydedeceğine bağlı olacaktır.

Tahminime göre bu cevabı duyan pekçok kişi, “Herhangi 
bir karar alınmaksızın, bu sonsuza kadar devam edecek bir süreç 
olacaktır” diye düşünebilir. Ama ben kendi sözlerimin böyle 
yorumlanmasını arzu etmem. Çünkü, karşılıklı olarak söylenenler 
ciddîye alındığı takdirde ve değişmeye yönelik yatırım yapıldığı 
takdirde şartlar gerçekleşir gerçekleşmez daha fazla beklemenin 
bir anlamı olmayacak ve daha fazla da beklenmeyecektir.

Teşekkür ederiz.
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KOORDİNATÖRÜ BÜYÜKELÇİ AYDEMİR ERMAN
BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETİN KUZEY 

AFGANİSTAN’A YAPTIKLARI ZİYARETE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

6 Ekim 2000 tarihli açıklamamızda, Kuzey Afganistan’a 
gideceği bildirilen Afganistan Koordinatörü Büyükelçi Aydemir 
Erman başkanlığındaki heyetimiz 12-19 Ekim 2000 tarihleri 
arasında bölgedeki temas ve incelemelerini tamamlayarak 
ülkemize dönmüştür.

Heyetimiz, Taliban kuvvetlerinin Temmuz ayından bu 
yana yeniden başlattığı saldırılar neticesinde, Kuzey 
Afganistan’daki Takhar, Baghlan ve Kunduz vilayetlerindeki 
yerleşim birimlerini terketmeye zorlanmış insanların biriktiği 
Tacikistan sınırına yakın kesimlerdeki kampları ziyaret ederek, 
koşulları yerinde gözlemiş ve acil yardım ihtiyaçlarını tespit 
etmiştir. Heyetimiz bu çerçevede, uluslararası insani yardım 
kuruluşlarının temsilcileriyle de temas etmiştir. Yerlerinden 
edilmiş insanların durumunun iyileştirilmesine yönelik 
yapılabilecek katkılarımız ilgili makamlarımızla bilistişare 
araştırılmaktadır.

Ayrıca, Badakshan, Kapisa ve Takhar’daki hastane ve
okullarda incelemelerde de bulunan heyetimiz, Ulusal Aşı Günü
törenine de iştirak etmiş ve aynı gün Faisabad Tıp Fakültesi’ne
ülkemizden gönderilen malzemenin teslimatında da hazır 
bulunmuştur.
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Öte yandan, Taliban kontrolünde bulunan Şibirgan’daki 
Türkiye-Afganistan Dostluk Hastanesi için gönderilen 
malzemenin teslimatı da bölgede bulunan bir diğer heyetimiz 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Heyetimiz bu ziyareti sırasında, Afganistan Devlet 
Başkanı Prof. Burhaneddin Rabbani, Cemiyet-i İslami Komutanı 
ve Şura-i Nazar Lideri Ahmet Şah Mesud ve diğer üst düzey 
Afgan yetkililerle istişarelerde de bulunmuştur.

Türkiye, çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan insani 
sorunların çözümü için elinden gelen katkılarda bulunmaya 
devam edecektir. Türkiye, uluslararası camianın da bu yöndeki 
çabalarını artırması için bir kez daha çağrıda bulunmaktadır.

Türkiye diğer yandan, Afganistan’da barışın sağlanması 
için öteden beri başta BM olmak üzere, uluslararası toplumun 
çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizmektedir. İlgili 
tüm tarafların ülkede etkin bir ateşkesin tesisi yönünde yapıcı 
katkıda bulunması elzemdir. Türkiye, bu çerçevede uluslararası 
topluma ve ilgili tüm taraflara bu yönde daha etkin ve yapıcı bir 
yaklaşım sergilemeleri yönünde kararlı bir şekilde çağrıda 
bulunmaya devam edecektir.
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SURİYE CUMHURBAŞKANI I. YARDIMCISI 
ABDULHALİM HADDAM’IN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Suriye Cumhurbaşkanı I. Yardımcısı Abdulhalim 
Haddam, Suriye Cumhurbaşkanı Başar El-Asad’ın bir mesajını 
Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere, 2-3 Kasım 2000 
tarihinde ülkemize gelecektir.

Konuk Cumhurbaşkanı bu ziyaretinde, Sayın 
Başbakanımız ve Sayın TBMM Başkanı ile de görüşecektir.
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DİYARBAKIR HAVAALANINA İNİŞE DAVET EDİLEN 
İRAN TESCİLLİ UÇAK KONUSUNDAKİ BİR SORUYA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜLÜĞÜ’NCE VERİLEN

YANIT

Uluslarası Sivil Havacılık Sözleşmesi’ne göre, ülkeler 
sivil havacılığı sözleşme amaçları dışında kullanmamayı taahhüt 
etmişlerdir. Diğer taraftan aynı sözleşme, taraf ülkelere, hava 
sahalarından transit geçiş izni verdiği sivil uçakları, uygun bir 
havaalanına inişe davet etme, yolcu ve kargosunu kontrol etme 
hak ve yetkisini tanımıştır.

Tüm ülkeler gibi Türkiye de bu hak ve yetkisini 
gerektiğinde kullanmaktadır.

İran ile Suriye arasında turistik “charter” seferleri 
düzenleyen firmalara izin verilirken, gerek görüldüğünde 
uçakların bir havaalanımıza inişe davet edilebilecekleri mutaden 
bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 31 Ekim 2000 tarihinde, “charter” yolcu 
taşıma amacıyla İran tescilli bir yolcu uçağı, Tahran-Şam seferi 
sırasında Diyarbakır havaalanına inişe davet edilmiş, ekip bu 
davete icabet etmiş; uçak yetkililerimiz tarafından kısa sürede, 
usullere uygun olarak kontrol edildikten sonra planlı uçuşuna 
devam etmiştir.
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YUNANİSTAN

- Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin Çakmakoğlu
"Defendory-2000" Savunma Sanayii Fuarı’na katılmak üzere 2-3
Ekim tarihlerinde Atina'yı ziyaret etmiştir. Sayın Çakmakoğlu
sözkonusu toplantı vesilesiyle Yunan ve Amerikalı muhataplarıyla 
ikili görüşmeler yapmıştır.

- Fener Rum Patriği Bartholomeos, 17-25 Ekim
tarihlerinde Atina'ya gayriresmi bir ziyarette bulunmuştur.
Ziyareti sırasında Patrik, Atina'daki Patrikhane Enformasyon
Bürosu'nun ve yine Atina'da bir kültür ve sanat merkezinin 
açılışını yapmıştır.

- Sayın Başbakanımız ve Yunanistan Başbakanı Simitis,
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet
Başkanları Gayriresmi Zirve Toplantısı’na katılmak üzere
bulundukları Üsküp'te 25 Ekim tarihinde biraraya gelmişlerdir.
Sayın Başbakanımız bu görüşmede muhatabına, tarafların
sorunlarını yapıcı bir diyalogla çözmelerinde yarar gördüğümüzü
ve Türkiye'nin böyle bir diyaloğa her zaman hazır olduğunu 
bildirmiştir.

- AB'nin sınırlararası işbirliğini geliştirmek ve dengeli
kalkınma sağlamak için oluşturulmuş INTERREG-III Programı
çerçevesinde Yunanistan'ın yapmış olduğu girişimle, işbirliği
yapılabilecek alanları ele almak üzere, teknik bir heyetimiz, 25
Ekim tarihinde Gümülcine'de Yunanlı karşıtlarıyla bir hazırlık 
toplantısı yapmıştır.

- NATO'nun güney bölgesi planlı tatbikatlarından olan 
"Destined Glory-2000", Ege Denizi’nde Doğanbey, Saros
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Körfezi, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz'de 9-25 Ekim 
tarihlerinde yapılmıştır. Tatbikata, Türkiye'nin yanısıra, ABD, 
Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya katılmıştır.

Başlangıçta tatbikatta yer alan Yunanistan ise, doğrudan 
NATO ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık sonucunda bazı 
gelişmeleri gerekçe göstererek 22 Ekim tarihinde tatbikattan 
çekilmiştir.

Yunanistan Hava Kuvvetleri, NATO'nun tatbikat plan ve 
direktiflerinin sürekli dışına çıkmış ve Türkiye, bu ihlalleri 
NATO'ya duyurarak, gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir. 
Bu çerçevede, NATO, Yunan uçaklarının plan ve direktiflere 
uygun davranmasını istemiştir. Ancak, Yunan uçaklarının 
sözkonusu plan ve direktifleri ve yapılan uyarıları dikkate 
almaması üzerine, NATO, Yunan uçaklarının tatbikat sahasına 
girişini üç kez iptal etmek zorunda kalmıştır. Sonuçta, Yunanistan, 
tatbikattan çekilme kararı almıştır.

- Dışişleri Bakanımız ve Yunanlı muhatabı, 31 Ekim 
tarihinde Kuzey Atlantik Derneği Toplantısı vesilesiyle 
bulundukları Budapeşte'de biraraya gelmişlerdir. Görüşmede, iki 
ülke arasında güven ortamının geliştirilmesine yönelik Güven 
Artırıcı Önlemler’in bir bölümünün NATO Genel Sekreteri’nin 
işbirliğiyle NATO'da ikili düzeyde, diğer bölümünün de iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları arasında doğrudan ele alınarak biran önce 
uygulamaya konulması hususunda mutabık kalınmıştır.

SÖZDE ’’ERMENİ SOYKIRIMI”

ABD

- Sözde Ermeni soykırımını konu alan H. Res. 596 sayılı 
karar tasarısına ilişkin olarak, 3 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi 
Uluslararası İlişkiler Komitesi’nde yapılan toplantıda, tasarı 
metnine eklenen bir paragrafla, metinde yeralan "Genç Türk 
Hükümeti" ifadesi yerine "Osmanlı Hükümeti" ibaresinin 
konulması ve ABD Başkanı’ndan, yayınlayacağı mesajda sözde
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soykırımdan Türkiye Cumhuriyeti'nin değil Osmanlı 
İmparatorluğu'nun sorumlu olduğunu belirtmesi istenmiştir. 
Toplantı sonucunda H. Res. 596, 2 çekimser oy ve 11 aleyhte oya 
karşı 24 oyla kabul edilerek Genel Kurul’a havale edilmiştir.

