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# Türkiye-Almanya İşbirliği Konseyi 
Toplantısıyla ilgili açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Hırvatistan'a resmi ziyareti.

1 Kasım 1999

2 Kasım 1999

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
ABD Başkanı'nın Hazar Havzası Özel 
Temsilcisi Büyükelçi John Wolfu kabulüne 
ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısına 
katılımına ilişkin açıklama.
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3 Kasım 1999

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

4 Kasım 1999

# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, 5. 
Avrupa-Akdeniz Ekonomik ve Sosyal Konsey 
Zirvesi'nde yaptıkları konuşmanın metni.

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Rusya 
Federasyonu'na hareket etmeden önce yaptığı 
basın açıklaması.

& Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Korkmaz 
Haktanır'ın, Almanya Dışişleri Bakanlığı 
Devlet Sekreteri Wolfgang Ischiger onuruna 
verdiği akşam yemeğinde yaptığı konuşmanın 
metni.

5 Kasım 1999

'

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Korkmaz 
Haktanır'ın Türk-Alman İşbirliği Konseyi'nin 
Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşma.

# Türk-Alman İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı 
Ortak Protokol metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan ve 
Gürcistan Cumhurbaşkanlarıyla yaptıkları 
telefon görüşmesine ilişkin açıklama.
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* Türkiye ile Estonya arasındaki Siyasi Danışma 
Toplantısı (Ankara).

6 Kasım 1999

# Türkiye Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı
Sayın Süleyman Demirel'in Onbeşinci
•    ____

İSEDAK Toplantısı açış konuşmasının metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Eisenhower 
Değişim Bursu Uluslararası İstişare Komitesi 
Toplantısı vesilesiyle verdikleri akşam 
yemeğinde yaptıkları konuşmanın metni.

# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Moskova 
dönüşünde yaptığı basın toplantısı.

7 Kasım 1999

# Pakistan Yönetimi Lideri Orgeneral Pervez 
Musharraf in Türkiye'ye yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

9 Kasım 1999

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Faruk Loğoğlu ile Yunanistan 
Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi 
Scopelitis başkanlığındaki heyetlerin Atina'da 
bölgesel ve uluslararası konularda yaptıkları 
siyasi danışmalar.
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10 Kasım 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in son 
gelişmelere ilişkin demeci.

# Katar Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Abdulrahman Bin Hamad Al Attiyah'ın 
ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama.

# Afrika'ya Açılım Eylem Planı çerçevesindeki 
ziyarete ilişkin bilgi notu.

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

# Türkiye ile Litvanya arasındaki Siyasi 
Danışma Toplantısı (Vilnius).

12 Kasım 1999

# ABD Başkanı William Jefferson Clinton'ın 14- 
19 Kasım 1999 tarihleri arasında Türkiye'ye 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

Katar Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile 
Ankara'da yapılan siyasi istişareler.

14 Kasım 1999

& ABD Başkanı Bili Clinton'ın Türkiye'ye 
gelişlerinde uçakta basına verdikleri demeç.

# Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması 
Antlaşması'na ilişkin açıklama.

iv DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Kasım 1999



# Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı'nı 
resmi karşılama töreninde yaptıkları 
konuşmanın metni.

# ABD Başkanı Bili Clinton'ın resmi karşılama 
töreninde yaptığı konuşmanın metni.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın ortak basın 
toplantısında yaptıkları konuşmanın metni.

& ABD Başkanı Bili Clinton'ın ortak basın 
toplantısında yaptığı konuşmanın metni.

# ABD Başkanı Bili Clinton'ın TBMM'de 
yaptığı konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı 
Bili Clinton'a "Devlet Nişanı" verilmesi 
töreninde yaptıkları konuşmanın metni.

# ABD Başkanı Bili Clinton'ın, "Devlet Nişanı" 
takdimi töreninde yaptığı konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı 
Bili Clinton'ın onuruna verdikleri akşam 
yemeğinde yaptıkları konuşmanın metni.

& ABD Başkanı Bili Clinton'ın, onurlarına 
verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmanın 
metni.

$ KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın 
açıklaması.

# Türkiye'nin KKTC'ye desteği hakkında 
açıklama.

15 Kasım 1999
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» Türkiye-ABD arasında parafe edilen Alfa 
İstasyonu'nun devrine ilişkin anlaşma 
hakkında bilgi notu.

16 Kasım 1999

& Sayın Cumhurbaşkanımızın UNESCO'nun 54. 
Kuruluş yıldönümü münasebetiyle 
yayınladıkları mesaj.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, DEİK ve ATC 
tarafından verilen öğle yemeğinde yaptıkları 
konuşmanın metni.

ABD Başkanı Bili Clinton'ın, DEİK ve ATC 
tarafından verilen öğle yemeğinde yaptığı 
konuşmanın metni.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in NTV "24 
Saat" programına verdiği mülakatın metni.

17 Kasım 1999

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Devlet ve 
Hükümet Başkanları Gayrıresmi Zirve 
Toplantısında yaptıkları konuşmanın metni.

* Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi
Annan'm Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili 
açıklama.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Kasım
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# Sayın Cumhurbaşkanımızın, AĞIT İstanbul 
Zirvesi'nde yaptıkları açış konuşmasının 
metni.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın AGİT İstanbul 
Zirvesi'nde yaptıkları konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakü-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı ve Hazar Geçişli Doğalgaz 
Boru Hattı projelerine ilişkin anlaşma ve 
belgelerin imza töreninde yaptıkları 
konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve'ye katılan 
konuklar onuruna verdikleri akşam yemeğinde 
yaptıkları konuşmanın metni.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti 
Ahtisaari'nin ziyaretine ilişkin açıklama.

# BAB Sonbahar Toplantıları hakkında 
açıklama.

# Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı'na 
ilişkin bilgi notu.

18 Kasım 1999

19 Kasım 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Avrupa'da 
Konvansiyonel Silahlar Anlaşması'nın (CFE) 
imza töreninde yaptıkları konuşmanın metni.
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# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in AGİT 
Zirvesi bitiminde İstanbul'da yaptığı basın 
toplantısı.

# Türkiye ile ABD arasında Nükleer Enerjinin
  •

Barışçıl Amaçlarla Kullanımına ilişkin 
İşbirliği Anlaşması'yla ilgili bilgi notu.

# AGİT Zirvesi'nde kabul edilen İstanbul 
Deklarasyonu'nun metni.

# AGİT Zirvesi sırasında imzalanan Avrupa 
Güvenlik Şartı'nın metni.

20 Kasım 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'yi resmi 
karşılama töreninde yaptıkları konuşmanın 
metni.

#  Sayın . Cumhurbaşkanımızın, Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin Türkiye'yi 
resmi ziyareti sırasında yapılan heyetlerarası 
görüşmeler sonrası yaptıkları açıklama.

*

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'ye verilen 
"Devlet Nişanı" töreninde yaptıkları 
konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari'nin onuruna 
verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşmanın metni.

VIII DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Kasım 1999
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# Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'm KKTC'ye gidişiyle ilgili 
açıklama.

21 Kasım 1999
  •  ____

# Fransa'nın Avrupa işlerinden Sorumlu Devlet
Bakanı ile Sayın Bakanımız arasında yapılacak
çalışma toplantısıyla ilgili açıklama.

22 Kasım 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel
Sekreteri Kofı Annan'ı kabulüne ilişkin 
açıklama.

23 Kasım 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Lüksemburg, İsveç ve Danimarka ziyaretleri 
hakkında açıklama.

* Diplomat ve idari teknik personelin eş ve 
çocuklarının bulundukları ülkede çalışmalarına 
imkan sağlanması hakkında bilgi notu.

24 Kasım 1999

# IMO Konsey üyeliği seçimleriyle ilgili 
açıklama.
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# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu 
tarafından hazırlanan ortak bir yardımlaşma
birimi kurulması konusundaki karar tasarısına 
ilişkin bilgi notu.

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

25 Kasım 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, KKTC
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ertuğrul
Hasiboğlu ve beraberindeki heyeti kabulüne 
ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın Hindistan ziyaretine 
ilişkin açıklama.

* Rusya Federasyonu Çeçenistan
Cumhuriyeti'ne yardım malzemesi 
gönderilmesine ilişkin açıklama.

27 Kasım 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Kiev'e yapacağı 
ziyarete ilişkin açıklama.

* "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya 
Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti'ne Rus Doğal Gazının

x DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Kasım 1999
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Karadeniz’in Altından Şevkine İlişkin 
Anlaşma" hakkında açıklama.

28 Kasım 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (ECO) Günü vesilesiyle 
yayınladıkları mesaj.

29 Kasım 1999

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Makedonya'yı ziyaretiyle ilgili açıklama.

# Hollanda Dışişleri Bakanı Sayın Jozias Van 
Aartsen'in ülkemizi ziyaretiyle ilgili açıklama.

30 Kasım 1999

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya
hareketlerinden önce yaptıkları açıklama.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma tarafından 
onurlarına verilen öğle yemeğinde yaptıkları 
konuşmanın metni.

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'dan
dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, Avrupa 
Birliği konusunda verdiği demeç.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Kasım 1999 XI



AĞIT Zirvesi marjında imzalanan belgeler 
çerçevesinde Bakii-Tiflis-Ceyhan ve Hazar 
Geçişli Doğal Gaz Projelerine ilişkin bilgi 
notu.

AGİT İstanbul Zirvesi hakkında 
değerlendirme.

Kasım Ayı Dış Politika Gelişmeleri. 

Hariciyecilik Nedir?

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Kasım 1999



TÜRKİYE-ALMANYA İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 
TOPLANTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin 
daha da geliştirilmesi ve iki ülke işadamlarının karşılıklı 
temaslarının arttırılması amacıyla 1993 yılında kurulan Türk- 
Alman İşbirliği Konsey i’nin 6Tncı toplantısı, 4-5 Kasım 1999 ta
rihlerinde İstanbul’da The Marmara Oteli’nde gerçekleştirilecek
tir.

iki ülke resmi kurum ve kuruluşları ile özel sektörden 
250’yi aşkın temsilcinin katılması beklenen Konsey toplantısının 
Eşbaşkanlığım Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır ve Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri . . 
Wolfgang Ischinger yapacaklardır. k

Ticaret, Sanayi ve Turizm çalışma grupları ile Enerji alt 
çalışma grubunu bünyesinde barındıran İşbirliği Konseyi’nin 
İstanbul’daki toplantısı sırasında, 5 Kasım 1999 tarihinde 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır ve 
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Wolfgang 
Ischinger başkanlığındaki heyetler arasında siyasi istişareler de 
gerçekleştirilecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [1)
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
ABD BAŞKANI’NIN HAZAR HAVZASI ÖZEL 

TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ JOHN WOLF’U KABULÜNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, bugün ABD 
Başkanı Bili Clinton'un Hazar Havzası Özel Temsilcisi Büyükelçi 
John Wolfu kabul ederek görüşmüştür.

Görüşmede Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile Hazar 
Geçişli Doğalgaz Boru Hattı projelerine ilişkin anlaşmalar 
üzerindeki çalışmaların son durumu ele alınmış ve bu anlaş- 

. maların 18-19 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak AGİT 
Zirve Toplantısı sırasında imzalanması hususunda görüşbirliğine 
varılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı görüşmede, Bakü- Ceyhan ve Hazar 
Geçişli Doğalgaz Boru Hattı projelerinin en kısa zamanda haya
ta geçirilebilmeleri için ABD ve diğer ilgili ülkelerle ortak 
amacımız doğrultusundaki çalışmaların somut neticelerinin 
ortaya çıkmak üzere olmasından duyduğumuz memnuniyeti vur
gulamıştır.

Büyükelçi Wolf, ABD'nin her iki projeye verdiği desteği 
bir kez daha teyid etmiş ve son gelişmeler muvacehesinde Bakü- 
Ceyhan boru hattına ilişkin konsorsiyumu oluşturan şirketlerin 
projeyi artık sadece stratejik değil, aynı zamanda ticari açılardan 
da yapılabilir olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir.

[2] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN AVRUPA 
KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TOPLANTISINA

KATILIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi'nin 3-4 Kasım 1999 tarihlerinde yapılacak 
105. toplantısına katılmak üzere 2 Kasım günü Strazburg'a gide
cektir. Yılda iki kez toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 
bu kez, "Avrupa Konseyi'nin Kosova sorununun çözümü ve 
Güney Doğu Avrupa İstikrar Paktı çerçevesindeki uygulamalara 
katkısı" konusunu ele alacaktır. Sayın Bakan, bu vesileyle Avrupa 
Konseyi üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile ikili temaslarda da 
bulunacaktır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [3]



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın Sayın Basın Mensupları, toplan
tımıza hoşgeldiniz. Sorularınıza cevap vermeye gayret edeyim.

SORU : Iraklı muhaliflerin New York'ta yaptığı toplantıya 
Ankara daha ne kadar sessiz kalmayı düşünüyor?

CEVAP : New York'taki toplantı konusunda geçen hafta da 
hatırlarsanız bir soruya cevap vermiştim. Bizim Irak muhalefeti 
olarak tanımlanan bu grupla herhangi bir ilişkimiz yok. Bir ilişki 
de aramıyoruz. Biz bu konunun tamamen dışındayız. Ama hiç 
şüphesiz gelişmeleri yakından takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. 
Gerekli notları alıyoruz. Gerekli sonuçları çıkartıyoruz.

SORU : Fehriye Erdal dosyası Belçika makamlarına iletil
di mi?

CEVAP : Adalet Bakanlığı'ndan bize ulaşan bu dosya, 
Brüksel Büyükelçiliğimize ulaştırıldı. Büyükelçiliğimiz de tah
min ederim bugün, yarın Belçika makamlarına verecektir 
dosyayı.

SORU : Başbakan yarın Moskova'ya gidecek. Gezi hakkın
da bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Gezi sizin de değindiğiniz gibi yarın başlıyor ve 
bizim çok önem verdiğimiz bir gezidir. Türkiye ve Rusya iki 
bölge ülkesi olarak, iki önemli bölge ülkesi olarak aralarında 
-memnuniyetle kaydetmek gerekir ki- gayet olumlu ve yapıcı

[4] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



ilişkiler sürdüren iki ülkedir. Sayın Başbakanımızın bu ziyaretinin 
bu ikili ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi için uygun bir fırsat 
teşkil edeceği kuşkusuzdur. Bu ziyaret vesilesiyle arada mevcut 
gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek ticari her konuda geniş bir 
biçimde görüş alışverişi yapılacaktır. Aramızda özellikle 
ekonomik ve ticari alanda biliyorsunuz geniş işbirliği olanakları 
vardır. Bu alanlarda gayet iyi başlangıçlar da yapılmıştır. Yarın 
başlayacak olan ziyaret basınımızdan da geniş bir katılımla 
izlenecek. Dolayısıyla Sayın Başbakanımız herhalde ziyaret 
sırasında, ziyaret sonunda bu konuda gerekli açıklamaları 
yapacaklardır.

SORU : Somut olarak imzalanacak anlaşmalar var mı? 
Yani bu netleşmedi mi, şu ana kadar?

CEVAP : Tabii ki, bu ziyaretin hazırlığı aylarca öncesinden 
başlandı. Çok yoğun bir şekilde iki ülke makamları arasında 
hazırlık toplantıları, görüşmeleri yapıldı. Bazı metinlerin teati 
edilmesi, sonuçlandırılması sözkonusu. Ama artık ziyarete bir 
gün kala bu konulardaki ayrıntıları ziyaret sırasında yapılacak 
açıklamalara bırakmak daha doğru olur.

SORU : Sayın Ecevit'in Moskova ziyareti sırasında 
kamuoyunda tartışılan bir başka konu var. Çeçenistan'a Rusya'nın 
yaptığı saldırılar sözkonusu olacak mı? Gündeme gelecek mi? 
Herhangi bir şekilde hassasiyetimiz dile getirilecek mi?

CEVAP : Çeçenistan konusu, geçen basın toplantısında da 
bir soruya cevaben ifade ettiğim gibi, Türkiye olarak tabii ki 
yakından izlediğimiz bir konudur. Bu bölgede son haftalarda 
olayların bir tırmanma sonucu giderek daha tehlikeli bir şekle 
dönüşmesi ve bunun sonucu olarak da insancıl meselelerin ağır
laşması gibi bir noktaya gittiğimizi görüyoruz. Bundan da üzüntü 
duyuyoruz. Hiç şüphesiz temennimiz bu insancıl sorunların daha 
fazla büyümeden siyasi bir çerçevede Rusya Federasyonu'nun 
toprak bütünlüğü çerçevesi içinde, anayasal düzeni çerçevesinde 
bir sonuca bağlanmasıdır. Bölgeyi, bölge istikrarını yakından 
ilgilendiren bu konu, hiç şüphesiz Sayın Başbakanımızın
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Moskova'daki temasları sırasında da gündeme gelecektir zanne
derim.

SORU : Dışişleri Bakanlığı, Mavi Akım konusunda bir ek 
protokolün imzalanmasına karşı çıkıyor mu? Önceliği nedir? 
Mavi Akım mı yoksa Hazar geçişli doğalgaz projesi mi?

CEVAP : Biliyorsunuz bu iki konuyu birbirine alternatif 
projeler olarak görmüyoruz. Birbirlerini tamamlayıcı projeler 
olarak görüyoruz. Türkiye'nin bir doğalgaz ihtiyacı vardır. Bu 
ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılaması mümkün değildir. Dış 
kaynak ihtiyacı vardır. Bu doğalgaz ihtiyacı önümüzdeki onyıl- 
larda çok büyüyen oranlarda artacaktır ve dolayısıyla Türkiye'nin 
kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekmektedir. Rusya'dan gaz alımı 
projesine de biz bu çerçevede bakıyoruz. Bunu bir başka projenin 
alternatifi olarak görmüyoruz.

SORU : Doğalgaz konusunda Ankara'da sürekli görüşme
ler yapılıyor. Ankara'da şu anda hangi heyetler var? John Wolf 
geldi, Clinton'ın danışmanı. Azeriler, Türkmenler ve Türkiye 
arasında bir görüşme var. BOTAŞ Gasprom'la görüşüyor. Bu 
konuda ayrıntı verebilir misiniz biraz?

CEVAP : Sayın Wolf biliyorsunuz Büyükelçi
Momingstar'ın yerine ABD'nin Hazar Bölgesi Doğal Kaynakları 
Koordinatörlüğüne getirilmiştir. Bu çerçevede Sayın Cumhur
başkanımızla yanılmıyorsam dün bir görüşmesi oldu. ABD'nin 
Hazar Havzası petrollerinin dünya pazarlarına aktarılması 
konusundaki en uygun yolun Bakü-Ceyhan olduğu tezini her 
vesileyle vurguladığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet 
duyuyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bu petrol konsor
siyumunun en büyük payına sahip BP-AMOCO şirketi de bu 
yönde bir görüş beyan etti. Ankara'da birkaç gündür bu konsor
siyumla Azeri-Türk tarafıyla bu işin teknik ayrıntıları hakkında 
görüşmeler yapılıyor. Yine daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu 
konudaki nihai anlaşmanın bu ay içinde, AGİT Zirvesi vesilesiyle 
İstanbul'da imzalanmasını ümit etmekteyiz. Dolayısıyla bu konu
da olumlu bir gidişat içindeyiz.
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SORU : Sanırım üçüncü ülkelere ilişkin bir problem 
yaşanıyordu Türk tarafı ile Azeri tarafında, Bakü-Ceyhan 
konusunda. Bu giderildi mi? En son durum nedir şu anda?

CEVAP : Bunlar çok ayrıntılı konular. Benim bu konulara 
inmem doğru olmaz. Belki mümkün de olmaz. Bu konularda 
teknik makamlar arasında yoğun görüşmeler yapılmakta, bütün 
bu görüşmelerin bütün ilgili taraflarca olumlu bir neticeye 
ulaştırılarak, nihai anlaşmanın söylediğim gibi bu ay içinde imza
lanması temennimizdir.

SORU : Pürüz var mı şu anda?

CEVAP : Efendim tabii çok büyük bir projenin müzakere
si yapılıyor. Bunun çok çeşitli veçheleri var. Çeşitli tarafların 
kendine özgü gündemleri var. Bunları bir ortak noktada uzlaştır
mak, buluşturmak gerekiyor. Bu bütün kontrat müzakerelerinde, 
anlaşma müzakerelerinde böyle olur. Bunları bir pürüz olarak 
algılamak doğru değildir. Ümidimiz zaman içinde, kısa bir zaman 
sonrasında bütün meselelerin halledilerek bir resmi metnin 
etrafında mutabakatın sağlanacağıdır.

Teşekkür ederim.
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ADDRESS BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY, H.E. MR. SÜLEYMAN DEMIREL TO THE 

FIFTH EURO-MEDITERRANEAN SUMMIT OF 
ECONOMIC AND SOCIAL COUNCILS

(Antalya, 4 November 1999, Thursday)

Mr. Chairman,
Distinguished guests,

It is a great pleasure for me to address the fifth Euro- 
Mediterranean Summit of Economic and Social Council’s 
Delegation to Antalya, a city that fully represents the dynamism 
of Mediterranean culture and spirit. It is a spirit that has con
tributed greatly to the blossoming of the universal civilization. At 
the dawn of a new millennium the challenge before us is to revive 
this spirit and start building a renewed partnership between 
Europe and Mediterranean basin.

Indeed, history tells us that the destiny of Europe and 
Mediterranean has always been interlinked. The process that has 
begun in November 1995 in Barcelona reflects a shared political 
vision that intends to bind Europe and the Mediterranean to each 
other with stronger bonds. However, after four years we are still 
far from our goal of turning this vision into reality. We must 
speed up our work and seize the new opportunities that are emerg
ing rapidly for our common prosperity.

Let me elaborate the new potentials and promises of our 
common future in this ancient geography. First, with the disap
pearance of the iron curtain the historic Silk Road is reappearing. 
Three seas, namely the Caspian Sea, the Black Sea and the
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Mediterranean are embracing one another with new transport, 
telecommunications and energy corridors. Europe meets Asia 
once again through the Mediterranean. The concept of Eurasia 
has become a political reality. The prospect of peace in the Middle 
East seems to be within reach more than ever. The Balkans are 
making progress in the integration with Europe. All these devel
opments herald the dawn of a new era of peace, cooperation and 
prosperity in the wider Mediterranean region that encompasses 
Europe.

Turkey, as the only country that has a customs union with 
the European Union, under the Euro-Mediterranean partnership 
and is moving on the road to full membership as well as lying in 
the very epicenter of all these emerging opportunities stands 
ready to meet the challenge of harmonizing different civilizations 
and cultures in the spirit of living and working together. Let us 
remember that this is our common goal that is enshrined in the 
Barcelona Declaration of 1995. We have reaffirmed there that dia
logue and respect between cultures and religions are a necessary 
precondition for bringing the peoples closer. Only a European 
Union dedicated to a democratic European project that regards 
cultural differences as sources of richness and fountains of cre
ativity can play a central role to give life to such a vision.

Distinguished guests,

Turkey believes in a united Europe that is based on the sol
idarity of constitutional democracies sharing the same values and 
ideals. Therefore, the discrimination made against Turkey in the 
Luxembourg Summit created a deep disappointment among our 
people. It was perceived by many as an attempt to define 
European Union along religous lines. It was an injustice to the 
shared ideals that we have defended together during the past fifty 
years. We have shown our reaction to this discrimination. And, 
we were not alone in our reaction. The discriminatory decision of 
Luxembourg Summit has recieved strong criticism from within as 
well. This has proven that Turkey is not alone in its belief in a
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truly pluralistic and undivided Europe. Friends of a democratic 
and pluralistic Europe have worked hard together with us to cor
rect the historic mistake of Luxembourg Summit. It has been a 
slow process. But day after day, summit after summit we have 
been making progress.

Turkey is determined to defend its contractual rights 
towards full membership emanating from her association agree
ment of 1963 with the European Union. In fact, customs union 
has been concluded according to this agreement as a transitory 
stage before full membership. We are determined to meet not only 
the Copenhagen Criteria but all the other standards of the 
European Union. What we expect all along from the European 
Union has been equal treatment with the other candidates.

In this context, the recommendation made by the European
Commission on 13 October 1999 to the Helsinki European
Council can become a turning point. It can pave the way for the
creation of a Europe united in diversity. Granting the status of
full-fledged candidacy and accession partnership to Turkey in
Helsinki Summit according to the report of the Commission will
also strengthen the Mediterranean dimension of the European
Union. Turkey's full membership in the EU would contribute to
the peace, prosperity and stability of the whole Mediterranean 
Basin.

Distinguished guests,

Let me underline here what kind of positive contributions 
Turkey can make to the European Union and to the Euro- 
Mediterranean partnership.

- Turkey is one of the largest economy in the wider 
Mediterranean region. In fact, it is the largest one in the Eastern 
Europe, the Balkans, the Black Sea Basin, the Caspian Basin and 
the Middle East.

- it is the sixth trading partner of the European Union.
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- the three and a half years long experience of customs 
union proves that our economy can adapt to the competition 
within the EU.

- Turkey's trade volume has reached 75 billion dollars. 
Around 70 percent of this volume is with Europe and with the 
Mediterranean countries.

- Turkey is a partner for the European as well as 
Mediterranean countries for business and trade in the Black Sea 
and Caspian basins.

- our financial services, stock exchange and insurance insti
tutions are fully integrated with the global markets.

- as a global city, Istanbul has become the financial and 
commercial center of Eurasia.

- the new energy geography that has emerged in the 
Caspian Basin will be linked to the global markets with the new 
natural gas and oil pipelines that will be built through Turkey.

- currently the Turkish industry exports its products to 135 
countries around the world.

- today Turkey has become a global state with its achieve
ments and potentials. It has also become an important economic 
powerhouse in its geography. Turkey is the initiator and the 
founding member of the Black Sea Economic Cooperation, 
Economic Cooperation Organization and the D-8. Therefore, it 
is in the centre of an economic cooperation network covering 3 
continents and 24 countries spanning all the way from the 
Atlantic to the Bering Sea.

- as a global economic actor Turkey has been taking bold 
initiatives to contribute to the expansion of the free trade idea. In 
fact, the underlying concept of the Black Sea Economic 
Cooperation is the goal of promoting free flow of goods, capital,
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services and peoples in the Black Sea basin. Furthermore, through 
the free trade agreements we have concluded with many coun
tries in the eastern, central and southeastern Europe and in the 
Mediterranean basin, a free trade area is emerging from the Baltic 
Sea all the way to the Black Sea and the Mediterranean Sea. This 
vast region offers new and bright opportunities for higher pros
perity in the next century.

Distinguished guests,

We are living in a promising as well as challenging era. 
The sea around which we all live unites rather than divides us. 
Let us join our forces together with a renewed vision of peace and 
shared prosperity. Let us replace conflict with cooperation; rival
ry with solidarity. Let us act together to build a common future for 
Euro-Mediterranean area.

The future offers hope and opportunities. Let us embrace 
them with determination.

Thank you.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN 
RUSYA FEDERASYONU’NA HAREKET ETMEDEN

ÖNCE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın görevlileri,

Rusya Federasyonu Başbakanı Sayın Vladimir Puti 
davetlisi olarak resmi bir ziyarette bulunmak üzere, değerli ba 
arkadaşlarım ve üst düzey görevlilerle birlikte Moskova
hareket ediyoruz.

Heyetimizde, Bakanlar Kurulu üyeleri olarak, Başba 
Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Cun 
Ersümer, Devlet Bakanları Sayın Şuayip Üşenmez ve S 
Rüştü Kâzım Yücelen, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp yer aln 
tadır.

Bu resmî ziyaret sırasında her yönüyle ikili ilişkilerimiz 
bölge ve dünya sorunlarını görüşebileceğiz.

Büyük komşumuz Rusya Federasyonu ile karşılıklı g ü \ . 
dayanan dostluk ilişkilerimizin bulunması her iki ülkenin yaı 
nadir.

Son yıllarda ekonomi ve ticaret alanlarındaki ilişki 
mizde büyük gelişmeler olmuştur.

Ancak dünya ekonomik krizinin Rusya ekonoı 
üzerindeki olumsuz etkileri ticaret hacmimizin önemli ölç 
daralmasına ve ekonomik ilişkilerimizin aksamasına yol açrnı
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Moskova görüşmelerimizde, bu ilişkileri yeniden canlandırma 
yollarım birlikte araştırıp değerlendireceğiz.

Aynı zamanda ilişkilerimizin siyasal boyutunu da 
geliştirme yolunda somut adımlar atılması gereklidir.

Öte yandan, bölücü terör örgütü PKK'ya Rusya'da bazı 
çevrelerce bir süredir verilmekte olan desteğin iyi komşuluk iliş
kileriyle bağdaşmadığını hatırlatma olanağını bulacağız.

Çeçenistan sorununun barışçı yoldan ve Rusya'nın toprak 
bütünlüğü bağlamında çözümüne özel önem veriyoruz. Ancak 
son haftalarda sivil halka da zarar verilmesi bizi insani açıdan çok 
kaygılandırmaktadır. Bu yüzden Türkiye yeni bir göç sorunuyla 
karşı karşıya kalmak üzeredir. Nitekim çoğunluğu kadın ve 
çocuklardan oluşan bir göçmen kafilesi şimdiden yurdumuza 
gelmiştir.

Çeçen halkına Kızılay'ın insani yardım ulaştırmasına da
Rusya'nın onayını istedik, Rusya Hükümeti bu isteğimizi olumlu 
karşıladı.

Kafkasya'da kaygı verici birçok gerilim yaşanmaktadır.

Bu hassas bölgede huzurun sağlanması için neler yapıla
bileceğini de Rus yetkilileriyle görüşme olanağını bulacağız.

"Mavi Akım" adı verilen doğal gaz projesi Rusya ile ikili 
ilişkilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi, 
1997 sonlarında imzalanan bu Proje uyarınca, Rusya, 
Karadenizin altından Türkiye'de Samsun'a boru hattıyla büyük 
miktarda doğal gaz ulaştıracaktır.

Projeyle ilgili bazı teknik sorunların da yakında çözülebile
ceğini umarım.

Bu Proje Hazar Havzasından Türkiye'ye ve Türkiye 
üzerinden Akdeniz'e Türkmen ve Azerbaycan gazları ulaştırıl
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masını asla engellemiyecektir.

Moskova'da bulunduğum sırada Türk Ticaret Merkezi'nin 
de temel atma törenine katılma olanağını bulacağım için mut
luyum .

Bu Merkez Türk girişimcilerinin Rusya ile ekonomik ve 
ticari ilişkilere verdiği bilinçli önemin bir kanıtıdır.

Rusya'da Türk müteahhit firmaları 500'e yakın inşaat 
üstlenmişlerdir. Hak edişlerini uzun süredir alamadıkları halde 
çalışmalarını olabildiğince sürdürmektedirler. Moskova'da 
müteahhitlerimizin sorununun da çözülmesi yollarını arayacağız.

Ziyaretimiz sırasında işbirliğimize yeni boyutlar katacak 
bazı önemli belgeler, o arada terörizme karşı mücadelede işbirliği 
deklarasyonu imzalanacak veya parafe edilecektir.

Rusya Federasyonuna yapacağımız bu ziyaretin ikili ilişki
lerimizin her alanda daha da geliştirilmesini ve bölgemizde barış, 
istikrar ve refah ortamına katkıda bulunmasını diliyorum.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [15]



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SAYIN 
KORKMAZ HAKTANIR IN ALMAN DIŞİŞLERİ 

BAKANLIĞI DEVLET SEKRETERİ WOLFGANG 
ISCHINGER ONURUNA VERDİĞİ AKŞAM 

YEMEĞİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

(İstanbul, 4 Kasım 1999)

Sayın Meslektaşım Devlet Sekreteri Ischinger,
Türk ve Alman iş dünyasının değerli temsilcileri,
Değerli Konuklar,

Geçen yıl bu günlerde Bonn'da yapmış olduğumuz çalış
ırdan sonra, Türk-Alman İşbirliği Konseyinin 6'inci Dönem 
antısı için bu kez sizlerle İstanbul' da yeniden birarada olmak- 
gerçek bir memnuniyet ve mutluluk duymaktayım. Başta 

rtanya'dan aramıza katılan dostlarımız olmak üzere hepinize 
enlikle hoşgeldiniz demek istiyorum. Toplantılarımıza katılan 
Katkıda bulunan bütün işadamlarına ve kurumlara teşekkürle

ri izi sunuyorum.
0

Geçen toplantımızdan bu yana geride bıraktığımız bir yıl 
çok açıdan önemli gelişmelerle dolu bir zaman dilimi olmuş- 

Bu gelişmeler yüzyılın sonunda, yeni bir yüzyıla ve yeni bir 
\ ila geçmeye hazırlandığımız bir dönemde, ilişkilerimizi yeni 
aşamaya doğru götürmektedir. Bu geleceğin en yapıcı bir 

;evede şekillenmesi inanıyorum ki ortak arzumuzdur.

Sözlerimin başında, ülkemizde 17 Ağustos'ta meydana 
en deprem felaketinden sonra Alman hükümeti, halkı ve 
ok Alman kuruluşu tarafından, bu felaketten etkilenen 
binlerce vatandaşımıza yapılan sürekli, etkili ve yaygın insani
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yardımlar ve bu ağır felaketin yarattığı sorunları aşmak için 
ulusça harcamakta olduğumuz çabalara değerli katkıları için 
Alman konuklarımıza derin teşekkür ve minnettarlığımızı ilet
meyi bir borç telakki ediyorum. Ülkemiz ve halkımız kendilerine 
güç anlarında uzatılan bu yardım elini unutmayacak ve gösterilen 
dayanışmayı herzaman takdir hisleriyle hatırlayacaktır.

Bu felaketten Türkiye'de bizler birçok sonuçlar çıkarttık, 
ağır bir insani bedel karşılığında birçok dersler aldık. Bunlar 
yaşamımızı ve olaylara bakışımızı derinden etkiledi ve etkile
meye devam etmekte. Depremin Marmara bölgemizde çok geniş 
bir alanda yol açtığı tahribatı kuşkusuz mümkün olan en kısa 
zamanda giderecek, yaralarımızı saracağız. Bu tecrübenin bi
lincimize ve bilinçaltımıza yerleşen etkileri ve sonuçları ise bi
zimle kalmaya devam edecektir. Deprem uluslararası boyutları 
bakımından insani dayanışmanın ne kadar değerli ve önemli 
olduğunu ortaya koyarak farklı ve olumlu bir ortamın ve yak
laşımın doğmasına yol açtı. Bilinçli, bilinçsiz her fırsatta ülkemi
ze karşı estirilen rüzgarların ne kadar boş, yararsız ve yanıltıcı 
olduğunun farkına varılmasını sağladı. Biz bu dayanışma ruhunun 
ve olumlu ortamın sürdürülmesine özel bir değer ve önem ver
mekteyiz.