ABD Başkanı Clinton'un, Temsilciler Meclisi Başkanı 
Hastert'a tasarının ABD çıkarlarına aykırı olduğunu vurgulayan 
bir mesaj göndermesi üzerine, tasarı 19 Ekim'de Temsilciler 
Meclisi Genel Kurulu'nun gündeminden geri çekilmiştir.

- 1980 yılında New York'ta Türkevi'nin ve Los Angeles 
Başkonsolosluğumuz ikametgahının bombalanması suçlarından 
yargılanan Murat Topalian'a verilecek hükmün kararlaştırılacağı 
duruşma, savunma avukatlarının talebi üzerine 24 Ocak 2001 
tarihine ertelenmiştir.

Fransa

- Fransa Senatosu'nda, sözde soykırıma ilişkin yasa 
tasarısıyla ilgili olarak çalışmalara yeniden hız verilmiştir. Yeni 
yasama yılının ilk günü olan 3 Ekim tarihinde Komünist Grup 
Başkanı Helene Luc, sözde soykırım yasa tasarısının Senato 
gündemine alınmasını önermiştir. Senato Başkanı Poncelet, bu 
konuda Hükümet’in görüşüne başvurmak amacıyla 4 Ekim 
tarihinde Dışişleri Başkanı Hubert Vedrine'in dinlenmesini 
önermiş, yapılan oylama sonucunda bu öneri kabul edilmiştir. 
Vedrine, 5 Ekim'de, Hükümet’in karar tasarısına karşı olduğunu 
Senato'da yapılan bir toplantıda belirtmiştir.

10 Ekim tarihinde yapılan Fransa Senatosu Başkanlar 
Konferansı’nda Komünist Grup Başkanı Helen Luc "acil 
görüşme" yöntemini en uygun fırsatta işleterek yasa tasarısı 
teklifini gündeme getireceğini açıklamıştır. Teklifin gündeme 
alınması için basit çoğunluk gerekmektedir.

24 Ekim tarihinde Senato Başkanlar Konferansı’nda, 
Komünist Grup Başkanı Helen Luc ile Sosyalist Grup Başkanı 
Claude Estier, sözde soykırım yasa teklifini, "acil görüşme"
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yönteminin işletilmesiyle 7 Kasım tarihinde yapılacak oturumda 
gündeme almayı öngördüklerini açıklamışlardır.

- 31 Ekim tarihinde biri RPR Genel Sekreteri Adrien 
Gouteyron ile 15 arkadaşı, diğeri de Marsilya Belediye Başkanı 
Senatör Jean-Claude Gaudin ile 5 arkadaşı tarafından olmak üzere 
Senato'ya sözde Ermeni soykırımına ilişkin iki yeni yasa teklifi 
sunulmuştur. Böylelikle, son tekliflerle birlikte Senato'ya sözde 
soykırım konusunda beş yasa teklifi sunulmuş bulunmaktadır.

İtalya

- Ulusal İttifak Partisi Milletvekili Sandra Fei'nin, 11 Ekim 
tarihinde Ermeni konusuyla ilgili önergesi üzerinde İtalya 
Parlamentosu'nda 26 Ekim tarihinde bir genel görüşme açılmıştır. 
Görüşmeler esnasında Pagliarini ve Fei önergelerinden başka bir 
de Merkez-Sol İttifaka mensup milletvekilleri tarafından içeriği 
ılımlı yeni bir önerge verilmiştir. Böylece sayıları üçe çıkan 
önergelerin 13 Kasım tarihinde oya sunulması kararlaştırılmıştır.

Hollanda

- Assen şehrindeki "De Boskamp" mezarlığına dikilmesi 
öngörülen Ermeni Anıtı'na ilişkin olarak, Assen Belediyesi 
Dilekçe ve İtirazlar Tavsiye Komitesi tavsiye kararını Belediye 
Meclisi’ne göndermiş ve kararda, Belediye'nin Ermeni Anıtı'nın 
dikilmesine izin veren 4 Temmuz tarihli kararının iptal edildiği ve 
Amfin dikilmesinin, Romanschuk'un, 1910 ve 1920 yılları 
arasında meydana gelen olaylarda aile büyüklerini kaybettiğini 
ispat etmesi; Anıt üzerinde yer alacak ibarede, başvuru sahibinin 
aile büyüklerinin hatırasını anma amacı taşıdığını açık bir dille 
belirtmesi; ve bu hususlar yerine getirildiği takdirde, iznin ayrıca 
belirli bazı kayıtlara bağlanarak verilebileceği belirtilmiştir.

KIBRIS

- Ekim ayı içerisinde ülkemizin Kıbrıs politikasına ilişkin 
olarak olumsuz unsurlar ve gerçekleri yansıtmayan iddialar içeren 
iki rapor Avrupa Parlamentosu'nun gündemine gelmiştir.
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AB'ye üye diğer ülkeler meyanında Güney Kıbrıs'ın AB 
üyeliği sürecine ilişkin olarak AP Raportörü Jacques Poos 
tarafından hazırlanan rapora ilişkin karar 4 Ekim günü Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmiştir.

Tamamiyle Rum görüşlerini yansıtan Poos Raporu’nda, 
"Kıbrıs Cumhuriyeti"nin Ada'nın tamamını temsil etme yetkisine 
sahip tek devlet olduğu, Ada'nın en zengin bölgesinin 26 yıldır 
"Türk işgali" altında bulunduğu yolunda tarihi ve hukuki olguları 
ve Ada'daki gerçekleri çarpıtan iddialara yer verilmiştir. Raporda, 
Rum tezlerinden hareketle Kıbrıs Türk Tarafı’nın ve Türkiye'nin 
BM kararları çerçevesinde bir çözüme ve gerekli anayasal 
düzenlemelere yönelik iradeden yoksun olduğu iddia edilerek, 
nihai çözümün AB mevzuatına uygun olması gerektiği, gerekli 
siyasi ve ekonomik kriterleri karşıladığı savunulan GKRY'nin, 
çözümden önce üyeliğinin engellenemeyeceği, Helsinki 
Kararları’na göre de üyelik için çözümün ön koşul teşkil etmediği 
ileri sürülmüştür.

Poos Raporu’nun içerdiği, KKTC ve Türkiye'yi suçlayıcı 
asılsız iddialara duyulan tepki KKTC Başbakanı Sayın Derviş 
Eroğlu tarafından 5 Ekim günü yapılan yazılı açıklama ile dile 
getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 6 Ekim'de Bakanlığımızca da 
bir açıklama yapılmıştır.

- AP Dışilişkiler Komisyonu'nda 10 Ekim günü kabul 
edilen ülkemizin AB üyelik sürecine ilişkin Morillon Raporu’nda 
da Kıbrıs konusunda yanlış ve olumsuz unsurlar yer almıştır. 
Raporda, Ada'daki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, "işgal gücü" 
olarak nitelendirilmiş; Türkiye, "işgalci" olarak nitelendirilen 
güçlerini Ada'dan çekmeye çağrılmış ve KKTC Güvenlik Güçleri 
tarafından Akyar köyündeki nöbetçi kulübesinin daha ileri bir 
mevkiye taşınması, "Türk işgal güçlerinin askeri statükoyu 
bozması" olarak nitelendirilmiştir.

Rapordaki olumsuz ve gerçekleri yansıtmayan öğelerin 
çıkarılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.
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- "Ortak Askeri Doktrin" çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum

Toksotis" Tatbikatı bu yıl 17-21 Ekim tarihleri arasında icra 
edilmiştir. Türk tarafına saldırı senaryoları çerçevesinde 
düzenlenen tatbikata, motorize piyade birlikleri ve tankların 
yanısıra, ağır silahların desteğinde Yunan savaş uçakları ve 
gemileri de katılmıştır. Yunan savaş uçakları tatbikatta 
bombardıman görevi icra etmiş, Baf ta Yunanistan'a tahsisli olarak 
kurulan Andreas Papandreu Askeri Hava Üssü’ne iniş yapmış ve 
bir gece kalmışlardır.

Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı olumsuz yönde 
etkileyebilecek bir gelişme teşkil eden tatbikata ilişkin olarak 
Bakanlığımızca 23 Ekim'de bir açıklama yapılmıştır.

- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'm 
ve KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun 
davetlisi olarak Beşinci Tur Kıbrıs Aracılı Görüşmeleri öncesinde 
bir durum değerlendirmesi yapmak üzere 28-30 Ekim tarihlerinde 
KKTC'yi ziyaret etmiştir.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

- 19 Ekim günü Temsilciler Meclisi Genel Kurul 
gündemine alman sözde "Ermeni soykırımı"na ilişkin H. Res. 596 
sayılı tasarının, Başkan Clinton'ın Temsilciler Meclisi Başkanı'na 
gönderdiği mektuptaki telkinleri doğrultusunda ve ulusal güvenlik 
bakımından, bu yasama döneminde geri çekilmiş olduğu 
açıklanmıştır.

- Türk Amerikan Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı 
eski Senatör Nancy Kasebaum Baker, beraberinde ATC Başkanı 
Lincoln McCurdy ve ATC danışmanlarından Rick Johnston ile 
birlikte 26 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında ülkemizi ziyaret 
etmiştir.
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TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
    •

- AB Komisyonu Ekonomik ve Mali işlerden Sorumlu
Genel Müdürü Ravasio Ekim ayında ülkemizi ziyaret etmiştir.
Ravasio, ülkemizi ziyareti sırasında Ekonomiden Sorumlu Devlet     ••

Bakanı Recep Onal, Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp, Merkez 
Bankası Başkanı Gazi Erçel, AB Genel Sekreteri Büyükelçi 
Volkan Vural ve Bakanlığımızda Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Akın Alptuna ile görüşmelerde bulunmuş; ayrıca Maliye 
Bakanlığı, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile Merkez 
Bankası yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıya katılmıştır. 
Görüşmelerde Türkiye ile AB arasındaki mali işbirliğinin mevcut 
durumu ve geliştirilme olanakları ele alınmıştır.