Bugünkü toplantılarımızın, iki ülke arasındaki derin ve çok 
boyutlu ilişkileri ve işbirliğini yansıtan bir çerçevede, dostane ve 
yapıcı bir ortam içinde cereyan etmiş olması hepimiz için büyük 
memnuniyet kaynağıdır. Görüşmelere her iki taraftan da çok 
sayıda değerli işadamının katılmasını ve bu toplantıları altı yıldır 
kesintiye uğramadan sürdürüyor olmamızı, Konseyin önemli bir 
ihtiyaca cevap verdiğinin göstergesi olarak görüyoruz.

Türk-Alman ilişkilerinin gerek tarihi, gerek güncel boyut
larıyla özel bir değere, konuma ve çerçeveye sahip bulunduğunu 
hepimiz biliyoruz. İlişkilerimiz zaman içinde çok geniş bir alana
yayılmış ve çeşitlenmiş bulunmaktadır. Ekonomik ve ticari ilişki-

•  •

lerimiz yükselen bir seyir izlemektedir. Ote yandan, her alanda 
yapılması mümkün ve gerekli daha pek çok iş ve işbirliği imkanı
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bulunduğu inancındayız.

Türk-Alman ilişkilerinin bütün olumsuz etkenlerden 
korunarak en sağlıklı çerçevede ve en yakın anlayış birliği içinde 
sürdürülmesi hususunda iki ülke resmi makamlarına, iş çevrele
rine ve medyalarına görev ve sorumluluk düştüğünü düşünmek
teyiz.

Bu çerçevede, 1993 yılından beri sürdürülen ve şahsen son 
üç yıldır katılmaktan memnuniyet duyduğum Konsey toplantıları 
ticaret, sanayi, enerji ve turizm alanlarında iki ülkedeki ilgili sek
tör temsilcilerinin biraraya gelmelerini, yeni işbirliği imkanlarını 
araştırmalarını, önemli kararlar almalarını ve ortaya çıkan sorun
ları çözüme kavuşturmalarını sağlamaktadır.

Türk-Alman ilişkileri kuşkusuz kalıcıdır ve gelecekte daha 
da yoğun ve çok yönlü olacaktır. Almanya'nın Türkiye'nin en 
büyük ticaret ortağı olması bir rastlantı değildir. Alman firmaları 
ülkemizde yatırım yapan yabancı firmalar arasında sayısal açıdan 
birinci sırada bulunmaktadır. Bu yatırımların daha da artmasını 
dilemekteyiz.

Aynı şekilde Almanya' daki Türk işadamlarının sayılarının 
hızlı bir şekilde artmasını ve Türk toplumunun Alman
ekonomisinin önemli bir unsuru haline gelmesini memnuniyetle 
izliyoruz.

Burada değinmek istediğim diğer bir husus, Türkiye'nin 
içine girmiş olduğu yeni değişim sürecidir. Hükümetimiz parla
mentoya sunduğu programında bir reform hükümeti olma sözü 
vermiş ve geçtiğimiz yaz döneminde parlamentodan iki anayasa 
değişikliği ve 67 yasa geçirmiştir. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve 
siyasi yaşamında iyileştirmeleri amaçlayan bu reform süreci 
Ekim ayında başlayan yasama döneminde de sürdürülmektedir. 
Bu çerçevede, bankacılık, özelleştirme, uluslararası tahkim, 
sosyal güvenlik ve gümrükler konusunda yapılan yeni yasal 
düzenlemeleri özellikle vurgulamak isterim. Önümüzdeki 
dönemde yeni adımlarla beslenecek bu değişimin gerek ülke
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mizin ekonomik hayatına, gerek ülkelerimiz arasındaki ekonomik 
ilişkilere olumlu yansımaları olacağı inancındayız.

Değerli işadamları,

Bugün sabahtan bu yana Türkiye-Almanya ekonomik ve 
ticari ilişkileri konusunda üç çalışma grubumuz ve bir alt grubu
muz bünyesinde yararlı çalışmalar yaptığınızdan, mevcut ilişki
lerimizi dikkatle gözden geçirdiğinizden ve geleceğe yönelik 
işbirliği imkanlarını en bilinçli şekilde değerlendirdiğinizden 
eminiz. Çalışmalarınızın olumlu sonuçlarını yarın imzalaya
cağımız ortak protokolde görme ve bu sonuçları 2000 yılında 
yapacağımız yedinci toplantımıza kadar bütün ilgili kuruluları
mızla, sizin faaliyetlerinizi destekleyecek ve kolaylaştıracak şe
kilde izleme arzu ve beklentisindeyiz.

Türkiye ile Almanya arasındaki bu yakın ve verimli ilişki
lerin temellerini sizler oluşturuyorsunuz. Bu ilişkilere büyük 
katkılarınız nedeniyle hepinize içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sözlerime bu düşüncelerle son veriyorum. Beni din
lediğiniz için çok teşekkür ederim. Kadehimi Alman dost
larımızın şerefine, Türk-Alman uluslarının refah ve mutluluğuna 
ve Türk-Alman ilişkilerinin geleceğine kaldırıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI SAYIN 
KORKMAZ HAKTANIR’IN TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ 

KONSEYİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
YAPTIĞI KONUŞMA

(İstanbul, 5 Kasım 1999)

Sayın Devlet Sekreteri,
Değerli Katılımcılar;
Saygıdeğer Konuklar,

Bugün tamamlamakta olduğumuz Türk-Alman İşbirliği 
Konseyinin 6'ıncı Dönem toplantısı yararlı ve verimli bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. Bütün katılımcıları bu çalışmalara yaptıkları 
değerli katkılar için kutluyorum.

İşbirliği Konseyimizin 6'ncı toplantısı ile birlikte giderek 
daha da oturmuş bir kurum haline gelmekte olduğunu ve iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi bakımından 
önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini memnuniyetle görüyoruz.

işbirliği Konseyinin son toplantısından bu yana aramızdaki 
ekonomik ilişkiler daha da yoğunlaşmıştır. İkili ticaret 
hacmimizin 1998 yılında 12,7 milyar Dolar olarak gerçekleşme
si, 1999 yılının ilk 7 ayında ise 6 milyar Dolara ulaşması, özel
likle uluslararası mali ve ekonomik krizlerin yaşandığı bir 
dönemde, Türkiye ile Almanya arasında kurulan köklü ve sıkı 
ekonomik bağların ve işbirliğinin en belirgin göstergesi olmuştur.

Almanya geleneksel olarak Türkiye'nin en büyük ticaret 
ortağıdır. Alman firmaları ülkemizde yatırım yapan yabancı fir
malar arasında sayısal açıdan birinci sırada bulunmaktadır.
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Türkiye'de toplam 748 Alman firması faaliyet göstermektedir. 
Alman yatırımlarının Türkiye'deki toplam yabancı sermaye için
deki oranı % 14,3 olup, tutarı 3 milyar Dolara yaklaşmaktadır. Bu 
yatırımların daha da artmasını dilemekteyiz.

Almanya'daki Türk işadamlarımızın sayısının son yıllarda 
hızlı bir şekilde artmasını ve Türk toplumunun "konuk işçi" 
statüsünden çıkarak, Alman ekonomisinin önemli bir unsuru 
haline gelmesini memnuniyetle izliyoruz. 1970 yılında 
Almanya'da toplam 3 bin Türk işadamı varken, son yıllarda bu 
sayı 45 bini aşmıştır. Bu ülkede yerleşik 40.500 firmamız 168 bin 
kişiye istihdam sağlamaktadır. Almanya'daki Türkler sadece 
lokantacılık, gıda maddesi satıcılığı gibi alanlarda değil, tekstil, 
sigorta, mobilya üretimi, sigara üretimi, turizm gibi iş kollarında 
da faaliyet göstermektedir. İşadamlarımızın yıllık cirolarının 34,5 
milyar DM'a ulaştığı ve Almanya'daki yatırımlarının 9 milyar 
DM'ı geçtiği tahmin edilmektedir.

Değerli Konuklar,

Bu yakın ilişki turizm alanında da görülmektedir.

Almanya geleneksel olarak Türkiye'ye en fazla turist gön
deren ülke olmuştur. Bunun devamına özel önem vermekteyiz. 
Turizm faaliyetini, ekonomik boyutu yanında, uluslarımız arasın
da halktan halka temas kurulmasına ve karşılıklı anlayışın derin
leştirilmesine hizmet eden, bu açıdan çok yönlü yararlar sağlayan 
bir işbirliği alanı olarak değerlendiriyoruz. 1999 yılının Ocak- 
Ağustos aylarında ülkemizi 904.447 Alman turist ziyaret etmiştir. 
Sözkonusu dönemde ülkemizi ziyaret eden Alman turist sayısı 
geçen yıla oranla % 35 oranında azalmıştır. Bu nedenle Alman 
resmi makamlarından ülkemiz aleyhine yapılan ve turizmi olum
suz yönde etkileyen propaganda ve yayınları önlemeye matuf ted
birler almalarını önemle rica ediyoruz.

•  •  •

Ote yandan, işbirliği Konseyi çerçevesinde faaliyet 
gösteren Turizm Çalışma Grubu'nun, önceki yıllardan farklı 
olarak bu yıl başlattığı inanç turizmi ile üçüncü yaş ve sağlık tu-
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rizmi kampanyaları, geleneksel tatil anlayışı dışında, her yaş 
grubundan Alman turistin ülkemize gelmesini hedeflemektedir. 
Üçüncü yaş ve sağlık turizmi iki ülke müteşebbisleri için yatırım 
alanında işbirliği açısından da önemli bir olanak sağlayacaktır.

Sayın Devlet Sekreteri,
Değerli Katılımcılar,

Dün yapılan sunuşlarda da belirtildiği üzere, geçtiğimiz 
aylarda Türkiye'de bazı önemli ekonomik reformlar yapılmıştır 
ve bu süreç devam etmektedir. Bu reformlardan özellikle 
Uluslararası Tahkim Yasası yabancı yatırımcıları yakından 
ilgilendirmektedir. Bu yasa sayesinde Türkiye'de faaliyet 
gösteren yabancı firmaların güveninin artacağına ve özellikle 
büyük enerji projeleri için yabancı sermaye akımında artış ola
cağına inanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi olan 32 
milyar Dolar mali porteli GAP projesi sayesinde Türkiye'nin 
toplam su potansiyelinin %28'i kontrol altına alınacaktır. 22 ba
rajdan 27 milyar kwh elektrik enerjisi sağlanacaktır. 1.7 milyon 
hektar tarım alanının sulanmasıyla Türkiye'nin sulanabilir arazi 
oranı % 50 artacaktır.

Daha da önemlisi, tarihsel olarak Türkiye'nin daha az 
gelişmiş bu bölgesinde gelir düzeyi 3 kat artacak ve bölgenin 
sosyal ve ekonomik kalkınması çerçevesinde sadece tarım değil, 
endüstri ve hizmet sektörü gelişerek, yeni iş imkanları yaratıla
caktır. Bölgede bu sürecin şimdiden olumlu bir değişim başlatmış 
olduğunu ve bu sürecin hızlanarak devam edeceğine inandığımızı 
burada vurgulamak istiyorum.

Bu konuda yabancı yatırımcıların dikkatine getirmek iste
diğim bir diğer husus, Türk Hükümetinin bölgede yatırım yapmak 
isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara cazip teşvikler sunduğudur. 
Nitekim, bölge üzerinde yoğunlaşan bir ilginin mevcudiyetini 
memnuniyetle müşahade etmekteyiz.
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Sayın Devlet Sekreteri,
Değerli katılımcılar,

Türk ekonomisi OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen 
ekonomidir. Gayri safı milli hasıla olarak Türk ekonomisi 
dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi haline gelmiştir. 
Önümüzdeki yüzyılda Türk ekonomisi bu hızlı ve kararlı tır
manışını sürdürecektir.

Bilindiği gibi ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin yükse
len 10 büyük piyasadan biri olduğunu, dünyanın hızla büyüyen 
ekonomileri arasında 4'ncü sırada yer aldığını açıklamıştır. 
Türkiye yeni oluşturulan G-20 grubunun üyeleri arasında 
katılmıştır. En kötümser tahminlere göre, Türkiye önümüzdeki 25 
yılda, yıllık % 6.6 oranında büyüme gerçekleştirecektir.

Türkiye'de sağlıklı ekonomik büyüme süratle devam ettiği 
ve kitlelere daha çok refah götürüldüğü ölçüde, ekonomik ve 
sosyal sıkıntılarımız kendiliğinden dağılacaktır. Bu gelişmeyi 
istenilen süratle sürdürmek için, kendi kaynaklarımıza ilaveten 
sizin de katkılarınıza ihtiyacımız vardır. Türkiye'ye getireceğimiz 
sermaye ve yatırım sadece bizim ekonomik gelişme hızımızı 
artırmayacak, sizlerin de ekonomik çıkarlarınıza hizmet edecek
tir.

Sayın Konuklar,

Alman firmalarının Türkiye'de enerji alanındaki yatırım
lara ilgi göstermeleri aynı zamanda ikili ekonomik ilişkilerimizin 
gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede, artan 
enerji ihtiyacımızın karşılanması amacıyla gerçekleştirilecek 
yatırımlarda, Alman firmalarının YİD (Yap-İşlet-Devret), Yİ 
(Yap-İşlet) ve İHD (İşletme Haklarının Devri) modelleri 
çerçevesinde yer almaları arzu edilmektedir.

Ayrıca, hidroelektrik ve rüzgar kaynaklı enerji santral
lerinin inşasında da işbirliği yapılmasına önem vermekteyiz.
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Öte yandan, Hazar petrollerinin dünya pazarlarına Bakü- 
Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile taşınması konusunda son zamanlar
da önemli gelişmeler kaydedilmiş, bölge ülkeleri ve ABD'nin 
siyasi desteği yanında, Azerbaycan'daki petrolün işlenmesinden 
sorumlu Konsorsiyumun lideri konumunda olan BP Amoco da 
hattın stratejik önemini teslim etmiş ve projeyi desteklediğini 
açıklamıştır. Bu aşamada projeye finansman temini önem taşı
maktadır. Alman fınans çevrelerinin projeye ilgi göstermeleri 
konusunda teşvik edilmeleri için işbirliği yapabileceğimizi umu
yoruz.

Sayın Devlet Sekreteri,

Çeşitli AB üyesi ülkelerin ve dönem başkanlıklarının, 
Türkiye'nin adaylık statüsünün tanınması yönünde gösterdikleri 
çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, AB 
Komisyonu'nun 13 Ekim 1999 tarihinde diğer aday ülkeler 
meyanında Türkiye için de yayınladığı ikinci İlerleme 
Raporu'nda, Türkiye'yi tam üyeliğe resmen aday göstermiş 
olmasından memnuniyet duyduk. Komisyon, Türkiye'nin tam 
üyeliğe hazırlanabilmesi amacıyla, 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde 
diğer adaylar için yaptığı gibi, Türkiye'ye somut bir katılma önce
si ortaklığı stratejisi önermiş ve Rapor'da bu ortaklığı oluşturacak 
somut unsurlara yer verilmiştir. Komisyonun bütün bu öneri
lerinin AB'nin Helsinki Zirvesinde, kabul edemeyeceğimiz her
hangi bir ilave koşul öne sürülmeksizin benimsenmesi ve tüm 
unsurlarıyla resmi adaylık statüsünün tanınması halinde, Türkiye- 
AB ilişkileri yeni bir döneme girecektir.

Son olarak, 17 Ağustos depremi sonrasında Almanya'nın 
yapmış olduğu kapsamlı yardımlara müteşekkir olduğumuzu bir 
kez daha belirtmek istiyorum. Nüfus ve sanayi açısından yoğun 
ve çok geniş bir alanda meydana gelen, 17 bini aşkın insanımızın 
hayatını kaybettiği ve yüzbinlercesinin barınma imkanlarından 
mahrum kaldığı bu deprem sonrasında yaraların sarılması için 
büyük çaba sarfetmekteyiz. Deprem sonrasındaki insani yardım
larda olduğu gibi, bölgede girişilecek yeniden yapılanma ve imar
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faaliyetlerinde de Almanya'nın yanımızda olacağına inanıyoruz.

Bu yirminci yüzyılda yaptığımız son Konsey toplantısıdır. 
Gelecek toplantımızı yeni bir yüzyılda ve yeni bir binyılda 
Almanya'nın tarihi başkenti Berlin'de gerçekleştirmek 
ümidindeyiz.

Değerini kanıtlamış olan Türk-Alman İşbirliği Konseyi 
toplantılarının önümüzdeki yıllarda da kesintisiz süreceği ve ve
rimli sonuçlar sağlamaya devam edeceği dileğiyle hepinize 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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•  •

TURK-ALMAN İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
6. TOPLANTISI 

ORTAK PROTOKOL

Türk-Alman işbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı 4-5 Kasım 
1999 tarihlerinde İstanbul' da yapılmıştır.

Konseyin Eşbaşkanlığı Türk tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, Alman tarafından ise Federal Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Wolfgang Ischinger tarafından yürütülmüştür.