- Komisyon Türkiye Masası Başkanı Servantie, Ankara'da 
Bakanlığımız ve AB Genel Sekreterliği yetkilileriyle, ağırlıklı 
olarak, Komisyon tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi 
hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

- AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürü 
Eneko Landaburu Katılım Ortaklığı Belgesi öncesinde görüş 
alışverişinde bulunmak üzere beraberinde bir heyetle 13 Ekim'de 
ülkemizi ziyaret etmiştir. Landaburu, sözkonusu ziyaretinde 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, Devlet 
Bakanı Tunca Toskay, Sayın Bakanımız ve Sayın Müsteşarımızla 
görüşmelerde bulunmuştur.

- Helsinki Zirvesi'nden sonra 11 Nisan 2000 tarihinde 
Lüksemburg'da yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 
Toplantısı’nda alman karara uygun olarak, hizmetler ve kamu 
alımlarının karşılıklı olarak serbestleştirilmesine yönelik 
görüşmeler başlatılmıştır. 17-18 Ekim tarihlerinde Ankara'da 
yapılan ilk tur müzakerelerde, AB tarafının hazırladığı taslak 
metin üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, 
19-21 Ekim tarihlerinde Brüksel'i ziyaret etmiş ve AB Komisyonu 
Başkan Vekili Loyola de Placaio, AB Konseyi Genel Sekreteri ve
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ODGP Yüksek Temsilcisi Solana, Genişlemeden Sorumlu AB 
Komiseri Günter Verheugen, İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu 
AB Komiseri Anna Diamantopoulou, İşletmeler ve Bilgi Toplumu 
AB Komiseri Erkki Liikaanen ve Avrupa Parlamentosu üyeleriyle 
görüşmelerde bulunmuştur. Görüşmelerde, ülkemiz için 
hazırlanacak İlerleme Raporu ve Katılım Ortaklığı Belgesi 
öncesinde, Türkiye-AB ilişkileri hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.

- Slovenya'nın AB ile tam üyelik Başmüzakerecisi 
Potocnik ve beraberindeki heyet, ülkemizde sırasıyla Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Kürşat Eser, 
Bakanlığımızda Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Akın Alptuna, 
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Tamer Mütftüoğlu ve AB Genel 
Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Volkan Bozkır'la görüşmelerde 
bulunmuş, ayrıca ODTÜ'de Slovenya'nın AB'ye katılım sürecine 
ilişkin deneyimleri ve kurumsal yapılanması hakkında bir 
konferans vermiştir. Heyet Başkanı Potocnik görüşmelerinde, 
muhataplarına Slovenya'nın AB'ye katılım adayı olarak 
deneyimleri hakkında bilgi vermiştir.

- AB'nin sınırlararası işbirliğini geliştirmek ve dengeli 
kalkınma sağlamak amacıyla oluşturduğu INTERREG Programı 
çerçevesinde Yunanistan'la işbirliğini başlatmak amacıyla 
Gümülcine'de düzenlenen toplantıya Bakanlığımızdan bir heyet 
katılmıştır. Toplantıda iki taraf arasında anılan program 
kapsamında geliştirilebilecek ortak sınır işbirliği projeleri ele 
alınmıştır.

- AB ile ülkemiz arasında yürütülmekte olan 
derinleştirilmiş siyasi diyalog çerçevesinde 31 Ekim'de Fransa'nın 
Chantilly şehrinde düzenlenen Genişletilmiş Siyasi Komite 
Toplantısı’na Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Akın Alptuna 
başkanlığındaki bir heyetimizle katılınmıştır. Sözkonusu 
toplantıda Balkanlar, Rusya, AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası ve Orta Doğu Barış Süreci konuları ele alınmıştır.
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AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA KİMLİĞİ

- Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nin (AGSK) 
NATO içinde hayata geçirilmesi ve ayrıca AB'nin Avrupa Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası'nın (AOGSP) geliştirilmesi 
süreçleri, Ekim ayında birbirine paralel olarak devam etmiştir.

Bu çerçevede, NATO-AB ilişkilerinin nihai 
modalitelerinin belirlenmesi amacıyla kurulan dört Ad Hoc 
Çalışma Grubu'nda görüşmelere devam edilmiş, AB'nin NATO- 
AB ilişkilerinden beklentileri konusunda yeterince açıklık 
bulunmaması ve NATO içinde bazı konularda oydaşma 
sağlanamamasından dolayı bu gruplarda kaydadeğer bir ilerleme 
sağlanamamıştır.

- NATO Siyaset Eşgüdüm Komitesi PCG'de, AGSK 
çerçevesindeki gerekli düzenlemeler üzerinde müzakereler 
sürdürülmüş; ayrıca Konsey'de varılan mutabakat çerçevesinde 
NATO Yazmanlığı, AGSK bağlamında İttifak içinde yapılan 
çalışmaların son durumu ve muhtemel çıkış yollarını içeren bir 
kağıt hazırlamıştır.

Bu kağıtta katılım konusunun çözülmesi gereken temel bir 
sorun olduğunun belirtilmesiyle yetinilmiş, NATO içinde bu 
konuda bir çalışma yapılması öngörülmemiştir. Buna karşılık, 
kağıtta NATO-AB güvenlik düzenlemeleri ve NATO-AB Daimi 
Düzenlemeleri konusunda ilerleme kaydedildiği, NATO Savunma 
Planlama Sistemi’nin uyarlanması ile, AB'nin NATO imkan ve 
yetenekleri konularında ise daha fazla çalışma yapılması ve bazı 
hususların açıklığa kavuşturulması gerektiği kaydedilmiştir. 
Sözkonusu kağıt temelinde PCG'de görüşmelere devam 
edilecektir.

- AB, üçüncü ülkelerle 15+15 ve 15+6 formatındaki 
danışmalarını sürdürmüştür. Bu çerçevede, AB Fransa Dönem 
Başkanlığı, AOGSP bağlamında 2 Ekim tarihinde 15+15 ve 15+6 
formatlarında Daimi Temsilciler düzeyinde danışma toplantıları 
düzenlemiş; ayrıca Temel Hedefin uygulanmasına yönelik olarak
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30 Ekim'de aynı formatlarda askeri uzmanlar düzeyinde birer 
toplantı daha yapmıştır.

- 20 Kasım günü AB üyesi onbeş ülkenin katılımıyla 
düzenlenecek Yetenek Taahhüt Konferansı bağlamında Fransa 
Dönem Başkanlığı, ülkemizi 21 Kasım günü 15+15 ve 15+6 
formatında yapılacak toplantılara Savunma Bakanı düzeyinde 
katılmaya davet etmiştir.

- Ingiltere, Norveç ve Hollanda'yla yapılan siyasi-askeri 
istişarelerde AGSK'ya ilişkin tutum ve beklentilerimiz ortaya 
konmuş, ayrıca Ankara'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Vekili ile bir toplantı yapılarak görüşlerimiz izah 
edilmiştir.

- 10-11 Ekim tarihlerinde Birmingham'da düzenlenen 
NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na, Milli 
Savunma Bakanımız başkanlığında bir heyetle katılınmıştır. Milli 
Savunma Bakanımız, gerek Savunma Bakanları toplantılarında, 
gerekse bu etkinlik vesilesiyle İngiltere, Fransa, ABD Savunma 
Bakanları ve NATO Genel Sekreteri’yle yaptığı ikili görüşmelerde 
AGSK bağlamındaki görüşlerimizi dile getirmiş ve bu süreçteki 
beklentilerimizi vurgulama imkanı bulmuştur. Birmingham 
toplantısında, ABD Savunma Bakanı Cohen, Avrupa'da hem AB 
hem NATO üyesi 23 ülkenin ortak bir savunma planlama sistemi 
kurmaları şeklinde yeni bir fikir ortaya atmıştır.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

Hollanda

- Hollanda Başbakanı Wim Kok, AB İşlerinden Sorumlu 
Devlet Sekreteri Dick Benschop'un da aralarında bulunduğu bir
heyetle birlikte 28-31 Ekim tarihleri arasında ülkemizi ziyaret 
etmiştir.

Konuk Başbakan 30 Ekim günü başlayan resmi ziyaretinin 
ilk bölümünde, Sayın Başbakanımızla başbaşa bir görüşme
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yapmış; daha sonra heyetlerarası görüşmelere geçilmiştir. 
Heyetlerarası görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele 
alınmış ve Türkiye-AB ilişkileri üzerinde durulmuştur. 
Heyetlerarası görüşmelerin tamamlanmasının ardından iki 
Başbakan ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdir. Basın 
toplantısı sırasında, Dışişleri Bakanımız ile Hollanda Dışişleri AB 
işlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Dick Benschop arasında, 
Hollanda'nın AB'ye aday ülkelerle işbirliği için geliştirdiği, 
kapsamlı sosyal çalışmaları içeren ve kısaca MATRA olarak 
tanımlanan programa ilişkin bir Mutabakat Muhtırası 
imzalanmıştır.

Başbakan Kok, ziyaretin öğleden sonraki bölümünde 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş ve Hollanda 
Kraliçesi Beatrix'in 3-5 Nisan 2001 tarihlerinde Sayın 
Cumhurbaşkanımızı ülkesine davetine ilişkin mektubunu tevdi 
etmiştir. Başbakan Kok, daha sonra TBMM Başkanı Sayın Ömer 
İzgi'yi ziyaret etmiştir.

Başbakan Wim Kok 31 Ekim günü deprem bölgesinde 
incelemelerde bulunmuş ve Hollanda katkısıyla inşa edilen 
prefabrik evleri ve sağlık merkezini ziyaret etmiştir.

Hollanda Başbakam'nın ülkemizi ziyareti, Helsinki 
Zirvesi'nden sonra bir AB üyesi ülkeden Başbakan düzeyinde ilk 
ziyaret olması bakımından önem taşımıştır.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 10-12 Ekim tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir. Çek Cumhurbaşkanı'nın, Sayın 
Cumhurbaşkanımızla başbaşa görüşmesinden sonra iki 
Cumhurbaşkanı başkanlığında heyetlerarası görüşmeler 
yapılmıştır. Çek Cumhurbaşkanı aynı gün Sayın Başbakanımızı 
kabul etmiştir.
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Heyetlerarası görüşmelerden sonra "Veterinerlik Alanında 
İşbirliği Anlaşması", "Bitki Koruma ve Karantina Anlaşması" ve 
"Gümrük Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştır. 
Cumhurbaşkanı Havel, 12 Ekim günü İstanbul'da DEİK/Türk-Çek 
İş Konseyi tarafından düzenlenen bir toplantıya da katılmıştır.

BALKANLAR

- Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) İşbirliği Süreci 
Dönem Başkanı olan Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Boris Trajkovski'nin çağrısı doğrultusunda, YFC'deki son 
gelişmeleri ele almak üzere 25 Ekim günü Üsküp'te GDAÜ Devlet 
ve Hükümet Başkanları Gayriresmi Zirve Toplantısı 
düzenlenmiştir. Ülkemizi temsilen Sayın Başbakanımız 
başkanlığında Sayın Bakanımızın da yer aldığı bir heyetin iştirak 
ettiği sözkonusu toplantıya YFC'nin yeni Cumhurbaşkanı Voj İslav 
Kostunica da katılmıştır. Ekim 1998'deki GDAÜ Antalya Zirve 
Toplantısı’ndan bu yana GDAÜ toplantılarına davet edilmeyen, 
ancak yeri boş bırakılarak bayrağı masaya konan YFC, Üsküp 
Zirve Toplantısı’ndan itibaren GDAÜ İşbirliği Süreci'ndeki yerini 
yeniden almıştır. Sayın Başbakanımız, toplantıya katılan diğer 
Devlet ve Hükümet Başkanları ile ikili temaslarda bulunmuştur.

- Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) süreci 
çerçevesinde yılda bir kez Savunma Bakanları düzeyinde 
düzenlenen toplantıların beşincisi bu yıl 8-9 Ekim tarihlerinde 
Yunanistan'ın evsahipliğinde Selanik'te yapılmıştır. Ülkemiz 
sözkonusu toplantıya Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığımız temsilcilerinden oluşan 
bir heyetle katılmıştır.

Sözkonusu toplantıya ilk kez katılan Hırvatistan'ın, SEDM 
sürecine tam üye, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü'ne 
(GAÇBG) ise gözlemci sıfatıyla katılması uygun bulunmuştur. 
Böylece Hırvatistan, ABD, Arnavutluk, Bulgaristan, İtalya, 
Makedonya, Romanya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan'dan 
sonra 10. üye olarak SEDM sürecine katılmıştır.
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Toplantıda, GAÇBG Siyasi-Askeri Yönlendirme
Komitesi (PMSC) Başkanı Nikolaus Dimadis ile GAÇBG 
bünyesinde kurulan Tugayın (SEEBRIG) Komutanı Tuğgeneral 
Zorlu tarafından 2000 yılında düzenlenen faaliyetler hakkında 
bilgi verilmiştir. Toplantıda ayrıca SEEBRIG karargahının 2001 
yılı bütçesi onaylanmış ve Tugayın 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle 
işler hale gelmesi kararlaştırılmıştır. Toplantıda ayrıca, SEDM 
süreci çerçevesindeki girişim ve faaliyetlerin eşgüdümü amacıyla 
bir komite kurulmasına ilişkin anlaşma imzalanmıştır.

Toplantıda, Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrara ilişkin 
genel nitelikli konuşmaların yanısıra, Bulgaristan, Yunanistan, 
Slovenya ve Romanya Savunma Bakanları tarafından Güneydoğu 
Avrupa ülkeleri arasında sivil-asker olağanüstü hal planlaması ve 
afetle mücadele, askeri hastaneler arasında irtibat kurulması, 
çevre konularında işbirliği, savunma kaynaklarının işletilmesinde 
işbirliği gibi spesifik alanlarda projeler ve önerilere değinen 
konuşmalar da yapılmış; altıncı SEDM toplantısının gelecek yıl 
Türkiye'de yapılması kararlaştırılmıştır.

• •

- Güneydoğu Avrupa istikrar Paktı ikinci Çalışma Masası 
Üçüncü Toplantısı bağlamındaki İş Forumu Toplantısı 16-18 
Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmiştir.

YFC'de 24 Eylül tarihinde yapılan seçimler sonucunda
Kostunica yönetiminin işbaşına gelmesinin ardından bu ülkenin
İstikrar Paktı'na dahil edilmesi konusu gündeme gelmiştir. Bu
konuyu ele almak üzere İ. P. Özel Koordinatörü Bodo Hombach, • ___

I. P. Bölge Masası’m olağanüstü toplantıya çağırmış ve daha 
önceden planlanan İ. P. Birinci Çalışma Masası Üçüncü Toplantısı 
öncesinde 26 Ekim günü Bükreş'de yapılan İ. P. Bölge Masası 
Olağanüstü Toplantısı’nda alman karar doğrultusunda YFC, 
İstikrar Paktı'na tam katılımcı olarak dahil edilmiştir.

- Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı İkinci Çalışma Masası 
Üçüncü Toplantısı bağlamında 16-18 Ekim tarihlerinde 
İstanbul'da yapılan İş Forumu Toplantısı’na katılmak üzere 
ülkemize gelen Arnavutluk Başbakanı Ilir Meta, ziyaretini
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uzatarak Ankara'ya da uğramış ve 19 Ekim günü Sayın 
Başbakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla görüşmüştür. 
Bu görüşmelerde ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

KOSOVA

- BM İnsan Hakları Komisyonu eski Yugoslavya Özel 
Raportörü Jiri Dienstbier, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, 
UNMIK'in "Türk Topluluğuna" başlığını taşıyan 4 Ağustos tarihli 
belgesinde kayıtlı hükümlerin yaşama geçirilip geçirilmediğini 
izleyeceğini dile getirmiştir.

- YFC Cumhurbaşkanı Kostunica, verdiği çeşitli 
demeçlerde, KFOR'un bir süre daha için Kosova'daki varlığını 
sürdürebileceğini, ancak UNMIK Başkanı Kouchner'in kesinlikle 
görevden alınması gerektiğini ifade etmiştir.

- Basında, Kosova Demokratik Birliği Başkanı İbrahim 
Rugova'nın, partisinin Kosova için bağımsızlıktan başka hiçbir 
alternatifi kabul edemeyeceğini ve Sırbistan'daki değişimin 
partisinin tutumunda değişikliğe yol açmayacağını açıkladığı 
bildirilmiştir.

- BMGS Özel Temsilcisi Bernard Kouchner, 14 Ekim'de, 
Prizren'i ziyaret etmiş, sözkonusu ziyaret vesilesiyle düzenlediği 
toplantıda halkı sadece Arnavutça ve Sırpça olarak selamlamış ve 
Türkçe selamlamada bulunmamasının sebebinin Türkçe'nin 
Kosova'da resmi bir dil olmaması olduğunu belirtmiştir. Türk 
Demokratik Birliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından, 21 
Ekim'de, Kouchner'in bu davranışını eleştiren bir bildiri 
yayınlanmıştır.

- 21 Ekim'de, TDB Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı 
kararı ile yayınlanan bildiride, TDB'ye Kosova yerel seçimlerine 
katılma imkanı sağlanmamış olsa da, seçim sonuçlarının kabul 
edileceği belirtilerek, seçmen kütüklerine kayıt yaptıran 
Türklerin, sözde "Türk partisi" THP'ye oy vermemeleri telkin

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ekim 2000 257



edilmiş ve adıgeçen partinin, Türkçe'nin Kosova'da eşit 
kullanımına yönelik çabaları kösteklediği, Türkçe eğitim veren 
görevlilere karşı olumsuz tavır takındığı, Türkiye Cumhuriyeti'ni 
ve temsilcilerini lekelemeye çalıştığı, Kosovalı Türklerin diğer 
etnik topluluklarla arasını açmaya çalıştığı ifade edilmiştir.

- 25 Ekim tarihli basında yer alan bilgilere göre, ABD'nin 
BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Holbrooke, 28 Ekim yerel 
seçimleri adil ve özgür olduğu takdirde mümkün olan en kısa 
sürede Kosova'da genel seçimlerin de düzenlenmesinin uygun 
olacağını, UNMIK'in genel seçimlerin 2001 yılı başında 
yapılması için hazırlıklara başlaması gerekeceğini, genel 
seçimlerin tarihini belirleme yetkisi UNMIK Başkanı Kouchner'e 
ait olmakla birlikte, seçimlerin ilkbaharda yapılmasının yararlı 
olacağını belirtmiştir.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- Sırbistan Demokratik Muhalefeti (SDM) tarafından 5 
Ekim günü Belgrad'da yapılan gösteri halk ayaklanmasına 
dönüşmüş, SDM'nin Cumhurbaşkanı adayı Vojislav Kostunica, 
Federal Parlamento binasının önünde 5 Ekim günü akşam 
saatlerinde yaptığı konuşmada, kendisini seçilmiş başkan ilan 
etmiştir. Federal Anayasa Mahkemesi, SDM'nin Federal Seçim 
Komisyonu'nun kararma yapmış olduğu itirazı, 6 Ekim Cuma 
günü kabul etmiş ve Kostunica'yı başkan ilan etmiştir.