Konseyin açılışında bir işadamları konferansı düzenlen
miştir. Bu konferans çerçevesinde Türk ekonomisinde son yasal 
düzenlemeler, uluslararası tahkim yasası, sosyal sigortalar 
kanunu, bankacılık yasası, patent hakları, son bir yılda 
özelleştirme alanında meydana gelen değişiklikler, enerji pro
jeleri ve Türkiye'de turizmin geliştirilmesi imkanları konusunda 
sunuşlar yapılmıştır. Katılımcılara ayrıca Türkiye' deki boru hat
larının inşaatı ve Almanya'da elektronik ticaretin perspektifleri 
hakkında bilgiler sunulmuştur.

Katılımcıların listesi Ekd'de, Sanayi ve Yatırımlar, Ticaret 
ve Mal Mübadelesi, Turizm Çalışma Grupları ile Enerji Alt Çalış
ma Grubu'nda yapılan görüşmelerin sonuçları ise 2-5 No'lu 
eklerde sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantısında, taraflar, iki ülke arasındaki 
yakın ilişkiler sayesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan 
deprem felaketinden sonra hızlı ve etkin yardım önlemlerinin 
alınmasının mümkün olduğunu vurgulamışlardır.
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Genel Kurul toplantısında, son yıllarda iki ülke arasında 
ekonomi ve ticaret alanlarında olumlu gelişmelerin yaşandığı 
memnuniyetle tespit edilmiş ve ticaret hacminin 1998 yılında 
takriben 24 milyar DM'ye ulaştığı belirtilmiştir.

Her iki taraf ekonomik ve ticari ilişkileri iki ülkenin yararı
na geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Özel
likle 17 Ağustos 1999 deprem felaketinden etkilenen bölgelerin 
yeniden inşa edilmesi konusunda yakın bir işbirliği hedeflenmek
tedir. Bu amaçla her iki taraf inşaat sektöründe daha yoğun bir 
işbirliğini destekleyeceklerdir.

Alman firmalarının Türkiye'de yatırım yapan yabancı fir
malar arasında sayısal açıdan birinci sırada bulunmaları sevin
dirici bir gelişme olarak karşılanmış, aynı zamanda Almanya'daki 
Türk girişimcilerinin Alman ekonomisine giderek artan katkıları 
memnuniyetle kaydedilmiştir.

Türk-Alman İşbirliği Konseyi, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne adaylık statüsünün tanınması yönünde Almanya'nın 
gösterdiği çabaları memnuniyetle kaydetmiştir. Türk-Alman 
İşbirliği Konseyi bu çerçevede, AB Komisyonu'nun 13 Ekim 
1999 tarihinde yayınladığı Birleşik Belge (Composite Paper)'de, 
Türkiye'yi tam üyeliğe aday göstermiş olmasından memnuniyet 
duymaktadır. Helsinki Zirvesi'nde verilecek olumlu bir karar, 
diğer hususların yanısıra Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin 
gelişmesine de katkıda bulunacaktır.

Ticaret ve Mal Mübadelesi Çalışma Grubu 4. ve 5. Konsey 
Toplantıları'nda görüşülen sorunların büyük bir kısmının çözüme 
ulaştığını memnuniyetle kaydetmiş, 6. toplantı sırasında da ticaret 
alanındaki işbirliğini geliştirecek ve kolaylaştıracak alanlarda 
somut projeler konusunda kararlar almıştır.

ikili ticari ilişkiler, Federal Hükümet'in, Türkiye'ye yapılan 
ihracatlar için verdiği ihracat teminatlarıyla 1998 yılında da 
desteklenmiştir. Yaklaşık 2 milyar DM tutarında yeni üstlenilen 
teminatlarla Türkiye ihracat teminatı verilen ülkeler sıralamasın
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da dördüncü sıraya yükselmiştir. Bu yılın ilk 8 ayının sonuçları 
değerlendirildiğinde, Türkiye yeni üstlenilen yaklaşık 1,6 milyar 
DM ile birinci sıraya yükselmiştir. Bu olumlu gelişme, teminat 
imkanlarının Ağustos 1998 yılında kararlaştırılan ve memnuniyet 
verici düzeyde kullanılan, daha kapsamlı projelere yaygınlaştırıl
masının bir göstergesidir. Özellikle özel sektörün güçlenmesine 
katkı sağlayan, ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip 
altyapı projeleriyle uluslararası katılımcılarla gerçekleştirilen pro
jeler ve Almanya'nın yeni eyaletlerinde iş imkanlarının korun
ması ve yaratılmasına yönelik projeler bilhassa desteklenmeye 
değerdir.

Sanayi ve Yatırımlar Çalışma Grubu, üçüncü ülkelerdeki 
ortak yatırım projeleri dahil, yatırım faaliyetlerinin geliştirilmesi 
konusunu ve yatırımlar için çerçeve koşulların iyileştirilmesi 
imkanlarını ele almıştır.

Taraflar, Enerji Alt Çalışma Grubu'nda, elektrik üretimine 
Alman tarafının Yap-İşlet, Yap-îşlet-Devret veya İşletme Hakkı 
Devri modelleriyle katılması ile elektrik dağıtımı konusunda 
işbirliğine ve güneş ve rüzgar enerjisinin geliştirilmesi konusuna 
ilgi duyduklarını vurgulamışlardır. Linyit kömürünün yeraltı işlet
meleri, hidroelektrik santrallarının yapımı, teçhizatının üretimi 
için Alman teknolojisi talep edilmeye devam olunacaktır: Her iki 
taraf enerji üretimi alanında işbirliği konusunda bir anlaşmanın 
imzalanmasını hedeflemektedirler. Grup somut projeleri 
geliştirmek amacıyla yılda birkaç sefer biraraya gelecektir.

iki ülke heyetleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasın
daki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Her iki taraf İstanbul'daki Türk-Alman Sanayi ve Ticaret 
Odası'nm, ticari ilişkilerin ve yatırımların yoğunlaştırılmasına 
önemli bir katkı sağladığını memnuniyetle kaydetmiştir.

Türk tarafı, Almanya'ya ilk kez giden Türk işadamlarına ve 
öğrencilere vize verilmesinin daha kolaylaştırılması yönündeki 
isteğini dile getirmiştir.
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İşbirliği Konseyi'nin bu toplantısı vesilesiyle enerji sek
töründeki işbirliği imkanları konusu üzerinde durulmuştur.

Her iki taraf, üçüncü ülkelerde daha yoğun bir şekilde işbir
liğinde bulunma konusunda mutabık kalmışlardır.

Alman tarafı, Boğazlar ve Karadeniz'de tehlikeli yük 
taşıyan tanker trafiğinin artmasından kaynaklanan seyrüsefer, 
can, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye sokan hususlarla ilgili 
kaygıları dikkatle not etmiştir.

Alman turistleri Türkiye'nin ziyaretçi istatistiklerinde 1995 
yılından beri birinci sıradadır. Alman turistlerin yıllardır artan 
sayısı 1998 yılında az bir düşüş göstererek 2,1 milyon olarak 
gerçekleşmiştir.

Turizm çalışma grubunda taraflar, çalışmaların sürekli
liğinin gerekli olduğunu vurgulamış ve grup temsilcilerinin kendi 
branşlarının konularını yıl içinde görüşmek amacıyla ikili toplan
tılar düzenlemeleri konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Her iki taraf iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin iyileşti
rilmesi yönünde bazı öneriler sunmuşlardır. Bu çerçevede Alman 
turistlerin Türkiye'deki turizm imkanlarından daha fazla yarar
landırılmaları imkanları ele alınmıştır.

Türk tarafı Alman tarafına turistik altyapının geliştirilmesi 
konusuyla tamamlanmış ve hazırlık aşamasındaki çevre koruma 
önlemleri hakkında bilgi vermiştir

Türk tarafı, inanç turizmi ile üçüncü yaş ve sağlık tu
rizmine yönelik reklam kampanyaları hakkında Alman tarafına 
bilgi vermiştir. Bu kampanyalar iki ülke müteşebbisleri için 
yatırım alanında işbirliği açısından da önemli bir olanak sağlaya
caktır.

işbirliği Konseyi'nin T  inci toplantısı 2000 yılı Kasım ayın
da Berlin' de düzenlenecektir.
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Çalışma grupları ise ihtiyaca göre toplanmayı sürdürecek
lerdir.

İstanbul, 5 Kasım 1999

Korkmaz Haktanır 
Büyükelçi
Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı

Wolfgang Ischinger 
Almanya Federal 
Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, AZERBAYCAN VE 
GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANLARIYLA YAPTIKLARI 

TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Eduard Shevardnadze ile birer telefon görüşmesi yapmıştır. 
Görüşmede Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı konusu ele alınmıştır.
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI VE ISEDAK BAŞKANI 
SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN ONBEŞİNCI İSEDAK 

TOPLANTISI AÇIŞ KONUŞMASININ METNİ

(İstanbul, Crowne Plaza Oteli, 6 Kasım 1999, Cumartesi, Saat: 09.30)

Sayın Bakanlar,
Sayın Genel Sekreter,
Saygıdeğer Delegeler,
Değerli Misafirler,

Hepinizi sevgiyle selamlarken onbeşinci İSEDAK toplan
tısında sizlerle bir kez daha beraber olmaktan duyduğum mem
nuniyeti ifade etmek isterim. Çalışmalarınızın İslam alemi ve tüm 
insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yıl onbeşincisini gerçekleştirdiğimiz bu beraberliğin 
temelinde, her şeyden önce, kardeş ülkelerin İSEDAK çalış
malarına karşı göstermiş oldukları sürekli ilgi ve işbirliği 
konusundaki kararlılıkları bulunmaktadır.

Bu vesileyle, başta üye ülkeler olmak üzere İslam 
Konferansı Örgütü Genel Sekreterliği, İslam Kalkınma Bankası 
ve ihtisas kuruluşlarımıza, İSEDAK için yaptıkları özverili çalış
malar ve değerli katkılar için teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Sözlerimin başında, geçtiğimiz Ağustos ayında ülkemizde 
meydana gelen elim deprem felaketi karşısında acılarımızı pay
laşarak göstermiş oldukları maddi ve manevi yardımlardan dolayı 
üye ülkelere ve İslam Kalkınma Bankasına derin şükran duygu
larımı belirtmek isterim.
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Yaşadığımız büyük deprem felaketi karşısında uluslararası 
camianın gösterdiği bu her türlü övgüye layık yardım ve dayanış
ma, 21. Yüzyılda daha güzel, barış içinde bir dünyayı hayal etmek 
için bizlere güç vermektedir.

Değerli delegeler,

Yeni bir "binyıf'a girmek üzere olduğumuz şu anda önem
li bir dönüm noktasında bulunmaktayız.

Geride bırakmakta olduğumuz yüzyılın bilançosu olumlu 
ve olumsuz birçok önemli gelişmeleri taşımaktadır. Ancak, bilgi 
çağı olarak adlandırılan yirmibirinci yüzyıla, bu bilançodan 
intikal edecek temel olgular ise küresel ekonomi, evrensel hukuk 
ve küresel sorunlara küresel çözümler arama bilincinin tezahür 
etmesidir.

Yirminci asrın son dönemine damgasını vuran bir olgu 
olarak küreselleşme, ülkeler, ekonomiler ve halklar arasındaki 
münasebetleri bütün boyutlarıyla dönüştürmekte ve yeniden 
şekillendirmektedir. Ekonomiden teknolojiye, kültürden siyasete, 
farklı toplumlar arasındaki münasebetler katlanarak artmaktadır.

Ekonomik etkinliği artırma arayışlarında piyasa mekaniz
masına başvurulması, ulusal pazarların serbest rekabete açılması 
ve devletin ekonomik ve ticari faaliyetlerden tümüyle çekilmesi, 
elektronik iş ortamının dünya ticaretinde giderek önemli bir paya 
sahip olması gibi gelişmelerin küresel boyutta yaygınlaşması 
sonucunda küresel bütünleşme süreci hızlanmıştır.

Öte yandan, son zamanlarda haberleşme ve iletişim 
teknolojilerinde meydana gelen devrim niteliğindeki gelişmeler, 
zaman ve mekana meydan okuyarak ülkeler arasındaki sınırları 
adeta harita üzerinde birer çizgiden ibaret hale getirmiştir. 
Küreselleşmenin gereklerini yerine getirmeyen ülkelerin 
21.yüzyılda dünyayla birlikte soluk alıp verebilmeleri ve küresel 
rekabete uyum sağlamaları güçleşecektir. Bunun telafisi ise, 
21.yüzyıla daha iyi hazırlanmakla ve ülkeler arasında daha fazla
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İslam Konferansı Teşkilatı birbirinden çok farklı ulusal 
ekonomilerden oluşmaktadır. Hepimiz tek bir küresel ekonominin 
parçası olarak benzer meydan okumalar karşısında bulunuyoruz. 
Hepimiz 21.yüzyılın ekonomik gerçeklerine uymak suretiyle 
aramızdaki işbirliğini güçlendirmek durumundayız.

Türkiye'de bizler küreselleşmeyi bir tehlike değil, aksine 
altın bir fırsat olarak görmekteyiz. Geçtiğimiz on yılda, Türkiye 
pazar mekanizmasını güçlendirme ve ekonomisini küresel 
ekonomiyle bütünleştirme yönünde önemli hamleler gerçekleştir
miş ve mesafeler kaydetmiştir. Türkiye'nin kazanmaları ve 
birikimleri kardeş İslam alemi için de güç kaynağıdır.

Değerli delegeler,

Asya'da 1997'de patlak veren mali kriz, dünya ekonomisin
deki dikkatle takip edilmesi gereken gelişmelerden biri olmuştur. 
Mali kriz olarak başlayan olaylar, daha sonra şiddetlenerek, hem 
etkilenen ekonomilerin reel sektörlerine hem de dünyanın diğer 
bölgelerine yayılmıştır. Yaşanan kriz, her ne kadar küresel bir 
durgunluğa yol açmamışsa da, bilhassa, üye ülkelerimizin de 

' içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler bakımından maliyetleri 
oldukça ağır ekonomik ve sosyal sonuçlara yol açmıştır.

Uluslararası alanda yapılan çalışma ve değerlendirmeler, 
1997-98'de hüküm süren global ekonomik ve mali şartların önem
li ölçüde düzelmekte olduğunu ifade etmekle birlikte ihtiyatlı 
davranılması gerektiğine de işaret etmektedir. Dünya 
ekonomisinin içinde bulunduğumuz yıl yüzde 3, önümüzdeki yıl 
da yüzde 3.5 gibi önemli bir büyüme sergilemesi öngörülmekte
dir. Bu, üye ülkelerimizin dünya ticaretinden daha fazla pay ala
bilmelerini de mümkün kılacaktır.

Son kriz de göstermiştir ki, küresel gelişmeler, ulusal 
ekonomileri çok yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu 
gelişme ve etkileri önceden tahmin etmek ve gerekli önlemleri

uluslararası işbirliği ve dayanışmayla mümkün olabilir.
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Bu itibarla, üye ülkeler ekonomileri için gerekli yapısal ve 
uyum tedbirlerini alırken, diğer yandan uluslararası ekonomik ve 
mali sistemin ıslahı için başlatılan çalışmalara aktif bir şekilde 
katılmalıdırlar.

Bu çerçevede, Uruguay Round görüşmelerinde kabul 
edilen çok taraflı ticaret sisteminin uygulanması sürecinde, üye 
ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda aktif çaba göstermelerinin 
yararına inanıyorum.

Üye ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü'nün etkin üyeleri 
olmaya yönelik çabalarına îslam Kalkınma Bankası tarafından 
sağlanan desteği takdirle karşılıyoruz.

Dünya ekonomisinde üye ülkelerimiz açısından meydana 
gelen bir önemli gelişme de G-20'ler grubunun oluşturulması 
olmuştur. G-7 ülkeleri ile yükselen 11 ekonomiyi ve Bretton 
Woods kurumlarmı biraraya getiren bu yeni grup, dünya 
ekonomisinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve mey
dana gelebilecek krizlere zamanında müdahale edilebilmesinin 
yollarını arama işlevini görecektir. Bu gruba, üye ülkelerimizden 
Türkiye ve Suudi Arabistan davet edilmiştir. Bu grubun teşkili, 
üye ülkelerimizin dünya ekonomisindeki ağırlığının layıkıyla 
değerlendirilmesi imkanını bizlere sağlamakta, küresel ekono
minin gidişatında söz sahibi olabilmemize fırsat yaratmaktadır. 
ÎSEDAK 'da gerçekleştireceğimiz istişarelerde ortaya çıkacak 
görüş ve önerilerin, G-20'nin çalışmalarına yansıtılmasına özen 
göstereceğiz.

Değerli delegeler,

İnsanlık dünyada barış, istikrar ve işbirliğinin hakim kılın
ması için ortak değer ve amaçlar etrafında biraraya gelmeye 
çalışırken, terörizm, etnik milliyetçilik, ırkçılık, yabancı düşman
lığı, hoşgörüsüzlük gibi tehlikeler ve riskler de ne yazık ki hüküm 
sürmeye devam etmektedir.

almak her zaman mümkün olamamaktadır.
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Daha iyi ve daha adil bir dünya düzeninin önündeki bu 
engellerin ancak ortaklaşa dayanışma içerisinde aşılması 
mümkündür. Karşı karşıya olduğumuz bu risk ve tehditlere karşı 
mücadelede uyum içinde hareket etmemiz gerektiğine olan 
inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu vesileyle, coğrafyamızda cereyan eden ve üye ülkele
rimizi yakından ilgilendiren bazı bölgesel sorunlara değinmek 
istiyorum. Tarih boyunca jeo-politik bir kavşak mahiyeti taşımış 
olan Balkanlar'da saldırgan milliyetçilik, 20. Yüzyılın son 
çeyreğinde bir kere daha Avrupa'da barış ve istikrarın önündeki 
en büyük engel olarak ortaya çıkmıştır.