- Kostunica, 7 Ekim'de yemin ederek resmen 
Cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştır. Kostunica, yaptığı 
konuşmada, YFC'nin uluslararası toplum içerisinde hakettiği yeri 
almak istediğini, YFC'nin demokratikleşme yolunda 
ilerleyeceğini ifade etmiştir. Kostunica, ayrıca, YFC'nin Kosova 
üzerindeki egemenliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Kostunica'nın yemin törenine Belgrad'da bulunan Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Papandreu ile Norveç Dışişleri Bakanı Jaglan da 
katılmıştır.

- YFC Başbakanı Momir Bulatoviç 9 Ekim günü istifa 
etmiştir.
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- Sırbistan Demokratik Muhalefeti (SDM), Sırbistan 
Sosyalist Partisi (SPS) ve Sırbistan Yenilenme Hareketi (SPO) 
arasında bir haftayı aşan görüşmeler sonucunda, Sırbistan'da 23 
Aralık 2000 tarihinde erken seçimler yapılması ve ortak geçici 
Sırbistan hükümetinin kurulması konularında 16 Ekim'de 
anlaşmaya varılmıştır.

- YFC Genelkurmay Başkanı Nebojsa, 16 Ekim'de yaptığı 
açıklamada, Kostunica'ya tam destek verdiğini, Ordu’nun 
anayasaya ve kanunlara her zaman sadık kalacağını ve hiçbir 
zaman siyasi olayları etkilemeye çalışmayacağını ifade etmiştir.

- Bakanlığımız tarafından YFC'deki gelişmelere ilişkin 
olarak 6 Ekim Cuma günü yapılan açıklamada, YFC'nin yeni 
yönetimine, önümüzdeki dönemde, ülkelerini uluslar 
topluluğunda layık olduğu yere getirebilmek bakımından büyük 
bir sorumluluk düştüğü belirtilerek; Türkiye'nin, YFC'yle 
ilişkilerini bu yeni dönemde ileriye götürebilmek için gayret 
edeceği bildirilmiştir. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından, Kostunica'ya 7 Ekim günü bir tebrik mesajı 
gönderilmiştir.

- ABD Başkanı Bili Clinton tarafından yapılan 
açıklamada, ABD'nin, demokratik güçlerin kontrolü ele 
geçirmelerinden sonra, ekonomik yaptırımları kaldırmaya ve YFC 
halkına yardım etmeye hazır olduğu bildirilmiştir. ABD Başkanı 
Clinton, 12 Ekim'de yaptığı bir diğer açıklamayla, Sırbistan'a 
1998'den bu yana uygulanan ambargonun kaldırılması yönünde 
ilgili makamlara gerekli talimatı verdiğini, Sırbistan'a yönelik 
petrol ambargosu ile uçuş yasağının kaldırılacağını; öte yandan, 
eski rejim mensuplarına yönelik vize yasağını uygulamaya devam 
edeceklerini ifade etmiştir.

Avrupa Komisyonu Başkanı Romano Prodi, 
Kostunica'ya 8 Ekim'de gönderdiği bir mektupla YFC'nin Avrupa 
ailesine dönmesi için AB'nin destek olacağı taahhüdünde 
bulunmuştur.
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- Lüksemburg'da 9 Ekim günü düzenlenen AB Genel İşler 
Konseyi Toplantısında, petrol ambargosu ve esasen askıda olan 
uçuş yasağı kaldırılmıştır.

- AB Dönem Başkanı sıfatıyla Fransa Dışişleri Bakanı 
Vedrine, 10 Ekim'de Belgrad'a gitmiştir.

- 14 Ekim'de Biarritz'de yapılan Avrupa Birliği (AB) 
Gayriresmi Zirvesi’ne katılan liderler, Kostunica'ya tam destek 
verdiklerini ve YFC'ye 175 milyon ABD Doları tutarında yardım 
yapılacağını açıklamışlardır.

- Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yapılan 
açıklamada, YFC'nin uluslararası alandaki izolasyonunun sona 
ermesinin ve demokratik bir çizgide ilerlemesinin arzu edildiği 
bildirilmiş; Belgrad'a giden Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı 
Ivanov, 6 Ekim günü Kostunica'yla yaptığı görüşmede, RF Devlet 
Başkanı Putin'in tebrik mesajını iletmiştir.

- Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, Kostunica'yı telefonla 
arayarak tebrik etmiş ve 14 Ekim'de Biarritz'de yapılacak 
Gayriresmi Avrupa Birliği Zirve Toplantısı’na davet etmiştir.

- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü tarafından 6 
Ekim'de yapılan açıklamada, Yugoslav halkından Kostunica'ya 
destek verilmesi talebinde bulunulmuş, YFC'nin uluslararası 
camiaya tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte yeniden katılması 
için BM'nin, Kostunica'yla birlikte çalışmaya hazır olduğu 
belirtilmiştir. BMGS Annan, Kostunica'ya YFC'nin BM üyeliği 
için başvuruda bulunması çağrısında bulunmuştur.

- Yunanistan Başbakanı Simitis, AB'nin Biarritz'deki 
Gayriresmi Zirve Toplantısı’nda, Kostunica'yla yaptığı 
görüşmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, YFC'ye AB olarak 
15 milyon ABD Doları tutarında yardım yapma önerisinde 
bulunduklarını; ayrıca, İstikrar Paktı çerçevesinde de 203 milyon 
ABD Doları tutarında yardım yapılmasını istediklerini ifade 
etmiştir.
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- Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Jadranjo Prlic, 6 Ekim'de 
yaptığı açıklamada, Belgrad'da yeni yönetimin başa gelmesini 
takiben, ülkesinin YFC'yle diplomatik ilişkiler kurmaya hazır 
olduğunu açıklamıştır. Kostunica, 23 Ekim'de Bosna-Hersek'i 
ziyaret etmiştir.

- Almanya, YFC'ye 870 milyon ABD Doları tutarında acil 
yardım paketi sağlayacağını açıklamıştır.

- Slovenya Başbakanı Bajuk, Kostunica ile bir telefon 
görüşmesi yaparak iki ülke arasında diplomatik ilişki tesisi 
imkanları üzerinde durmuştur.

- Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Havel, Kostunica'yı 
ülkesine davet etmiştir.

- Dünya Bankası tarafından 11 Ekim'de yapılan bir 
açıklamada, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti'nin 
Banka'ya ödenmemiş 1.8 milyar ABD Doları tutarında borcunun 
bulunduğu ve bu miktarın "ardıllık" iddiasındaki YFC yönetimi 
tarafından ödenmesinin gerektiği, aksi takdirde Banka'mn bu 
ülkeye yönelik yardımlarını iptal edeceği kaydedilmiştir.

- AGİT Dönem Başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı Benita 
Ferrero-Waldner tarafından Kostunica'ya gönderilen 17 Ekim 
tarihli bir mektupla, YFC'nin AGİT'e üye devlet olarak katılması 
çağrısında bulunulmuştur.

- Hırvat Hükümeti tarafından 12 Ekim'de 11 maddelik bir 
belge yayınlanmıştır. Belgede, özetle, Kostunica'nm 13 yıllık bir 
diktatörlükten sonra ülkedeki siyasi durumu istikrara 
kavuşturması, YFC'nin geçmişteki saldırgan politikalarından 
vazgeçmesi, Milosevic'in ICTY'ye teslim edilmesi gibi hususlar 
vurgulanmakta; ayrıca, kayıp ve tutuklu Hırvat vatandaşlarına 
ilişkin bilgi verilmesinin iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine 
katkı sağlayacağı kaydedilmektedir.
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- Slovenya Ulusal Meclisi'nin 12 Ekim'de yapılan 
oturumunda, YFC'yle ilişkilerin bir an önce normale dönmesi için 
her türlü önlemin alınması üzerinde mutabakata varılmış, bu 
çerçevede, YFC'ye görüşmelerde bulunmak üzere özel bir temsilci 
gönderilmesi kararı alınmıştır.

Karadağ

- BMGS Balkanlar Özel Temsilcisi Bildt, 6 Ekim'de 
yaptığı açıklamada, YFC'deki gelişmeleri memnuniyetle 
karşıladığını, Kostunica'nın, Karadağ Cumhurbaşkanı 
Djukanovic'le, Sırbistan ile Karadağ arasında yeni bir ilişki 
kurulmasına yönelik görüşmelere başlamasının gerekli olduğunu 
ifade etmiştir.

- Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic, 24 Eylül 
seçimlerinin Karadağ açısından yasal olmadığını; bu itibarla 
kurulacak YFC hükümetinin de yasal olmayacağını, 
Kostunica'nın federal hükümeti kurmaya çalışmak yerine 
Sırbistan'daki yönetimi tasfiye etmesinin daha uygun olacağını 
ileri sürmüştür.

- Karadağ ile Sırbistan arasında mal teatisinin yeniden 
başladığı ve ambargo anlamına gelen gümrük engellerinin 
kaldırıldığı bildirilmiştir.

- Bir Fransız televizyonuna demeç veren Kostunica, 
Karadağ ve Kosova'nın bağımsızlığının sözkonusu dahi 
olamayacağını, YFC'nin birliğinin korunmasının büyük önem 
taşıdığını, bir demokrat olmakla beraber aynı zamanda bir 
milliyetçi olduğunu, milliyetçilikle "Büyük Sırbistan" özlemini 
kastetmediğini, Federal Anayasa’nın Karadağ'ın tek yanlı olarak 
YFC'den ayrılmasına imkan tanımadığını vurgulamıştır. 
Karadağ'da iktidarın büyük ortağı Demokratik Sosyalist Parti'den 
üst düzey bir yetkili, Kostunica'nın söz konusu demecine tepki 
göstermiş ve Karadağ'ın Sırbistan içinde asimilasyonuna izin 
vermeyeceklerini vurgulamıştır.
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- Karadağ Dışişleri Bakanı Lukovac, BM'ye üyelik 
başvurusunda bulunulmadan önce Sırbistan-Karadağ ilişkileri 
konusunda siyasi bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtmiştir.