• t

Once Bosna-Hersek'de, bilahare Kosova'da yaşanan etnik 
temizliğe dayanan saldırgan milliyetçilik, uluslararası camianın 
kararlı tutumu ve zamanında müdahalesi neticesinde durdurula- 
bilmiştir. Kardeş İslam ülkeleri, Bosna'da olduğu gibi Kosova'da 
da tarihten ve coğrafyadan kaynaklanan sorumluluklarının idraki 
içinde hareket etmiş ve başından itibaren Kosova'daki duruma 
süratle müdahale edilmesi yönünde uluslararası kamuoyunu 
defaatle uyarmıştır. Kosova'ya 15 Ekim 1999 tarihinde gerçek
leştirdiğim ziyarette bölgedeki durumu şahsen müşahede ede
bilme imkanını buldum. Kosovalı müslümanlar, uluslararası 
camianın kendilerinin yardımına gelmiş olmasını büyük bir min
netle ve coşkuyla karşılamıştır. Kardeş İslam ülkeleri olarak, 
Kosovalı kardeşlerimizin yaralarının sarılması ve sürekli barınma 
başta olmak üzere, acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bütün 
imkanlarımızı seferber etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu 
konuda İKÖ ve İslam Kalkınma Bankasının daha faal bir çaba 
içine girmesinde yarar görüyorum. Kosova'nın yeniden imar ve 
inşama ilişkin çabalara da İslam ülkeleri olarak aktif katkıda 
bulunmamız Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarı açısından 
da önemli rol oynayacaktır. Bu bağlamda, Bosna Hersek'in imar 
ve inşa çabalarına yapmakta olduğumuz katkıları artırarak 
sürdürmemizin de yararlı olacağını bir kere daha dikkatinize 
getirmek istiyorum.
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21. Yüzyıla girerken uluslararası güvenlik ve istikrar 
açısından iyimserliğimizi teşvik eden en önemli gelişmelerden 
biri de Ortadoğu'da kalıcı barışın kurulması için altın bir fırsatın 
ortaya çıkmış olmasıdır. Sürecin Suriye ve Lübnan dahil tüm 
kanallarında ilerleme kaydedilmesini ümit ve arzu etmekteyiz. 
Kısa bir süre önce Sharm el Sheikh'de imzalanan anlaşma, 
tıkanan barış sürecinin yeniden rayına girdiğini göstermiş ve 
tarafların aralarındaki bütün anlaşmalara riayet etmeleri yönünde 
tarihi bir adım olmuştur.

Türkiye'nin en büyük arzusu, Ortadoğu'da farklı dinlerden, 
dillerden, ırklardan, milletlerden gelen insanların barış içinde bir 
arada yaşamalarını mümkün kılacak bir ortamın oluşumuna katkı
da bulunabilmektir. Tarih yeniden yaşanamaz. Ancak, ortak gele
ceğimizi birlikte inşa etmek bizim elimizdedir. Ortadoğu'daki li
derlerin tarihten husumet yerine işbirliği mesajı çıkarmayı başara
caklarına inanıyorum.

Kafkaslarda kalıcı bir barışın gerçekleştirilmesi, ulus
lararası meşruiyetin sağlanmasına bağlıdır. Kardeş Azerbaycan'ın 
topraklarının beşte biri üzerindeki işgaline devam eden 
Ermenistan'ı, bir kere daha uluslararası hukukun gereğini yerine 
getirmeye davet ediyorum. Kafkaslarda kalıcı ve adil bir barışın 
tesisi herkesden önce kardeş Azerbaycan'ın en tabii hakkıdır. 
Tarih, barış yönünde kararlı ve cesur adım atanları en parlak say
falarında kaydedecektir. Kardeş Azerbaycan'a barış yönünde gös
terdiği iyi niyetli adımlarda desteğimiz kararlılıkla sürdürülme
lidir. Bu bağlamda, bir milyondan fazla Azeri mülteci 
kardeşimize İslam ülkeleri olarak gerekli insani yardımlarımızı 
sürdürmemizin bir kardeşlik borcu olduğunu bir kere daha vurgu
lamakta yarar görüyorum.

i

Kuzey Kafkasya'da meydana gelen ve vahim insani boyut
lar kazanan olayları yakından takip etmek durumundayız. Özel
likle sivil halk açısından doğurduğu sonuçları nedeniyle ciddi 
endişe kaynağı olan gelişmeler bölge barışını tehdit etme eğilimi 
taşımaktadır. Son günlerde bölgede ciddi bir mülteci akını sorunu
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da başgöstermiştir. Avrasya'nın barış, istikrar ve refahında önem
li rol oynayan Rusya'da demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, 
açık rejimin ve serbest piyasa ekonomisinin gelişmesine büyük 
önem atfediyoruz. Rusya'nın kuzey Kafkasya'daki gelişmeler 
dahil, tüm sorunlarını bu zeminde, hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarına saygı çerçevesinde aşmasını bekliyoruz.

Keşmir sorunu konusunda kardeş Pakistan'a verdiğimiz 
desteği kararlılıkla sürdüyoruz. Keşmir sorununun Pakistan ve 
Hindistan arasında diyalog yoluyla ve uluslararası meşruiyet 
zemininde çözümüne önem atfediyoruz.

Kıbrıs'daki müslüman Türk toplumunun haklı davasına 
gösterilen destek sürdürülmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin sorunun, Ada'daki iki devletin eşit egemenliği 
zemininde adil, kalıcı ve yaşayabilir çözüme kavuşturulmasına 
yönelik iyi niyetli tutumunun kardeş İslam ülkeleri tarafından 
desteklenmesi ve KKTC ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesi 
İslam aleminin kendi içindeki dayanışmasını da güçlendirecektir.

Doğu Timor sorununun akılcı yoldan ve uluslararası 
meşruiyet zemininde çözümü yönünde kardeş Endonezya'nın 
sergilediği sağduyulu tutumu takdirle karşılıyoruz.

Değerli delegeler,

21. Yüzyıla girerken ülkelerin zenginliğini, sahip oldukları 
insan kaynaklarının gelişme düzeyinin belirleyeceği artık tartış
masız kabul görmektedir. Eğitim ve sağlık alanında yapılacak 
yatırımların getirisi, önümüzdeki yüzyılda her zamankinden daha 
yüksek olacaktır. Zira insana yatırım; kalkınmanın, daha yüksek
ve verimli istihdamın, sosyal ve bölgesel dengesizlikleri azalt
manın anahtarıdır.

Uluslararası istatistikler, ülkelerimizin çoğunun, başta 
eğitim ve sağlık olmak üzere beşeri gelişme göstergeleri itibariyle 
dünya standartlarının altında yer aldığını göstermektedir. Bu ha
yati alanlarda gerek ülke çapında gerek uluslararası işbirliği
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çerçevesinde daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğine inanmak
tayım.

Bu vesileyle, bu yıl yapılacak görüş alışverişi oturumların
da "üye ülkelerde beşeri kaynakların geliştirilmesi" konusunun 
tartışılacak olmasını oldukça anlamlı ve isabetli bulduğumu ifade 
etmek isterim. Yirmibirinci yüzyıl bilgi toplumunun ve ulus
lararası rekabetin merkezinde, yetişmiş insan gücü faktörü en ön 
planda yer alacaktır.

Konuyla ilgili olarak yapılacak bilgi ve görüş alışveriş
lerinin, sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusumuzu daha 
sağlıklı bilgi ve beceriyle mücehhez bir şekilde yetiştirebilmek 
için, karşılaşılan güçlüklerin aşılması ve bu amaçla uygulanacak 
politikalar konusundaki deneyimlerimize olumlu katkılar sağla
yacağına inanıyorum.

Değerli delegeler,

Uluslararası ilişkilerde her alanda yerleşik kural ve kurulu
ların sorgulandığı, yeni arayışların hız kazandığı bu dönüm nok
tasında, bizler İslam camiası olarak, dünyayla birlikte soluk alıp 
vermek, bu arayışların içinde yer almak ve bulunacak çözümlerin 
parçası olmak durumundayız.

Otuz yıla yaklaşan bir tarihi bulunan İslam Konferansı 
Örgütünün mensupları olarak, ifade etmeye çalıştığım bu eğilim
leri iyi takip etmek, yakalamak ve gerekli önlemleri almak zorun
dayız.

Aramızda mevcut işbirliği ve dayanışmanın, dünyadaki 
gelişmelere paralel biçimde yeni bir yaklaşım ve anlayışla gözden 
geçirilmesi çabalarınızın bir sonucu olarak, 1994 yılında yedinci 
İslam zirvesi tarafından kabul edilmiş olan yeni ekonomik işbir
liği stratejisi ve eylem planı, bu yönde atılan önemli bir adım 
olmuştur.

# £

Diğer yandan, İslam Konferansı Teşkilatı ve İSEDAK
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olarak ekonomik ve ticari işbirliği alanında belirli kurumsal yapı 
ve mekanizmaları kurmuş ve küçümsenemeyecek bir birikim 
kazanmış bulunmaktayız.

Tüm bu girişimler ve birikime rağmen, ülkelerimiz arasın
daki ekonomik ve ticari işbirliği, beklentilerimizin oldukça uza
ğında bulunmaktadır. Bu durum karşısında, işbirliği çabalarımızın 
günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi, geçmişte akdedilmiş 
olan bazı anlaşma ve sözleşmelerin günümüzün şartlarına göre 
gözden geçirilmesi, teşkilatımızın organları arasında daha etkin 
işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik yeni çalış
maların yapılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyim.

Bu vesileyle, 54. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasın- 
da New York'da yapılan İslam Konferansı Teşkilatı Dışişleri 
Bakanları Eşgüdüm Toplantısında, 2000 yılı Mart ayında İstan
bul'da, teşkilatımızın geçmiş 30 yılının bir değerlendirilmesinin
yapılacağı, yeni dönemde karşılaşacağımız sorunların ve fırsat-

    •  •  ____

larm tartışılacağı "Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı" düzenlen
mesi kararını memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim.

Türkiye'nin, İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan onur duya
cağı bu özel toplantıya, üye ülkelerimizin azami katılım ve 
katkılarını sağlayacaklarından eminim. Bu toplantının, ülkeleri
miz arasındaki ekonomik işbirliğinin bir muhasebesini yaparak 
geleceğe yönelik stratejileri değerlendirmek için önemli bir fırsat 
olacağına inanıyorum.

Değerli delegeler,

Uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkiler esas itibariyle 
bölgesel gruplaşmaların birbirlerine eklemlenmesinden oluşacak
tır. Bu gruplaşmaların dışında kalan ülkeler marjinalleşecektir.

Uluslararası ilişkilerin önünde açılmakta olan yeni çağın 
koşulları, ortak tarihi, manevi ve kültürel mirası paylaşan ve 
kardeşlik bağlarıyla birbirlerine bağlı olan ülkelerimiz arasında 
daha sıkı bir ekonomik işbirliğini gerektirmektedir. Türkiye,
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bölgesel işbirliğinin, uluslararası barış, istikrar ve refahın anahtarı 
olduğuna inanmaktadır.

Bu meyanda İSEDAK , ülkelerimiz arasında ekonomik ve 
ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik önemli bir kilometre taşını 
oluşturmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz birçok soruna rağmen, 
gelecek umut ve fırsat vaadetmektedir. Kardeş halklarımızın gele
ceğe ilişkin umutlarını gerçeğe dönüştürme yönünde ortak gayret 
sarfedeceğimize ve önümüzdeki fırsatları akılcı bir şekilde değer
lendireceğimize olan inancım tamdır.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği için hayırlı ola- 
cağına inandığım çalışmalarınızda başarılar diliyor, İstanbul'dan 
güzel hatıralarla ayrılmanızı temenni ediyorum.
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ADDRESS BY PRESIDENT SÜLEYMAN DEMİREL 
AT THE DINNER HOSTED BY HIM ON THE 

OCCASION OF THE INTERNATIONAL ADVISORY 
COUNCIL MEETING OF THE EISENHOWER

EXCHANGE FELLOWSHIP

(İstanbul, Büyük Tarabya Oteli, 6 Kasım 1999, Saat 20:00)

Distinguished fellows and guests,
Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure for me to host you here in my country. 
I would like to welcome you all to Turkey and wish you a pleas
ant stay. Indeed, I want you to feel at your second home while you 
are here. As you know, Ankara is the capital of Turkey, but İstan
bul is the financial and trade center of Eurasia. This city, with its 
history, its splendor and dynamism reflects Turkey's vigor and 
vitality at the dawn of a new millenium. I hope you will take full 
advantage of many opportunities İstanbul offers during your stay.

Being among you made me remember once again our 
meeting in Philadelphia last April. I still cherish the fond memo
ries of that splendid occasion. I would like to thank once again 
Ambassador and Mrs. Basora and Mr. and Mrs Thomas Wagner 
and our other American friends who are among us tonight, from 
the bottom of my heart for the warm reception and obliging wel
come you have accorded to us back in Philadelphia. Also, I wish 
to express my deep appreciation to my friend Mr. Nezir Kirdar 
and other Turkish Eisenhower Fellows for organizing succesfully 
the International Advisory Council Meeting and for this fine 
evening.
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Distinguished fellows,

This program has withstood the test of time and occupies a 
prestigious place in the modem day world by creating a bridge of 
friendship and solidarity between and among peoples and coun
tries. I am proud to be able to say here tonight that I was among 
those fortunate ones who have benefited from the Eisenhower 
exchange fellowships.

Let me pay once again special hommage to the great man 
who paved the way to the creation of this program. President 
Eisenhower was both a remarkable military commander, as well 
as an outstanding statesman and leader. We are all indebted to him 
for his visionary contributions to the success of the community of 
democracies.

Distinguished fellows and guests,
Ladies and gentlemen,

Both Turkey and the United States have every right to take 
pride in their respective roles in achieving the victory of freedom 
over tyranny. Turkey has demonstrated its value as a staunch ally 
by effectively and resolutely guarding the southern flank of 
NATO during the Cold War.

Today, Turkey is at the intersection of the three most 
volatile regions in the world, namely, the Balkans, the Caucasus 
and the Middle East. Despite all the conflicts that have affected 
this geography, once a bastion in the defence o f our common val
ues, Turkey today plays a role of a bridge in extending these val
ues all the way to the Altai mountains in the Central Asia. 
Moreover, Turkey effectively contributed to the efforts aimed at 
bringing about peaceful solutions to the conflicts that have 
plagued these regions surrounding us. Most o f our efforts in this 
regard have concurred with those of the United States.

This meeting is taking place on the eve of the state visit of 
President Clinton to our country. We are determined to strength
en our strategic partnership with the United States. The areas of
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common interests and action between Turkey and the U.S. have 
widened following the Cold War. We are cooperating very close
ly with the U.S., our friend and ally, for the peace, stability and 
prosperity of a vast region extending from Central Asia and the 
Caucasus to Western Europe; from the Balkans to the Middle 
East; from the Caspian to the Black Sea and the Mediterranean. 
The multi-dimensional nature of our relations has been strength
ened through our economic and social ties. We are developing 
our partnership with the U.S. on the basis of mutual interest on 
vital issues such as cooperation on restructuring of the global 
economy; the promotion of shared values in the new political 
geography of Eurasia; and solidarity against trans-boundry prob
lems such as terrorism which constitute a threat to international 
peace and security. President Clinton's official visit to Turkey in 
two weeks time will be an important turning point in the further 
development of our cooperation and partnership with the U.S.

Distinguished fellows and guests,
Ladies and gentlemen,

Turkey has achieved remarkable progress in all fields since 
1923, when our Republic was proclaimed. Today, the Turkish 
Republic, born from the ashes of the once glorious Ottoman 
Empire is a successful secular democracy in a turbulent region. 
From one end to the other, we have built a solid infrastructure and 
turned our country into an industrialized urban society. All these 
coupled with our dynamic population and our close links with 
both Europe and Asia, enable Turkey to become not only an 
excellent market but also the hub of new telecommunications, 
energy and transportation network connecting Asia and Europe.

Here, let me highlight some of the strongmarks of the 
Turkish economy:

- Today, with a 400 billion dollar GNP, Turkey is the 
largest economy in the eastern Europe, the Balkans, the Black Sea 
basin, the Caspian basin and the Middle East. It is the 16th largest 
economy in the world. It has recently been invited to become a
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member of the newly established G-20 group. This group com
prises o f the G-7 countries along with the 11 emerging economies 
and the Bretton Woods institutions.

- It is the sixth trading partner of the European Union. The 
three and a half years long experience of customs union proves 
that our economy can adapt to the competition within the EU.

- Turkey's trade volume has reached 75 billion dollars. 
Around 70 percent of this volume is with Europe. Currently the 
Turkish industry exports its products to 135 countries around the 
world.

- Our financial services, stock exchange and insurance 
institutions are fully integrated with the global markets. As I said 
at the outset, Istanbul has become the financial and commercial 
center of Eurasia.

- The new energy geography that has emerged in the 
Caspian basin will be linked to the global markets with the new 
natural gas and oil pipelines that will be built through Turkey.

- Today Turkey has become a global state with its achieve
ments and potentials. It has also become an important economic 
powerhouse in its geography. Turkey is the initiator and the 
founding member of the Black Sea Economic Cooperation, 
Economic Cooperation Organization and the D-8. Therefore, it 
is in the centre of an economic cooperation network covering 3 
continents and 24 countries spanning all the way from the 
Atlantic to the Bering Sea.

- As a global economic actor Turkey has been taking bold 
initiatives to contribute to the expansion of the free trade idea. In 
fact, the underlying concept of the Black Sea economic coopera
tion is the goal of promoting free flow of goods, capital, services 
and peoples in the Black Sea basin. Furthermore, through the free 
trade agreements we have concluded with many countries in the 
eastern, central and southeastern Europe and in the Mediterranean 
basin, a free trade area is emerging from the Baltic Sea all the 
way to the Black Sea and the Mediterranean Sea. This vast region
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offers new and bright opportunities for higher prosperity in the 
next century.

Turkey has a multi-party democracy where democracies 
are thin on the ground. We are doing this in a region of great tur
bulence and political conflict where both industrialisation and 
multiparty democracy are newcomers to the scene. Turkey has 
eight neighbouring states such as Syria, Iraq, Iran, Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Bulgaria and Greece. Other than Iran and 
countries of the Caucasus, these are all former parts of the 
Ottoman Empire which achieved nationhood by breaking away 
from us. In most of these countries there are strong irredentist cur
rents and people who dream, perhaps only half-seriously, of even 
taking land from Turkey.

For the last three quarters of a century, Turkey has applied 
what it thinks is the answer to its internal and external challenges: 
the creation of a post-imperial nation-state, stable, with a modem 
European industrial democracy. We believe that we have come a 
long way in this endeavour. The seventy-five years of democrat
ic republican tradition is the living proof of the compatibility of 
Islam, democracy and secularism.

Distinguished fellows,
Ladies and gentlemen,

This is an era where peace, stability, cooperation and toler
ance need to be cultivated and fostered. This, in turn, requires 
both wisdom and vision, as well as the determination and 
courage. Here, I would like to remind all of you the wise words 
of the late president Eisenhower. He said: "neither a wise man 
nor a brave man lies down on the tracks of history to wait for the 
train of the future to run over him."

He was absolutely right. Let us continue to be inspired 
from his wisdom and work hand-in-hand towards building a bet
ter future. Once again, enjoy your stay in istanbul and come back 
again to visit us.

Thank you.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN 
MOSKOVA DÖNÜŞÜNDE YAPTIĞI

BASIN TOPLANTISI

Değrerli gazeteci arkadaşlarım,

Başbakan Sayın Putin'in davetlisi olarak 5 ve 6 Kasım gün
leri Rusya'ya yaptığım ziyareti tamamlayarak yurda dönmüş 
bulunuyorum. Bütün yurttaşlarıma en iyi dileklerimi, saygılarımı, 
sevgilerimi sunuyorum.

Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Cumhur Ersümer, Devlet Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez, 
Devlet Bakanı Sayın Rüştü Kazım Yücelen, Dışişleri Bakanı 
Sayın İsmail Cem, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Yusuf 
Gökalp ve altı değerli milletvekilimizin yanı sıra geniş bir 
bürokrat ve işadamı grubuyla birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik.

Ziyaretimizin olumlu sonuçlar vereceğini umuyorum. 
Rusya dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmasının yanı 
sıra Türkiye için çok önemli bir komşudur. Rusya ile aramızda 
geniş, çok boyutlu iktisadi ve ticari ilişkiler vardır. Bölgemizin ve 
Avrupa'nın istikrarını ilgilendiren birçok konuda aramızda yoğun 
görüş alışverişi bulunmaktadır.

Türkiye ve Rusya arasında samimi ve yakın işbirliği sadece 
bölge değil, aynı zamanda dünya barışı bakımından da önemlidir. 
Türk-Rus İşbirliği Avrasya'da istikrarın anahtarıdır. Türkiye ile 
Rusya arasında rekabet yerine her alanda işbirliği gereklidir. 
Rusya ile ticari ve iktisadi ilişkilerimiz 1998 krizinden sonra bir 
duraklama dönemine girmişti. Ziyaretimizde bu dönemi aşabil
menin yolları üzerinde durduk.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [47]



Moskova'ya benden birkaç gün önce gelen ekonomik 
heyetimiz başarılı bir Karma Ekonomik Komisyon toplantısı 
gerçekleştirdi. Bu zemin üzerinde Rus Başbakanıyla birlikte ikti
sadi ve ticari ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımızı ortaya koy
duk. Mavi Akım projesinin gerçekleştirilmesi yönünde de 
Türkiye ile Rusya arasında fikir ve irade birliği vardır.

Çeçenistan konusundaki görüşlerimizi Sayın Başbakan'a 
anlatma fırsatını buldum. Sivil halkın çatışmalardan etkilen
mesinin mutlaka engellenmesi gereğini vurguladım.

Türk Kızılay'ının yardımının kabul edilmesinden duyduğu
muz memnuniyeti ve insancıl yardım için en geniş ölçüde işbir
liği önerimizi yineledim.

Ziyaretim sırasında terörle işbirliği için ortak bir deklaras
yon kabul ettik. Genel ilkeleri içeren bu deklarasyonun terörizme 
karşı işbirliğimizin güçlendirilmesinde yön gösterici olacağı 
kanısındayım.

Duma Başkanı, yani Parlamento Başkanı ile yaptığım 
görüşmede, Duma'nın terörle mücadelede işbirliği konusunda 
daha duyarlı davranmasının önemini vurguladım. Ayrıca ikili 
ekonomik ilişkilerimiz bakımından Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi ve Yatırımların Teşviki Anlaşmalarını TBMM onay
ladığı halde Duma'nın hala onaylamamış olmasından duyduğu
muz üzüntüyü belirttim.

Moskova'da faaliyet gösteren işadamlarımızla bu ziyaret 
vesilesiyle bir araya geldim. Başarılarından bir kez daha kıvanç 
duydum. İşadamlarımızın başarısı Türkiye'nin başarısıdır. 
Hükümetimiz işadamlarımıza her desteği sağlamaya devam ede
cektir.

Mosova Hükümeti ve Belediye Başkam’yla da yararlı bir 
görüşme yaptım. İkili ticaretimize yeni perspektifler getirecek 
olan Türk Ticaret Merkezi'nin temelini birlikte attık. Bu Merkez 
Moskova Belediyesi ile Türkiye Odalar Borsalar ve Sanayi
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Odaları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ortak proje
sidir. Bu vesileyle ilgili tarafları yeniden kutluyorum.

Ziyaretimize katılan Sayın Başbakan Yardımcımız ve 
Sayın Bakanlarımız bana her konuda destek oldular kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. Ziyaretimizin sonuçlarının ülkemize, 
daha doğrusu hem Türkiye'ye hem Rusya'ya hayırlı olmasını
diliyorum.

Teşekkür ederim.
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PAKİSTAN YÖNETİMİ LİDERİ ORGENERAL PERVEZ 
MUSHARRAF’İN TÜRKİYE’YE YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Pakistan Yönetimi Lideri Orgeneral Pervez Musharraf, 8
Kasım 1999 tarihinde Ankara'ya bir çalışma ziyaretinde bulu
nacaktır.

Orgeneral Musharraf, ziyareti sırasında Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek ve Sayın 
Başbakanımızla bir görüşme yapacaktır.

Pakistan Yönetimi Lideri Orgeneral Musharraf, 9 Kasım 
1999 Sah günü ülkemizden ayrılacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN SON
GELİŞMELERE İLİŞKİN DEMECİ

Türkiyemizi ilgilendiren bazı gelişmelerin son durumu 
hakkında bilgi sunmak istiyorum.

•  •  *

Önümüzdeki günlerin en önemli olayı, kuşkusuz, İstanbul'
da toplanmakta olan AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı) zirvesidir. Ellidört ülkenin devlet ya da hükümet 
başkanı bizim konuğumuz olacak. Yüzyılın bu en son 
"Zirve"sinde, kendi coğrafyamızın çok önemli konularında karar
lar alınacak. Türkiyemiz bu kararlara özgün katkılarıyla ve 
sağladığı evsahipliğiyle gene önemli bir işlev üstlenecek.

Avrupa Birliği'nin "Helsinki Zirvesi" yaklaşırken, durum 
şöyle gözükmektedir: Türkiye'nin aday olarak resmen tescilini ve 
ilanını öngördüğünü açıklayan üye ülkelerin sayısı artmıştır. Bize 
göre, bu, zaten gecikmiş bir karardır. Bu kararın alınması, hem 
Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin yararınadır, hem de çok geniş 
bir coğrafyada istikrarın, barışın, ekonomik gelişmenin yararına 
olacaktır. Bununla beraber, Zirve sonuçlanmadan önce herhangi 
bir tahminde bulunmak yanlıştır. AB tüzüğüne göre, 15 üyeden 
birinin karşı çıkması bile, karar alınmasını önlemektedir.

Burada, bir hususa açıklık getirmek gerekebilir: 
Türkiye'nin muhtemel adaylığı, herhangi bir özel önkoşula bağlı 
değildir. Aynı şekilde, Türkiye'nin adaylığı halinde, özel koşullar 
uygulanması da sözkonusu değildir. Türkiye, bizim açıkça belirt
tiğimiz gibi, bütün diğer adayların tabi olduğu ölçülerle değer
lendirilecek ve bunları karşıladığı oranda, tam üyelik yolunda 
mesafe alacaktır. Kaldı ki, sözkonusu ölçüleri içeren "Kopenhag 
Kriterleri", tek başına Avrupa Birliği'nin ürünü değildir. Bütün
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insanlığın birlikte oluşturduğu, paylaştığı değerlerdir. Türkiye, 
zaten katkıda bulunduğu bu değerleri geliştirmeye devam ede
cektir. Avrupa Birliği'ne aday yahut üye olsa da, olmasa da...

Önümüzdeki günlerin bir başka önemli konusu Kıbrıs'dır. 
Kıbrıs'da tarafların bir araya gelmesini ve görüşmesini öngören 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararma ilişkin olarak, hem 
KKTC hem de Türkiye kendi tavırlarını açıklamıştır. Türkiye, 
ancak KKTC tarafından kabul edilebilecek özelliklerdeki öneri
lerinin uygulanabilir olduğunu dünyaya duyurmuştur. Ayrıca, 
Kıbrıs konusu ile Türkiye'nin AB adaylığı arasında bağ kurula
mayacağı da, konunun bütün ilgililerine tarafımızdan açıklan
mıştır. Sayın Denktaş'ın uyguladığı politikaları benimsiyoruz ve 
onlara tam destek veriyoruz.

Burada şunu eklemek istiyorum: Sayın Denktaş'ın 
KKTC'nin başında bulunması, hem Kıbrıs Türkleri ve Türkiye 
için bir şanstır, hem de Kıbrıs'da ortak bir çözüm arayan başkaları 
için. Sayın Denktaş, olağanüstü birikimiyle, dirayetiyle, Kıbrıs 
davamızın en büyük güvencesidir. Türkiye olarak, sayın 
Denktaş'a bütün destekleri vermekteyiz, vermeye devam ede
ceğiz.

Yunanistan'la ilişkilerimize gelince: Oluşturduğumuz ortak 
çalışma grupları, olumlu gelişmeler sergilemektedir. Bizim hassas 
olduğumuz terörle mücadele konusu dahil, ele alınan her konuda 
belirli bir düzeye gelinebilmiştir. İlk sonuçlar, daha kapsamlı ve 
derinlemesine başka çalışmaların da gündeme girebileceğini 
düşündürtmektedir. İhtiyatlı ama kararlı şekilde, karşılıklı has
sasiyetler dikkate alınarak çalışmalar sürmektedir.

Çeçenistan'daki gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi, 
Türkiye'de de büyük kaygı yaratmaktadır. Durumun, Kafkaslar'a 
yayılma ve bölgesel bir istikrasızlığı başlatma tehlikesi de mev
cuttur. Türkiye'nin konuya yaklaşımı açıktır. Türkiye, taraf 
olduğu uluslararası anlaşmalar ve kendi anlayışları uyarınca, 
ülkelerin toprak bütünlüğü ilkesinin savunucusudur, Rusya'nın 
toprak bütünlüğünü korumasını, meşru bir kaygı olarak nitele-
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mektedir. Türkiye, gene taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve 
kendi anlayışları uyarınca, insan haklarının, ülkelerin bir iç mese
lesi değil, bütün insanların ortak meselesi olduğu inancındadır. 
Çeçen halkının, özellikle kadınların ve çocukların, mültecilerin 
maruz kaldığı felaket, bizim de yüreğimizdeki acılardır. Türkiye, 
bu acıların hafifletilmesi için hem siyasi, hem insani boyutta elin
den geleni yapmaktadır, yapmaya devam edecektir.
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KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 
ABDULRAHMAN BİN HAM AD AL ATTİYAH’IN 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdulrahman bin 
Hamad Al Attiyah, siyasi istişarelerde bulunmak üzere 12 Kasım 
1999 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 1999 Nisan ayında Katar'a 
yaptığı devlet ziyareti sırasında iki ülke Dışişleri Bakanlıkları 
arasında düzenli siyasi istişareler yapılması konusunda imzalanan 
Protokol uyarınca, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
Korkmaz Haktanır ve Katar Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Abdulrahman bin Hamad Al Attiyah başkanlığındaki heyetler 
arasında 12 Kasım 1999 tarihinde Ankara'da yapılacak siyasi 
istişarelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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AFRİKA’YA AÇILIM EYLEM PLANI 
ÇERÇEVESİNDEKİ ZİYARETE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Afrika'ya Açılım Eylem Plam'nın uygulanması 
çerçevesinde, Afrika ve İKÖ Koordinatörü Büyükelçi Numan 
Hazar başkanlığında bir heyetimiz, 31 Ekim-7 Kasım 1999 tarih
leri arasında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretoria ile 
bu ülkenin ticari başkenti konumundaki Johannesburg'u ve 
Zimbabwe Cumhuriyeti'nin başkenti Harare'yi ziyaret ederek, 
anılan ülke yetkilileriyle çeşitli temas ve görüşmelerde bulun
muştur.

Heyetimizde, Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı, Hazine, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları temsilci
leri ile Türkiye Müteahhitler Birliği temsilcisi yer almıştır. 
Ayrıca, ziyaretin Zimbabwe bölümüne Genelkurmay 
Başkanlığından iki temsilci katılmıştır.

GAC'da yapılan resmi görüşmeler vesilesiyle Dışişleri 
Bakam Vekili Aziz Pahad Büyükelçi Numan Hazar'ı kabul 
etmiştir. Büyükelçi Hazar Sayın Bakanımızın GAC Dışişleri 
Bakanı Bayan Dlamini Zuma'yı Türkiye'ye davet eden mek
tubunu tevdi etmiştir.

İki ülke heyetleri arasında yapılan resmi görüşmelerde 
aşağıdaki üç anlaşmanın metinleri üzerinde mutabakat hasıl 
olmuştur:

- Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması,
- Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması,
- Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması.
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Sözkonusu anlaşmaların Türkiye'ye yapılacak Bakan 
ziyareti sırasında imzalanması öngörülmektedir.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi danışma 
mekanizması kurulmasını öngören İşbirliği Protokolü de GAC 
Dışişleri Bakanının Ankara'yı ziyareti sırasında imzalanacaktır. 
Ayrıca, Turizm Alanında İşbirliği, Kültürel, Eğitim ve Bilimsel 
İşbirliği, Suçla Mücadelede İşbirliği, Gümrük İdareleri arasında 
İşbirliği, Konsolosluk ve Adli Yardımlaşma anlaşmalarının 
akdedilmesi hususunda çalışmalara başlanması kararlaştırılmış ve 
bazı anlaşmaların metinleri teati edilmiştir.

Heyetimiz ayrıca, özel sektör kuruluşları ve Güney Afrika 
Cumhuriyetinde yatırım yapan Türk firmalarının tesislerini de 
ziyaret etmiştir.

•  •

Ote yandan heyetimiz, Zimbabwe'nin başkenti Harare'yi 
ziyaret çerçevesinde Dışişleri Bakanı Stanley Mudenge, Savunma 
Bakanı Moven E. Mahachi ile Yerel Yönetimler ve İskan Bakanı 
John L. Nkomo tarafından kabul edilmiştir.

Harare'de yapılan heyetlerarası görüşmeler sonunda iki
ülke arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile
Askeri Eğitim ve İşbirliği (Çerçeve) Anlaşması metinleri
üzerinde mutabakata varılmıştır. Mezkur anlaşmaların Ticaret ve
Sanayi Bakanı Orbert Mpofu ve Savunma Bakanı Mahachi'nin
Türkiye'ye yapacakları ziyaretler sırasında imzalanmaları 
öngörülmektedir.

Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Zimbabwe 
Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'ye muhatap iki ülke ilişkilerinin 
daha da geliştirilmesini temenni eden mesajı Büyükelçi Numan 
Hazar tarafından tevdi edilmiştir.