- ABD Başkanı Bili Clinton'un Balkanlar Özel Temsilcisi 
James O'Brien, 13 Ekim'de Karadağ'a giderek Djukanovic'le bir 
görüşme yapmıştır. O'Brien, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 
Karadağ'ın bağımsızlığını desteklemediklerini, bunun 
demokrasinin gelişmesine yardımcı olmayacağını, Sırbistan ve 
Karadağ'ın YFC'nin birliğini sürdürmek konusunda görüşmeler 
yapması gerektiğini dile getirmiştir.

- Kostunica, 17 Ekim'de Karadağ'ı ziyaret etmiştir. 
Kostunica, görüşmelerden memnun kaldığını ve Djukanovic'le 
sorunların diyalog yoluyla çözülmesi konusunda mutabakata 
vardıklarını, uzmanlar düzeyinde çalışmaların sürdürüleceğini 
açıklamıştır.

- Karadağ Başbakanı, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada, 
Karadağ'ın Sırbistan'a tam eşitlik temelinde bir birliktelik 
önerdiğini, bu teklifleri kabul edilmezse kendi yolunu çizeceğini, 
ilişkilerin sağlıklı ve açık ilkelerle yürütülmesi gerektiğini ve 
Karadağ'ın sonsuza kadar sabır gösteremeyeceğini kaydetmiştir.

RUSYA FEDERASYONU

- Rusya Federasyonu (RF) Başbakanı Mikhail Kasyanov, 
Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'in davetlisi olarak 23-25 Ekim 
tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaretle 
eşzamanlı olarak, geçen yıl Kasım ayında Sayın Başbakanımızın 
Moskova'ya yapmış olduğu ziyarette olduğu gibi, Karma 
Ekonomik Komisyon Toplantısı yapılmıştır.

Başbakan Kasyanov'a, üç Bakan ile RF iş dünyasının önde 
gelen şahsiyetleri ve üst düzey bürokratlardan oluşan geniş bir 
heyet eşlik etmiştir.
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RF Başbakanı ziyaret sırasında, Sayın Başbakanımız ile 
başbaşa ve heyetlerin de katılımıyla yapılan resmi görüşmelerin 
yanısıra, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBMM Başkanımız 
tarafından kabul edilmiş; ayrıca ziyaretin ikinci günü Milli 
Savunma Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve 
KEK Eşbaşkanı, Devlet Bakanı Sayın R. Kazım Yücelen'le birer 
görüşme yapmıştır. Başbakan Kasyanov 24 Ekim günü kendisine 
eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla birlikte 
Samsun'a giderek Mavi Akım Projesi inşaat yerinde 
incelemelerde bulunmuş ve aynı gün İstanbul'a geçerek DEİK 
tarafından düzenlenen bir çalışma toplantısı ve akşam yemeğine 
katılmış; 25 Ekim günü ise Rusya'da iş yapan Türk iş dünyasının 
öndegelen temsilcileriyle İstanbul'da bir görüşme yapmış ve 
öğleden sonra Türkiye'den ayrılmıştır.

RF'nin vücut bulduğu 1992 yılından bu yana Başbakanlar 
düzeyinde yapılan karşılıklı ziyaretlerden beşincisini oluşturan bu 
son temasın dikkat çekici bir özelliği, bu düzeydeki ziyaretler 
arasında geçen sürenin kısalarak ilk defa bir yılın altına inmiş 
olmasıdır. Dostane, sıcak ve yapıcı bir ortam içinde geçen 
görüşmelerde ilişkilerimizin tüm yönleri ele alınmış ve iki ülkeyi 
yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ziyaret sırasında, Mavi Akım Projesi ekseninde doğalgaz 
alanında işbirliği ve elektrik alımı üzerinde görüşmeler yapılmış; 
savunma sanayii alanında işbirliği olanaklarına ilişkin somut 
adımların atılması üzerinde dumlmuş; 1998 yılında Rusya'nın 
içine sürüklendiği ekonomik ve mali kriz dolayısiyle ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizde gözlenen gerilemenin telafisi ve dengeli bir 
işbirliğinin kurulması hususu da görüşmelerde gündemin ağırlıklı 
bir maddesi olarak yer almıştır.

Ziyaret sırasında, Beşinci Dönem KEK Protokolü KEK 
Eşbaşkanlığını deruhte eden Bakanlar tarafından; Ulaştırma 
Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Niyet Protokolü 
Ulaştırma Bakanımız ve RF Kamu Mülkiyeti Bakanı tarafından;
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Diplomatik ve Konsüler Statüdeki Personel İçin Kotaların 1 Ocak 
2001 Tarihinden İtibaren Kaldırılmasına Dair Ortak Açıklama 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımız ve RF Dışişleri Bakan Birinci 
Yardımcısı A. Avdayev tarafından; Savunma Sanayii Alanında 
İşbirliği İçin Karma Komisyonun Kurulmasına Dair Protokol ise, 
MSB ilgili birim yetkilisi ve RF Sanayi, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı ilgili Daire Başkanı tarafından imzalanmıştır.

GÜNEY KAFKASYA

- 26 Ekim'de Tiflis'e resmi bir ziyarette bulunan Sayın 
Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Menagarishvili, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Muadili Giorgi Arsenishvili ve Meclis 
Başkanı Zurab Zhvania'yla ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır. 
Görüşmelerde, iki ülke arasında gündemde bulunan ekonomi 
ağırlıklı konular ele alınmıştır.

- Ermenistan yönetiminin son dönemde Türkiye'ye karşı 
"soykırım" iddialarını yoğunlaştırması karşısında ve özellikle 
ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan karar tasarısının seyri 
çerçevesinde, tarafımızdan Ermenistan'a yönelik bir tepki olarak, 
umuma mahsus pasaport hamili Ermenistan vatandaşlarına sınır 
kapılarımızda bandrolle vize verilmesi uygulamasına 15 Ekim'den 
itibaren son verilmiştir. Bu tarih itibariyle Ermenistan 
vatandaşlarının Türkiye'ye giriş ve transit vizelerini Türkiye'nin 
yurtdışı temsilciliklerinden almaları gerekmektedir.

ORTA ASYA
  • •

- Sayın Bakanımız, 2-3 Ekim tarihlerinde Özbekistan
Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında 
Sayın Bakan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'la ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması hususlarının yanı 
sıra, bir dizi uluslararası ve bölgesel konu hakkında da görüş 
alışverişinde bulunmuş, Orta Asya'yı ve özellikle Özbekistan'ı 
tehdit eden terörist saldırılara karşı ikili ve çok taraflı işbirliği 
imkanlarını gözden geçirmiştir. Sayın Bakanımız, sözkonusu 
ziyaretinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
tarafından da kabul edilmiştir.
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• •

- Türkiye-Kazakistan Siyasi istişarelerinin İkincisi 11
Ekim tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılmıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, 16-20 Ekim tarihleri arasında 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'a resmi 
ziyaretlerde bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret 
sırasında, Devlet Bakanı Sayın Abdulhaluk Çay ile diğer yetkililer 
eşlik etmiştir.

• •

Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyaretinde, Özbekistan, 
Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan Cumhurbaşkanlarıyla 
uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde 
bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin ilk ayağını 
oluşturan Özbekistan'da, son dönemde karşılıklı ziyaretlerle yeni 
bir ivme kazanan ikili ilişkilerimizin her boyutta geliştirilmesine 
katkıda bulunacak belgeler imzalanmıştır. Ziyaret, ayrıca, 
ülkemizin Özbekistan'ın bütünlüğüne ve istikrarına yönelik 
terörist saldırılara karşı verdiği desteği yinelemesi için bir vesile 
olmuştur.

Türkmenistan ziyaretindeyse, Türkiye-Türkmenistan ikili 
ilişkileri gözden geçirilmiş ve bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulmuştur. Heyetlerarası görüşmelerde de 
her alanda büyük bir gelişme gösteren iki kardeş ülke arasındaki 
işbirliğinin daha da pekiştirilmesi üzerinde durulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 18 Ekim tarihindeki
Kırgızistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Askar Akaev'in yanı sıra
Kırgızistan Başbakanı Muraliev ve Kırgızistan Meclis Başkam'yla
görüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyareti sırasında da 
*•

Özbekistan gibi terörist saldırılara hedef olan Kırgızistan'a 
yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınadığımızı yinelemiş ve kardeş 
Kırgız halkının huzur ve istikrarını tehdit eden terörizme karşı 
alınabilecek tedbirler üzerinde durmuştur.
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Orta Asya ziyaretinin son bölümünü oluşturan 
Kazakistan'da, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'le, çok iyi düzeydeki ikili ilişkilerimizi ve 
işbirliğimizi, ülkelerimizin sahip olduğu büyük potansiyelden de 
yararlanarak daha çok geliştirebilmek ve kurumsallaştırabilmek 
için yapılması gereken atılımları değerlendirmiştir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız ayrıca, bütün Türk Dünyası için olduğu kadar 
Türkiye için de büyük bir öneme sahip olan Türkistan şehrinin 
1500. yıl kutlamalarına ve ülkemizin de katkıda bulunduğu Hoca 
Ahmet Yesevi Türbesi’nin açılış törenlerine katılmıştır.

- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Gümrük Birliği'ne 
üye ülkelerin Devlet Başkanları, 10 Ekim'de Astana'da bir zirve 
toplantısı düzenlemişlerdir. Toplantıda, Avrasya Ekonomik 
Topluluğu'nun (AET) kurulmasına dair bir anlaşma imzalanmıştır. 
Rusya Federasyonu, Belarus, Tacikistan, Kırgızistan ve 
Kazakistan'ın taraf olduğu Anlaşmayla kurulması planlanan, 
Devlet Başkanları'nm yanısıra Başbakanların da yer alacağı, 
Topluluğun en üst organını oluşturacak Devletlerarası Konsey'in 
sözkonusu ülkeler arasındaki entegrasyonu derinleştirmesi 
öngörülmektedir. Devletlerarası Konsey'e ek olarak kurulacak 
olan Bütünleşme Komitesi, Devlet Başkanları tarafından atanacak 
kişilerden oluşacak Daimi Temsilciler Komisyonu ve Sekretarya, 
Topluluğun öteki organlarını oluşturacaklardır. Ayrıca, kurulacak 
Devletlerarası Parlamento'nun yasama çalışmalarını sürdürmesi 
ve AET içerisinde hakemlik işlevini sürdürecek bir Adalet Divanı 
oluşturulması planlanmaktadır. Şu anda Gümrük Birliği 
Devletlerarası Konseyi Başkanı olan Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'in Avrasya Ekonomik Topluluğu'nun başkanlığını da 
1 Eylül 2001'de Minsk'de yapılacak toplantıya kadar sürdürmesi 
kararlaştırılmıştır.

- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ortak Güvenlik 
Konseyi'nin (OGK) son toplantısı 11 Ekim'de Bişkek'te 
yapılmıştır. Bişkek'te yapılan son toplantıda askeri ve siyasi 
entegrasyon konularındaki çalışmaların yoğunlaştırılması ve kısa 
vadede bölgesel ortak güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi
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üzerinde durulmuştur. OGK üyesi ülkeler yayınladıkları bildiride, 
uluslararası terörizm ve aşırıcılık hareketlerinin bölgede 
gelişmesinden duydukları rahatsızlığı belirterek, söz konusu 
tehdidin kaynağının Afganistan'daki çatışma olduğu üzerinde 
durmuşlar ve Orta Asya'daki üye ülkelerin toprak bütünlüğüne 
olabilecek saldırıların ortaklaşa püskürtüleceğim belirtmişlerdir. 
Ortak Güvenlik Konseyi'ne katılan liderler, ayrıca, Genelkurmay 
Başkanlarma bölgesel kuvvetlerin oluşturulması konusunda bir ay 
içerisinde öneri getirmeleri doğrultusunda talimat vermişlerdir.

- 29 Ekim'de Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
yapılmıştır. Katılım oranının % 77.33 olduğu ve 2,5 milyon 
seçmenin oy kullandığı seçimleri ilk turda oyların % 74.45'ini alan 
Cumhurbaşkanı Akaev kazanmıştır.

AGÎT/Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Örgütü 
(ODIHR) Seçim Gözlem Misyonu, yaptığı basın açıklamasında, 
Kırgızistan'da artarak devam eden tehditlere rağmen demokratik 
gelişmenin göreceli olarak var olduğuna işaret etmiş; ancak, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin AGİT'in demokratik seçim 
yükümlülüklerine uymakta başarısız olduğunu açıklamıştır. Basın 
açıklamasında ayrıca, seçimlerin uluslararası standartların eşit, 
adil, serbest ve rekabetçi karakterine uygun yapılmadığını, geçen 
Parlamento seçimlerinde ortaya konan olumsuzlukların 
giderilmesi yönünde bir çaba harcanmadığı gibi parlamento 
seçimlerinde var olan bazı olumlu unsurların da bu seçimlerde 
ortadan kalkmış bulunduğunu açıklamıştır.

ENERJİ

- 28-29 Eylül tarihlerinde Frankfurt'ta düzenlenen AIOC 
Müteahhit Yönetim Komitesi toplantısında Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Ana İhraç Petrol Boru Hattı (BTC) projesinin temel mühendislik 
çalışmalarına ilişkin olarak 25 milyon ABD Doları tutarında bir 
bütçe onaylanmıştır. Bunun yanısıra, Hükümetlerarası Anlaşma 
yürürlüğe girdikten sonra, projeyi mali açıdan destekleyecek 
"Sponsor Grubu"na dahil şirketlerin hangileri olacağı ve hisselerin 
nasıl paylaşılacağı da kesinlik kazanmıştır. Sponsor Grubu’nun
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oluşumu ve hisse dağılımı şöyledir: Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketi (SOCAR): % 50; BP: % 25,41; Unocal: % 7,48; Statoil 
(Norveç): % 6,37; TPAO: % 5,02; Itochu (Japonya): % 2,92; Ramco 
(İngiltere): % 1,55; Delta Hess (ABD/Suudi Arabistan): % 1,25.

- BTC projesi kapsamında sözkonusu projenin hayata 
geçirilmesinde önemli bir aşama oluşturan ve projeye taraf 
devletler ile projeyi mali açıdan destekleyecek sponsor şirketler 
arasında ayrı ayrı imzalanması öngörülen "Ev Sahibi Ülke 
Anlaşmaları" Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ile sırasıyla 17, 
18 ve 19 Ekim 2000 tarihlerinde imzalanmıştır.

19 Ekim'de Ankara'da düzenlenen bir törenle “Türkiye Ev 
Sahibi Ülke Anlaşmasının yanısıra, BOTAŞ ile sponsor grubunu 
oluşturan şirketler arasında "Anahtar Teslimi Anlaşması" ve aynı 
şirketlerle Hükümetimiz arasında "Hükümet Garanti Anlaşması" 
imzalanmıştır.

ORTA DOĞU 

Orta Doğu Barış Süreci

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 7 Ekim'de yaptığı 
toplantıda kabul ettiği 1322 sayılı kararda, özetle, 28 Eylül 
tarihinde İsrail ana muhalefet Partisi Likud'un başkanı Ariel 
Sharon'un Kudüs'te Haram El-Şerif’e gitmesiyle başlayan 
olayların bir an önce durdurulması ve müzakerelere geri 
dönülmesi çağrısında bulunmuş, İsrail'i aşırı güç kullanımı 
nedeniyle kınamıştır.

Lübnan sınırında da olayların patlak vermesi ve 
Hizbullah'ın 3 İsrail askerini kaçırması, çatışmaların 
durdurulamaması halinde büyüyerek bölgeye yayılabileceği 
endişesini doğurmuştur.

İsrail Başbakanı Barak bir açıklama yaparak ültimatom 
vermiş; 48 saat süre tanıdığını, bu süre içinde çatışmalar 
durdurulmazsa gerekli askeri tedbirlerin alınacağını, ayrıca, Barış
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Süreci’nin sona ermiş olduğunun kabul edileceğini söylemiş, öte 
yandan, rehin alman İsrailli askerler iade edilmediği takdirde 
Lübnan'a karşı gereğinin yapılacağını beyan etmiştir. Barak bu 
arada, Suriye'yi de olaylardan sorumlu tutmuştur.

9 Ekim akşamı yapılan İsrail Bakanlar Kurulu 
toplantısında, İsrail Hükümeti, çatışmaları durdurması için 
Arafat'a ilave süre tanımış, bu suretle, verdiği 48 saatlik 
ültimatomu uzatmıştır.

BM Genel Sekreteri Kofi Annan dahil birçok uluslararası 
şahsiyet bölgeye gelerek taraflarla görüşmeler yapmışlardır. 
Ancak, 12 Ekim'de 2 İsrailli askerin Filistinlilerce linç edilmesiyle 
olaylar yeni bir boyut kazanmış, İsrail Ordusu, Ramallah ve 
Gazze'deki belli hedefleri karadan, havadan ve denizden 
bombalamaya başlamıştır.

Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Arafat, Barak, 
Clinton ve Mubarek'in katılımlarıyla 16 Ekim'de Şarm El-Şeyh’de 
düzenlenen Zirve'de, taraflar arasında sözlü mutabakata varılmış 
ve gelişmeleri izlemek üzere bir Araştırma Komitesi (Fact- 
Finding Committee) kurulması kararlaştırılmıştır.

- İsrail Başbakanı Ehud Barak, 22 Ekim'de, Barış Süreci'ni 
bir süre için askıya aldığını açıklamıştır.

- Şarm El-Şeyh Zirvesi'nden sonra, Zirve hakkındaki 
değerlendirmeleri aktarmak ve görüş alışverişinde bulunmak 
üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Alon Liel 24-25 Ekim 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.

Müsteşar Liel, Filistin tarafının Zirve kararlarına 
uymamasından yakınmış, mevcut şiddet olaylarını barış zamanı 
krizi olarak nitelendirerek, barış masasına geri dönülmesi için 
şiddetin durdurulması gerektiğini, bu gerçekleştirildiği takdirde 
görüşmelere başlanabileceğini belirtmiştir.
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Diğer Gelişmeler

- Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin, taraf 
ülkelere verdiği hak ve yetkilere dayanılarak 31 Ekim'de, İran 
tescilli bir “charter” yolcu uçağı, Tahran-Şam seferi sırasında 
Diyarbakır Havaalanı’na indirilmiş ve uçak, yetkililerimiz 
tarafından kısa sürede, usullere uygun olarak kontrol edildikten 
sonra planlı uçuşuna devam etmiştir.

IRAK

- Eylül ayı sonundan itibaren ülkemizin de dahil olduğu 
çeşitli ülkeler, Irak'a tıbbi amaçlı insani yardım uçuşları 
düzenlemeye başlamıştır. 670 sayılı BM Güvenlik Konseyi 
Karan’mn 3. Maddesi uyarınca özellikle tıbbi malzeme ya da tıbbi 
personel taşıyan uçaklara ülkemizden üst uçuş izni verilmiştir. Bu 
çerçevede, ülkemizden de Irak'a yönelik 9 uçuş gerçekleştirilmiş 
olup, yapılan uçuş sayısı itibariyle, Türkiye Irak'a insani yardım 
amaçlı uçuş yapan ülkelerin başında gelmiştir.

- Irak, 25 Eylül'de ticari ilişkilerinde ABD Doları 
kullanımını yasaklamış, ABD Doları yerine Euro ya da bir başka 
Avrupa para birimi kullanılacağını açıklamıştır. BM Yaptırımlar 
Komitesi'nde yapılan görüşmelerde, Irak'ın petrol sözleşmelerini 
ABD Doları yerine Euro üzerinden yapma talebine itiraz 
edilmemesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.

- Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay, beraberinde bir 
heyetle birlikte 33. Uluslararası Bağdat Fuarı'na katılmak üzere 
bir THY uçağıyla Bağdat'a gitmiştir. Devlet Bakanı Toskay, başta 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Taha Yasin Ramazan olmak üzere 
birçok Iraklı yetkili ile görüşmeler yapmıştır.

Kuzey Irak

- Kuzey Irak'ta son dönemdeki en önemli gelişmeyi, KYB 
ile PKK arasındaki çatışmalar oluşturmuştur. Ekim ayı başında 
başlayan çatışmaların durduğu anlaşılmaktadır. Bu gelişme,
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KYB'nin PKK'ya yönelik tutumunda önemli bir değişiklik olarak 
görülmektedir.

KDP Lideri Mesut Barzani, Avrupa'ya yapacağı bir 
seyahat vesilesiyle 3-7 Ekim tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Sayın Başbakanımız ve Sayın Müsteşarımız tarafından kabulü 
sırasında, Barzani'ye, Irak'a yönelik temel yaklaşımımız 
tekrarlanmış, KDP ile terörizme karşı mücadelede işbirliğimizin 
devam edeceği, ayrıca KDP ile ilişkilerimizin sadece PKK ile 
mücadeleyle sınırlı olmadığı vurgulanmış, Türkmenlerin durumu 
ve KDP-KYB ilişkileri ele alınmıştır. Barzani, Irak'ın 
bütünlüğünden yana olduklarını, terörizmle mücadelede 
işbirliğinin devam edeceğini, KDP ile Türkmenler arasında bir 
sorun bulunmadığını, bu konuda tarafımıza yanlış bilgiler 
aksettirildiğini belirtmiştir.

AFRİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Sudan Dışilişkiler Bakanlığı Müsteşarı Awad Al-Karim 
Fadhalla, Sayın Müsteşarımızın davetine icabetle, 3-7 Ekim 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Ziyaret çerçevesinde, Bakanlığımızda siyasi istişarelerde 
bulunulmuş, ayrıca konuk Müsteşar ve beraberindeki heyet, 
Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Devlet Bakanı ve 
Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı Prof. Dr. 
Ramazan Mirzaoğlu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yetkilileri 
ile de temaslarda bulunmuşlardır.

- Türkiye ile Cezayir Dışişleri Bakanlıkları arasında 
Haziran 1998'de imzalanan İşbirliği Protokolü ve geçtiğimiz 
Nisan ayında Sayın Bakanımızın anılan ülkeyi ziyareti sırasında 
imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde, Cezayir Dışişleri 
Bakanlığı Afrika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Madjid 
Bouguerra, Türkiye ile Cezayir'in Afrika'da işbirliği yapma 
olanaklarını ele almak üzere, 25-27 Ekim tarihlerinde ülkemize 
resmi bir ziyarette bulunmuştur.
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Heyetlerarası görüşmeler çerçevesinde, Afrika ülkeleri ile 
ilişkilerin siyasi ve kültürel boyutu ile ekonomik boyutunun ele 
alındığı iki toplantı düzenlenmiştir.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Anthony Hylton 
7-14 Ekim tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Beraberinde 
kamu kuruluşları ve özel sektör mensuplarından bir heyetle 
birlikte İstanbul ve Ankara'da özel sektör ve kamu kuruluşlarıyla 
temaslarda bulunan Jamaikalı Bakan, Devlet Bakanı Ramazan 
Mirzaoğlu ile de görüşmüştür. Dış Ticaret Müsteşarlığımızda iki 
ülke heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda ortaya 
çıkan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması taslağı, imzalanmak 
üzere Jamaika tarafının nihai onayını beklemektedir.

- Küba Hafif Sanayi Bakanı Jesus Perez Othon, 18-21 
Ekim tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiş, İstanbul ve 
Ankara'da temaslarda bulunmuştur. Ankara'da bulunduğu süre 
içinde Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen ile görüşen 
Kübalı Bakan, ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığımız ve Eximbank 
ile temaslarda bulunmuştur.

- Devlet Bakanı Sayın Edip Safder Gaydalı, temaslarda 
bulunmak üzere 11-16 Ekim tarihleri arasında Arjantin'i ziyaret 
etmiştir. Beraberinde Bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu yetkililerinden oluşan bir heyetle Arjantin'i ziyaret eden 
Devlet Bakanı Gaydalı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile 
ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversiteleri 
tarafından Ankara'da inşa edilmesi planlanan nükleer araştırma 
reaktörü, Arjantin'in ülkemizde ilgi duyduğu enerji projeleri ve 
Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyonu'nun 
çalışmalarıyla ilgili olarak temaslarda bulunmuştur.

UZAK DOĞU VE PASİFİK

- Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu Başkan 
Yardımcısı ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-il'den sonra ülkenin
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ikinci sırada gelen yetkilisi olarak nitelendirilen Jo Myong-rok, 
Ekim ayı içerisinde ABD'yi ziyaret etmiştir. Adıgeçen, ziyareti 
sırasında, ABD Başkanı Bili Clinton ve Dışişleri Bakanı 
Madeleine Albright ile görüşmelerde bulunmuştur. Sözkonusu 
ziyaret, Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey Kore'den ABD'ye 
düzenlenen ilk üst düzey ziyarettir.

- ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 23-24 Ekim 
tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmiştir. Bakan Albright, 
ziyareti sırasında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-il'le bir görüşme 
yapmıştır. Sözkonusu görüşmede, güvenlik, terörizm, insan 
hakları ve "Kore Yarımadası’nda gerginliğin azaltılması için 
somut adımların atılması ihtiyacı" konuları ele alınmıştır. 
Görüşmenin ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı 
Albright, temkinli ve pragmatik olunması gerektiğini, Kuzey Kore 
ile ilişkilerin normalleştirilmesine giden yolun zorlu olduğunu 
kaydetmiştir.

Güney Kore ve Doğu Asya'da demokrasi ve insan hakları 
alanında ve özellikle Kuzey Kore'yle barış ve uzlaşının 
sağlanması çerçevesinde yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle, 
Güney Kore Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung, 2000 yılı Nobel Barış 
Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.

- Asya ile Avrupa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri 
geliştirmek, Asya'daki hızlı ekonomik kalkınma sürecine 
AvrupalIların dikkatini çekmek ve AB ülkelerinin, Doğu ve 
Güneydoğu Asya'ya daha büyük ölçüde yatırımlar yapmalarını 
sağlamak amacıyla oluşturulan Asya-Avrupa Zirvesi'nin (ASEM) 
üçüncü toplantısı, 20-21 Ekim tarihlerinde Seul'de düzenlenmiştir.

Anılan Zirve'ye 15 Avrupa Birliği üyesi ülke ile 10 Asya 
ülkesinden Devlet ve Hükümet Başkanları ve AB Komisyonu'nu 
temsilen Komisyon Başkanı Romano Prodi katılmıştır.

Üçüncü ASEM Zirvesi'nin gündemi, Güney Kore 
tarafından, "Yeni Yüzyılda Refah ve İstikrar" olarak 
belirlenmiştir. Zirve'de önce, "Başkanlık Açıklaması", Zirve
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sonucunda ise, Asya ve Avrupa arasında başlıca işbirliği 
alanlarının tanımlandığı ve ASEM süreci için yeni binyılın ilk on 
yılındaki ilkelerinin belirlendiği "Asya-Avrupa İşbirliği Çerçevesi 
2000" ve Güney Kore ve Kuzey Kore Zirvesi Sonuçları’nın ve 
Ortak Deklarasyon’un uygulanması için ASEM'in desteğinin teyit 
edildiği "Kore Yarımadası'nda Barış İçin Seul Deklarasyonu" 
isimli üç belge kabul edilmiştir.

Zirve'de ağırlıklı olarak, Güney Kore ve Kuzey Kore 
arasındaki uzlaşma süreci konusu ele alınmıştır.

- Filipinler Devlet Başkanı Joseph Estrada hakkında, 
Filipinler'in özellikle kuzey bölgesinde yaygın şekilde oynanan 
"Jueting" isimli yasa dışı bir loto oyunuyla bağlantılı yolsuzluk 
iddiaları ortaya atılmıştır. Estrada hakkında azil sürecinin 
başlatılmasını öngören 40 imzalı bir önerge 18 Ekim'de 
Temsilciler Meclisi'ne sunulmuştur.

Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Bayan Gloria 
Macapagal Arroyo, Kabine’deki Sosyal Refah ve Kalkınma 
Bakanlığı görevinden istifa etmiştir. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı ve Ulusal Gıda Ajansı Başkanı da istifa ettiklerini 
açıklamışlardır.

Estrada hakkındaki azil sürecinin hızlandırılmasını 
sağlamak ve siyasi bunalıma son vermek üzere 3 Kasım'da, 
Temsilciler Meclisi Başkanı ve iktidar partisine mensup 45 üye, 
partiden istifa ettiklerini bildirmişlerdir. Aynı tarihte, Senato 
Başkanı ve 2 Senatör de iktidar partilerinden istifa etmişlerdir. 
Böylece, Kilise, önde gelen iş ve ekonomi çevreleri, muhalefet 
partisi Lakas, önceki Başkanlardan Aquino ve Ramos gibi siyasi 
şahsiyetler ile birçok sivil toplum kuruluşundan oluşan 
muhalefete, iktidar partisinden istifa eden Kongre üyeleri de 
katılmışlardır.

220 üyeli Temsilciler Meclisi'nde, azil süreci hakkındaki 
önergeye imza atanların sayısı, yeterli sayıyı (72) geçerek 90'a 
ulaşmıştır. İstifalarla birlikte iktidar partisinin Senato'daki oy 
sayısı 10'a inmiştir. Yirmiiki üyeli Senato’da Başkan’m 
azledilebilmesi için 2/3 çoğunluk (16 oy) gerekmektedir.
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