Zimbabwe yetkilileri 1970'li yıllarda ırkçı rejime karşı 
yürütülen mücadele sırasında Türk Hükümetinin kendilerine yap
tığı ilaç, sağlık malzemesi ve battaniye yardımını unutmadıklarını 
her vesileyle dile getirmişlerdir.
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Her iki ülke yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Afrika ile 
bölgesel sorunlar ve gelişmeler hakkında bilgi alınmış, Kıbrıs 
sorunu, Avrupa Birliği ve Yunanistan ile ilişkilerimiz, Orta Asya, 
Orta Doğu ve diğer bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yak
laşımlarımız hakkında bilgi verilmiştir.

Ziyaret, Afrika'ya Açılım Eylem Planımızın uygulanması 
bakımından gayet yararlı ve verimli olmuş, gerek Güney Afrika 
Cumhuriyeti, gerek Zimbabwe'yle siyasi, ekonomik, ticari ve 
kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından önemli bir adım 
teşkil etmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Toplantımıza hoşgeldiniz. Olabilecek soru
larınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Bugünkü gazetelerde Türk-İsrail-Amerikan Ortak 
Askeri Tatbikatının 14-17 Aralık tarihlerinde Antalya açıklarında 
yapılacağına dair haberler var. Bu konuda Dışişlerinin de koordi
nesi gerekiyor. Siz de mevcut bir bilgi var mı acaba?

CEVAP : Değindiğiniz bu tatbikat konusundaki planlama 
çalışmaları henüz devam ediyor. Bu yılın sonlarına doğru 
Türkiye'nin Akdeniz kıyıları açıklarında uluslararası sularda 
yapılması öngörülüyor. Daha önceki tatbikatlarda yapıldığı gibi 
bir insancıl arama-kurtarma senaryosunun icrasından ibarettir. Bu 
konudaki resmi açıklamayı tatbikat kesinleştiğinde, bütün 
unsurları belli olduğunda ayrıca yapacağız.

SORU : Tatbikata gözlemci olarak katılacak başka bir ülke 
var mı? Ürdün gibi, ya da başka bir Arap ülkesi?

CEVAP : Gözlemci olarak başka ülkelere de davet yapıl
ması mümkündür. Bu yapıldığında bunu da ayrıca açıklarız.

SORU : Önümüzdeki hafta AGÎT Zirvesi başlıyor. Hem 
Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren, hem de bölgesel açıdan çok 
önemli konular ele alınıyor. Türkiye'nin ev sahibi ülke olarak ve 
kendisini ilgilendiren konular açısından beklentileri nedir bu 
Zirve'den?
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CEVAP : AGÎT Zirvesi daha önce de ifade edildiği gibi, bu 
yüzyılın son büyük zirvesi olacak. Bu çapta bir zirve aslında hiç 
yapılmadı. İlk defa bu kadar büyük katılımlı ve bu kadar üst 
düzey katılımlı bir toplantı Türkiye'de gerçekleşecek ve biz bun
dan son derece mutluyuz. Bunun hazırlıklarına aşağı yukarı bir 
sene önce başladık. Bildiğiniz gibi çok büyük bir emek ve işgücü 
sarfiyatıyla hazırlanıyoruz. AGİT Zirvesi'nde üç tane temel belge 
imzalanması öngörülüyor. Bunlardan bir tanesi AKKA 
Sözleşmesi'nin gözden geçirilmiş şeklinin imzalanması. Diğeri 
Avrupa Güvenliği Hakkında İstanbul Şartı olarak adlandırılan 
belge. Bir de Zirve Deklarasyonu olacak. Bu belgeler tabii çok 
taraflı belgeler. Bizim de ehemmiyet verdiğimiz belgeler. Bunlara 
ilaveten AGİT'in gündem konuları içerisinde yer almamakla bir
likte, bu kadar çok sayıda üst düzey temsilcinin biraraya gelecek 
olmasından istifadeyle bildiğiniz gibi diğer bazı konularda da 
bazı toplantılar yapılması öngörülüyor. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Zirvesi gibi, ABD-Avrupa Birliği-Rusya Federasyonu 
Zirvesi gibi, daha henüz kesinleşmemiş olmakla beraber Kafkas 
Ülkeleri Zirvesi, Minsk Grubu Toplantısı vs.gibi. Ayrıca 
bildiğiniz gibi Bakü-Ceyhan Boru Hattı’na ilişkin hüküm eti er- 
arası anlaşmanın da bu toplantı vesilesiyle imzalanacağını ümit 
etmekteyiz. Dolayısıyla Zirve, hakikaten gerek Zirve olarak 
gerçekleşmiş olması, gerek yaratacağı sonuçlar itibariyle son 
derece önemli bir toplantı olacaktır.

SORU : İmzalanacak belgelerden bir tanesi AKKA'nın 
yenilenmesiyle ilgili. Biliyorsunuz AKKA Kafkaslardaki silah 
miktarını da belirleyen bir anlaşmaydı. Ancak son dönemlerde 
Rusya'nın Çeçenistan'da yürüttüğü operasyon nedeniyle bu anlaş
manın koşulları yerine getirilmiyor. AGİT Zirvesi böyle bir 
dönemde yapılacak. Gazetelerde de gördük. Acaba Çeçenistan 
savaşı İstanbul'da yapılacak Zirveyi nasıl etkiler. Hem belgeler 
açısından, hem ortam açısından?

CEVAP : Mutlaka görüşülecek konular arasında bu mesele 
de yer alacaktır. Ama bunun Zirveyi olumsuz bir biçimde et
kileyeceğini söylemek için elimizde bir işaret yok. Tam tersine,
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belki hepimizi üzmekte olan, yakından takip ettiğimiz bu mese
leye bir çözüm bulunmasına katkı yapabilecek mahiyette bir 
toplantı olarak tanımlamak belki daha iyimser olur. Ama olumsuz 
bir etkisi olmasını beklemek için söylediğim gibi ortada bir sebep 
mevcut değildir.

SORU : AKKA Anlaşması'nın uyarlama anlaşmasının 
İstanbul'da imzalanmaması olasılığına karşın İngiltere ve 
Almanya'nın bir iyi niyet mektubu girişimi var. Türkiye'nin bu 
konudaki görüşü nedir? Biz nasıl yaklaşıyoruz?

CEVAP : Bildiğiniz gibi bu AKKA Antlaşması'nın kendisi 
son derece kapsamlı, önemli bir antlaşmadır. Hatırlayacağınız 
üzere 1990 yılında imzalanmıştır. 1992'de yürürlüğe girmiştir. 
Fakat bunun müzakereleri aşağı yukarı 20 yıla yakın bir zaman 
süresine yayılmıştır. Soğuk Savaşın bir bölümünü kapsar. Son 
derece ayrıntılı, çetin, zor müzakereler sonucu imzalanmıştır. 
Sonuçları itibariyle fevkalade önemli bir belgedir. Antlaşmanın 
imzalanmasından sonra bildiğiniz gibi Avrupa'da çok önemli 
değişiklikler olmuştur. Sovyetler Birliği dağılmıştır. Yugoslavya 
dağılmıştır. Yeni durumlar ortaya çıkmıştır ve Antlaşmanın bu 
yeni koşullara uyarlanması, adaptasyonu gündeme gelmiştir. 
Bunun müzakereleri de oldukça uzun bir süreden beri cereyan 
etmektedir. Tabii ki bunlar kolay müzakereler değildir. Tarafların 
farklı görüşleri, farklı gündemleri, farklı talepleri, farklı beklenti
leri vardır. Bunlar da gayet doğaldır. Herkes kendi açısından en 
iyi neticeyi sağlayacak bir çalışma yapmak istemektedir. 
Dolayısıyla ortada tabii ki bu görüşlerin uzlaştırılması meselesi 
vardır. Bunun çabaları da Viyana'da başlamıştır. Birkaç günden 
beri İstanbul'da devam etmektedir. Antlaşmanın imzalanacağı ta
rihe kadar bu sorunların aşılarak metnin imzaya hazır hale geti
rileceğini ümit ediyoruz.

SORU : AGİT Zirvesi'nde Başbakan, Dışişleri Bakanı ya 
da Cumhurbaşkanının şu anda planlanmış ikili temaslarının sayısı 
ne kadardır? Bunların arasında önem verdiğiniz temaslar hangi
leridir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in prog-
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ramı belli oldu mu acaba? Zirve boyunca AGIT'te olacak mı?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz her devlet başkanmın, 
hükümet başkanmın programı önümde yok bilemiyorum, 
herkesin tabii kendi başka programları da var. İkisini bağdaştır
mak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Toplantı vesilesiyle çok sayıda 
devlet başkanı, hükümet başkanı, dışişleri bakanı İstanbul'a gele
ceği cihetle, bu fırsattan istifadeyle pek çok ikili temas yapılması 
da doğaldır. Şu anda bunların bir listesi önümde yok. Devam eden 
çalışmalar var. Randevu tespiti vs. Bunların muhtemelen bir 
kısmı toplantı sırasında kararlaştırılacak. Bir tek şu anda prog
ramda olan, kesin olan, daha önce de söylemiştik, Sayın 
Bakanımızın Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanlarına vere
ceği yemektir. Ama onun ötesinde hangi tarihte, hangi ikili 
görüşme gerçekleşecek, bunun listesi şu anda ortada yok. Ama 
çok sayıda ikili görüşme olmasını beklemek gerekir. Bunları da 
zamanlıca sizlere duyuracağız. İzlemenize imkan sağlamak üzere.

SORU : Dediniz ki AKKA'ya bir çözüm bulma ya da anlaş
mayı yenileme çalışmaları Viyana'da başladı, İstanbul'da devam 
ediyor. Bu Amerikan ve Rus heyetleri arasında şu anda İstanbul'
da görüşmeler olduğu anlamına mı geliyor? Bir de uzlaşamadık- 
ları ana nokta nedir? Yani uzlaşmakta güçlük çektikleri diyelim 
ve bizim çözülmesini umduğumuz ana nokta nedir?

CEVAP : Bütün ilgili tarafların katılımıyla bu müzakereler 
sürdürülmekte. Neticede herkes buna imza koyacağı için bütün 
tarafların katılımıyla yürütülmektedir. Şu anda ihtilaf konuları 
nedir, ne değildir bunları doğrusunu isterseniz sizlere söyleye
bilecek değilim. Demin değindiğim gibi fevkalade teknik konu
lardır. Hatırlarsanız AKKA Antlaşmasının kendisi 400-500 say
falık kalın bir kitap mahiyetindedir. Dolayısıyla söylediğim gibi 
bunları ortada bir problem, pürüz olduğu şeklinde algılamamak 
lazım. Bunlar müzakerelerin doğal seyridir. Tahmin ediyorum ki 
hepsi zamanında sonuçlandırılacak ve Zirve sırasında da bu 
önemli metne taraflar imza koyacaktır.

SORU : AKKA'ya imza için, İstanbul'daki bütün ülkeler
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katılıyor mu acaba?

CEVAP : Gayet tabii herkesin sonunda mutabık olması 
gereken bir metin olduğu için taraf olan herkes, bunların her aşa
masına katılıyor.

SORU : Yugoslavya'dan heyet var mı?

CEVAP : Hayır onlar katılmıyor biliyorsunuz.

SORU : KEİ Zirvesi herhalde olağanüstü bir zirve değil 
mi? Yani ne görüşülecektir bu KEİ zirvesi sırasında?

CEVAP : Her zirve toplantısı tabii ki başlı başına bir aşa
madır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı gibi, örgütü gibi 
kuruluşu nisbeten yeni bir tarihe giden ve fakat geçen süre içinde 
çok büyük aşamalar kaydetmiş bir örgüt bakımından böyle bir 
toplantıdan istifadeyle yeni bir zirve toplantısı yapılmasının 
örgütün faaliyetlerine yeni bir teşvik unsuru, yeni bir ivme 
kazandıracağı düşünülmüştür. Zannederim bu toplantı gerçek
leştiğinde de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün ufkunu 
biraz daha açan, vizyonunu genişleten bir sonuç çıkacaktır.

SORU : Yunanistan'daki bombalı eylemler sonrasında 
Başkan Clinton'm Ankara ve Atina ziyaret programlarını 
değiştirebileceği, Atina'yı daha kısa tutacağı söyleniyor. O tür bil
giler var. Bu bilgi siz de var mı? Bir de Başkan Clinton'm Türkiye 
ziyareti hakkındaki bize detaylı bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Başkan Clinton'm Ankara ziyareti, daha doğrusu 
Türkiye ziyareti konusunda daha önce aşağı yukarı üzerinde 
mutabakata varılmış olan programda bir değişiklik yok. 
Yunanistan'da ne olup bittiği tabiatıyla bizi ilgilendiren bir konu 
değil. Daha önce de açıklanmış olduğu üzere ABD Başkanı Sayın 
Clinton'm 15 Kasım günü Türkiye'ye bekliyoruz. Takdir ede
ceğiniz üzere programın ayrıntıları konusunda özellikle 
Amerikan tarafından kaynaklanan bir hassasiyet var. Bu ayrın
tıları önceden açıklamak istemiyorlar. Özellikle saati, yer vs. Ama
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ben çok ana hatlarıyla size söyleyeyim. 15 Kasım'da Ankara'ya 
gelmesi öngörülüyor. Daha sonra aynı gün Anıtkabir ziyareti, 
Cumhurbaşkanımızla görüşme, öğleden sonra TBMM Başkanına 
bir nezaket ziyareti ve Meclise hitap, akşam bir resmi yemek, 
daha sonra ertesi günü de sabah deprem bölgesine bir ziyaret ve 
bilahare İstanbul'a intikal öngörülüyor. 17 Kasım günü daha 
ziyade İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini Sayın Başkanın 
görmesine imkan verecek bir program olacak. Bilahare de bili
yorsunuz 18-19 Kasım tarihlerinde Zirvenin programına dahil 
olacak kendisi.

SORU : Antalya var mı?

CEVAP : Başkan Clinton'ın Antalya'ya ziyareti yok.

SORU : Efes ziyareti var mı?

CEVAP : Efes'e 17 Kasım’da günübirlik bir ziyaret 
öngörülüyor.

SORU : Basın toplantısı yok mu?

CEVAP : Bir basın toplantısı yok. Belki bir fotoğraf çekme 
imkanı sözkonusu. Ama söylediğim gibi bunlar, bu size söyledik
lerim daha taslak olarak önümde duran bir programdan verdiğim 
bilgilerdir. Ziyaret tarihi yaklaştıkça bu programda değişiklikler 
olması da doğaldır.

SORU : Genel Kurulda konuşma yapması bekleniyor mu?

CEVAP : Evet.

Teşekkür ederim.
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ABD BAŞKANI WILLIAM JEFFERSON CLINTON’IN 14- 
19 KASIM 1999 TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE’YE 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı William Jefferson Clinton, 14-19 Kasım 
1999 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 20-27 Nisan 1999 ve Sayın 
Başbakanımızın 26 Eylül-1 Ekim 1999 tarihlerinde ABD'ye yap
mış oldukları ziyaretlerin Türk-Amerikan ilişkilerine kazandırmış 
olduğu ivmenin devamı olarak, beraberinde eşi Hillary Rodham 
Clinton ve kızı Chelsea Clinton olduğu halde, aralarında ABD 
Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın da bulunacağı geniş bir 
heyetle ülkemizi ziyaret edecek olan Başkan Clinton'un 
sözkonusu ziyareti sırasında iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla ve 
en yüksek düzeyde bir kez daha gözden geçirilecek, bölgesel ve
uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak
tır.

Başkan Clinton ülkemizde geçireceği süre içinde deprem 
bölgesinde incelemelerde bulunacak ve deprem sonrası yeniden 
yapılanma çalışmaları hakkında bilgi alacaktır. Selçuk'ta Efes'in 
de aralarında bulunduğu bazı tarihi mekanları ziyaret edecek olan 
Başkan Clinton, İstanbul'daki çeşitli temaslar ve incelemelerin 
yanısıra, 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde diğer ülke devlet ve 
hükümet başkanlarıyla birlikte, AGÎT zirvesine katılacaktır.
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STATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE U.S.,
H.E. WILLIAM J. CLINTON

(Aboard Air Force One, November 14, 1999 1:59 P.M.)

The Secretary General of the United Nations has just 
informed me that President Clerides of Cyprus and Turkish 
Cypriot Leader Denktash have accepted an invitation to start 
proximity talks in New York on December 3rd. The goal of the 
talks is to prepare the ground for meaningful discussions and 
negotiations, leading to a comprehensive settlement of the Cyprus 
problem.

The talks will be held under United Nations’ auspices. 
They will go forward without preconditions. They will focus on 
substantive issues that divide the parties. The United States will 
work closely with the Secretary General to ensure that these talks 
are productive.

This summer the United States took the lead in calling on 
the United Nations to convene Cyprus talks. Ever since, together 
with our European allies and the U.N., we've been intensively 
engaged in an effort to bring the parties to agreement, but to go 
back to the negotiating table after a stalemate of more than two 
years.

I'm pleased at those efforts including my meeting with 
Turkish Prime Minister Ecevit at the White House, Secretary 
Albright's conversations with President Clerides, and a month of 
shuttle diplomacy by my special envoy, A1 Moses, have helped to 
produce this result. I hope these Cyprus talks will bring us one 
step closer to a lasting peace. It's my conviction that a negotiated
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settlement is the best way to meet the fundamental interests of the 
parties, including real security for all and an end to the island's 
division.

Let me be clear: A very hard road lies ahead. The Cyprus 
problem has been with us for a long time - far too long- It will not 
be resolved overnight. But today, we have new hope. I ask the 
parties to approach this opportunity with good faith, and the 
determination to build for all the people of Cyprus a future that is 
brighter than the past.

Q : Mr. President, why are these talks going to succeed 
where previous talks have failed?

THE PRESIDENT: I think there are two different changed 
circumstances. First of all, you have the improved relations 
between Turkey and Greece over the so-called earthquake diplo
macy and interchange. I think the people of both countries and, 
therefore, the political leaders of both countries saw each other 
with fresh eyes in the agonies of the earthquakes and the help that 
they gave each other. And we've already seen some manifestation 
of that, and I think it’s a mood, an atmosphere that needs to be 
acted upon.

And, secondly, you have pending a Turkish candidacy for 
the E.U. as well as Cyprus’ candidacy for the E.U. and a decision 
made by the Turks to try to seek a harmony and integration with 
Europe. I think that, obviously, one could - that will be an ultimate 
reconciliation with Greece which, in my judgement cannot occur 
unless there is some resolution to this Cyprus matter.

So I think there's just this - circumstances are different, and 
we ought to give the parties credit for being willing to start these 
talks and do everything we can to help them succeed.

Q : The last talks did not last very long. Do you have in 
mind any length for this round of talks?
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THE PRESIDENT: I want them to last long enough to get 
to direct negotiations and a substantive result. And we'll encour
age them to stay until that happens.

Q : Mr. President, how will the earthquake affect your trip 
now, the latest earthquake in Turkey?

THE PRESIDENT: I don't know that it will affect my itin
erary or the official nature of the trip, but I imagine we'll have a 
lot more talks about that. You know, I've got some things to say 
and some announcements to make with regard to our support 
which obviously will become all the more important now. 
Because of this second earthquake.

I think - you know, this earthquake was much more severe 
than we had originally thought. It was over seven on the Richter 
Scale. And, of course, tragically, over 400 people have already 
died. So I think that it will be very much on the minds of the 
Turkish leaders and the Turkish people, and we’ll try to be sensi
tive to that. But I think we'll be able to carry it forward with our 
official agenda.

Q : On Cyprus, what eventual disposition would you like to 
see for Cyprus? What feature would you like to eventually 
achieve?

THE PRESIDENT: If I get into that, I'll cause the talks 
problems before they start. I want them to talk it through. I think 
normally, when people start these things, they both have a pretty 
good idea of what an ultimate resolution could be, and I hope they 
do and I hope they'll just find a way to get there. But I think those 
of us who want to be helpful toward getting a resolution to this, 
at this moment at least, shouldn't say too much. We ought to give 
them a chance to start and do it for themselves.

Q : Mr. President, will you be adjusting aid that's already 
been promised by virtue of the first earthquake? What do you 
envision happening? What can you tell the people back home?
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THE PRESIDENT: A lot of the assistance we give to the 
Turks is fungible, they can use it for whatever they most need 
there, in result of this. And after I get there and after we have a 
chance to assess the dimensions of the economic losses to them, 
we'll be able to determine whether I should, when I go home, try 
to get some - even more assistance.

Q : Do you have any concern about visiting that area, sir?

THE PRESIDENT: No. I assume that-if there are any prob
lems, someone would let me know. I don't worry about it. I think 
it's very important that I make this trip, it's important for the long
term interest of the region, and that, in turn is very important to 
the United States.

You know, the Greeks have been good friends to the United 
States, the Turks have been friends to the United States. For 25 
years now, this whole estrangement has been a great tragedy, from 
my point of view. I was really moved by the way they reached out 
a hand to one another in the aftermath of the earthquakes. If you 
look at the way we would like that whole area to operate. 10 years 
from now, with Turkey being a successful, non-radical Muslim 
state, reconciled to Greece with a resolution of the Cyprus prob
lem and the other Aegean issues so that these two NATO allies 
can really be allies and, therefore, a force for peace and prosperi
ty and long-term stability in the region.

The prospects of the good that could come of this are enor
mous. It's not just the bad aspects of the present situation and the 
occasional threats that we see that it might get worse. There's 
enormous potential good that could come out of this for the peo
ple of Greece, the people of Turkey, the people of Cyprus and the 
friends of all of them in the freedomloving world. And so I'm very 
excited about it, and very hopeful.
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NÜKLEER DENEMELERİN KAPSAMLI 
YASAKLANMASI ANTLAŞMASI’NA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Ülkemizin ilk imzacıları arasında yer aldığı Nükleer 
Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (NDYA) 3 
Kasım 1999 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış olup, 
Antlaşmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 11 Kasım 1999 
tarih ve 23873 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla NDYA'nın 
onay süreci TBMM açısından tamamlanmıştır.

24 Eylül 1996 tarihinde BM'de imzaya açılan ve mevcut 
nükleer silahların geliştirilmesini ve niteliklerinin iyileştirilmesi
ni kısıtlamaya ve yeni tip ileri nükleer silahların geliştirilmesine 
son vermeye yönelik hükümler içeren Antlaşma, nükleer 
silahların yayılmasının önlenmesi çabalarına ve nükleer silahsız
lanma sürecine, böylece uluslararası barış ve güvenliğin pekişti
rilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması, 
kitle imha silahlarının yayılma riskinin yüksek olduğu bölgelere 
coğrafi yakınlığımız bakımından Türkiye için önemli bir güven
lik önlemi oluşturmaktadır.

Antlaşmanın Türkiye tarafından onaylanması, ülkemizin, 
yayılmanın önlenmesi yönündeki politika ve menfaatleri 
çerçevesinde uluslararası çıkarlarımızın korunması ve dış poli
tikamızın temel ilkelerinin teyiden sürdürülmesi yönünde atılmış 
önemli bir adım oluşturmaktadır.

Bu vesileyle Antlaşmanın yürürlüğe girmesi için onayı 
gereken diğer ülkelerin de bu yönde gereken süreçlerini bir an 
önce tamamlamalarını temenni ediyoruz.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF TURKEY, H.E. 
SÜLEYMAN DEMIREL IN STATE ARRIVAL

CEREMONY

(Presidency, 15 November 1999)

My dear friend, President Clinton,
Dear Mrs. Hillary Rodham Clinton,

Sharing a common belief in democracy, liberties and peace 
which are values of human dignity, I salute the esteemed 
President of The United States of America, Bill Clinton; and Mrs. 
Hillary Rodham Clinton, with my most sincere feelings on behalf 
of my nation and welcome them to Turkey.

Friendly relations between Turkey and the United States 
have deeply rooted grounds. Together, we shared the pride of 
democracies that emerged victorious from the Cold War. Our 
main source of strength was our sense of righteousness while we 
opposed totalitarianism. We were right, because we put human 
dignity above everything else. And we were fighting for a world 
free of fear and oppression, for a world in which basic rights and 
freedoms would be secure. The spontaneous disintegration of the 
Soviet Union proved us right and created an opportunity for an 
expansion of the geography of democracies.

Last week we celebrated the 1 Oth anniversary of the turn
ing point of this historical development, the fall of the Berlin 
Wall. That Wall had been a symbol o f disgrace ever since it was 
erected. Its destruction symbolized peace and freedom. Now we
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have neither the Berlin Wall nor the Iron Curtain. A global com
promise grounded in basic human values of democracy, respect 
for human rights, and the rule of law is forming.

But have (we) arrived at the end of history? No. There are 
many problems we need to overcome. The awareness of the need 
to fight against these problems together is increasing fast and so 
are the number of people to do so. Thus, we're hopeful while we 
look into the 21 st century. Common areas of interest and action 
between Turkey and the United States are rapidly expanding. We 
are working together for peace, stability, welfare and security of 
a vast geography, from the Balkans to the Caucasus, from Central 
Asia to the Middle East and Europe, and developing together a 
political agenda in accordance with the new political conditions 
in the world.

President Clinton's historic visit will make a great contri
bution to our joint efforts to this end. The Turkish-American 
strategic partnership, with a broad agenda, from energy to 
defense, from economy to politics, and from trade to culture, will 
be strengthened even further by this visit.

The OSCE Summit in İstanbul, in which our two countries 
will participate, adds to the significance of this visit. History will 
record with emphasis President Clinton's great services to the 
welfare of the people of the United States and to international 
peace and security.

I welcome once again to Turkey, crossroads of continents 
and cultures, cradle of civilization, the President, Mrs. Hillary 
Rodham Clinton and Chelsea, and I hope that they will enjoy 
themselves during their stay here.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF THE U.S., H.E. 
WILLIAM J. CLINTON IN THE STATE ARRIVAL

CEREMONY

(Lawn of the Official Residence of the President Ankara,
Turkey, 11:10 A.M.)

Mr. President, Mrs. Demirel, distinguished friends. I thank 
you for your reception and for the invitation to come to Turkey. 
I'm delighted to be here in a place I have wanted to visit for a very 
long time, to deepen America's ties with one of our most impor
tant partners and allies.

%

For most of this century, as Turkey and the United States 
come closer together, our relationship has been distinguished by 
an increasing sense of how much, together, we can do to improve 
the lives of our people.

The recent earthquakes have humbled us, reminding us that
for all of the advances and our own capacity to shape the future,
there is much in life that lies utterly beyond our control. No one
could have foreseen or avoided the terrible tragedy that struck
Turkey on August 17th, or the earthquake which came again just 
last week.

I want to express, on behalf of the American people, again 
our profound sympathies and condolences to all the people of 
Turkey for all that you have lost. We have been honored to stand 
with you as you have worked so heroically to clear the damaged 
areas from the first earthquake and to return as best as possible to 
the cadence of normal life. And we pledge to work with you as 
you deal with this natural tragedy, as well. The United States is
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proud to stand with Turkey in good times or bad, against cruel 
natural calamities, terrorism, or other threats to freedom and 
democracy.

With regard to the earthquake, we have dispatched a search 
and rescue team to the area and sent tents to house 10,000 people 
made homeless. Our Export-Import Bank has allocated $1 billion 
in lending authority to help Turkish businesses finance projects 
related to reconstruction.

We will continue to do all we can to speed your recovery, 
to encourage private investment, to help you prepare for future 
natural disasters. I would also like to express my appreciation for 
the swift response from many other nations, including Greece, to 
the needs of the people o f Turkey at this moment.

Mr. President, over the next five days, I will have the 
opportunity to be in your nation on the longest visit ever by an 
American President to Turkey. I want to express my solidarity 
with the Turkish people, and America's commitment to Turkey's 
future. We will work for a future in which Turkey continues to be 
an ally of America, a partner in the new Europe, and reconciled 
with others in the region, especially our friends in Greece.

I thank you for the opportunity today to meet with leaders 
of Turkish democracy in Ankara and the opportunity to speak to 
the members o f the Grand National Assembly, and then for the 
opportunity to go to Istanbul to participate with you and other 
leaders at the OSCE Summit. I thank you for the opportunity to 
go and see some of the survivors of the first earthquake, to learn 
about what we in America still can do to help.

Mr. President, you mentioned that it was 10 years ago this 
month that the Berlin Wall fell. I want to thank you again for the 
partnership we have had for peace and freedom with Turkey in 
the years since, especially in Bosnia and Kosovo.

Thank you for sharing the lesson we are still learning in
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times of agony as well as joy. We are all in this together. And to 
me that means, in part, we must continue to fulfill a vision of a 
Europe undivided, democratic, in peace for the first time in histo
ry, anchored by a stable and prosperous Turkey.

Mr. President, this week I pledge to you that I will work 
with you to fulfill the promise of that unified, whole, free Europe. 
With Europe -  a Europe that includes Turkey ~  and a partnership 
with Turkey and the United States that includes our commitment 
to freedom and opportunity for all people, we have a chance to 
start a new century on higher ground. And the success of our 
partnership will have a lot to do with that.

Thank you again for welcoming me, and for being a gen
uine friend to the United States.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF TURKEY, H.E. 
SÜLEYMAN DEMÎREL IN JOINT PRESS

CONFERENCE

(Presidential Palace, 15 November 1999)

Distinguished members of the press,

I would like to welcome once again in your presence, the 
President of the United States, my dear friend, Bill Clinton. Mr. 
Clinton is in our country for a five-day visit.

Taking this opportunity, I would like to, in Mr. Clinton's 
person, express our thanks to the American people for the support 
and solidarity they have shown during the disasters that affected 
our country, one after another, in recent months.

The Republic of Turkey and the United States of America 
work together for peace, stability and prosperity on a vast geog
raphy which extends from the Balkans to the Caucasus, Central 
Asia to the Middle East, Europe to the Black Sea, Caspian and the 
Mediterranean Basin.

Earlier today, we had an extensive exchange of views and 
opinions as two strategic partners. We discussed our contribution 
to regional peace, stability and prosperity. We also reviewed areas 
where we can improve cooperation. We were pleased to note that 
both of us had the determination to evaluate new and broader 
avenues of cooperation between our countries.

We explained to the president our activities in the areas of 
economy, trade and energy, and the importance we place on coop-
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eration with the EU in this context. We also discussed defense 
cooperation and regional security issues. We evaluated our joint 
projects together. And we explored new possibilities for deepen
ing our relations even further.

And we listened to the views of the President of the United 
States regarding the opinion and attitude of the United States on 
these subjects. President Clinton shares our view that it's very 
important for Turkey -as a country where democracy, Islam and 
secularism are proven to coexist- to become an EU member in 
order to realize the project of a pluralist, democratic Europe with 
rich diversity.

In light of these views, we reviewed Turkey's relations with 
the European Union on the eve of the Helsinki Summit. We 
explained once again to the President the assessment of the 
Turkish Republic regarding the European Union. We also 
expressed Turkey's contractual rights for EU membership. And 
we stressed our expectation from the European Union to focus on 
the proper perspective on this matter this time.

President Clinton has confirmed continued support of the 
U.S. for Turkey's membership to the EU. I can say that the meet
ings between two friends and allies that have strong bonds were 
beneficial and productive and that we were able to review com
mon areas of interest, attention and action that are included in the 
broad spectrum of the Turkish-American strategic partnership.

Our friendship with the United States is an important guar
antee for success of our common goals and ideals. This friend
ship will be fruitful in the future and joint efforts by the United 
States and Turkey will bring further peace, stability and prosper
ity to a vast geography.

I would like to welcome Mr. Clinton once again and wish 
him a good time in Turkey. Thank you all.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF THE U.S., H.E. 
WILLIAM J. CLINTON IN JOINT PRESS CONFERENCE

(Presidential Place, Ankara, Turkey, November 15, 1999)

Mr. President. I would like to thank you, the Prime Minister 
and the members of the Turkish government for your warm wel
come here today, and reiterate the profound sympathies of the 
American people with the people of Turkey as a result of these
two earthquakes.

The President has summarized our meeting quite well, and 
so I will just briefly add a couple of points. We spoke about the 
coming OSCE meeting, which Turkey will host. It is fitting that 
Turkey would be the host in this final year of the 20th century, 
when the agenda for Europe is to build a Europe that for the first 
time in history is undivided, democratic and at peace. For Turkey 
is the key to meeting all the challenges that remained of that 
vision of Europe: the challenge of integrating Russia, of stabiliz
ing the Balkans, of bringing a real peace to the Aegean and 
Cyprus, of bridging the gulf between the West and the Islamic 
world. In these areas and more, Turkey and the United States 
should be partners.

In that regard, I thank the President and the Prime Minister 
for the principled stand Turkey took in Kosovo and for Turkey's 
leadership today in bringing peace and prosperity to the Balkans.

We also had a very good conversation about the hopeful 
progress in cooperation between Turkey and Greece, an issue of 
profound importance to the United States because of our friend
ship with both nations and because of our strong support for
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Turkey's full partnership in the European Union. I expressed my 
hope that the coming talks on Cyprus will bring us closer to last
ing peace with real security for all Cypriots, and an end to the 
island's division.

We discussed the importance of continuing to integrate 
Russia with Europe as a strong, stable democratic nation, and our 
shared concern that the mounting civilian casualties in Chechnya 
will hinder that goal.

We talked about energy security in the Caspian, and I reaf
firmed America's commitment to making the Baku-Ceyhan and 
the trans-Caspian pipelines commercial realities, and my appreci
ation for the leadership of President Demirel and others toward 
that goal.

Finally, we discussed Turkey's progress in deepening its 
democracy and strengthening human rights. There has been 
impressive momentum in the last few years, and I hope there will 
be continued progress, especially in the area of freedom of 
expression.

In closing, Mr. President, I want to thank you for your 
friendship, for your commitment to our alliance. And I want to 
once again reaffirm my personal strong support for Turkey's 
European Union candidacy as it moves forward in all the areas 
that we have discussed today.

Thank you very much.

Q : A question for both of you, please. Mr. President, what 
do you say to allegations of repression and torture in your coun
try? And President Clinton, do you believe these allegations; are 
they a serious impediment to Turkish-American relations? And I 
speak now partly of the Kurds, but also other dissident groups.

PRESIDENT DEMIREL: It is impossible to say that there 
is no torture in Turkey; there is torture. But torture is not state pol
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icy. Torture is a crime. And whoever commits this crime, no mat
ter who that person may be, that person is investigated and is 
penalized accordingly. And I can say that we are doing everything 
we can to make sure that there is no torture.

PRESIDENT CLINTON: Let me, in response to your ques
tion, say that we believe that there has been a renewed and clear 
determination of the Turkish government to take a stand against 
torture and to generally increase protection of human rights. 
There are some non-torture areas that we hope there will contin
ue to be progress in, like freedom of expression. But President 
Demirel has faithfully stated, I think, the policy of the Turkish 
government. And we are encouraged that the human rights issue 
is moving in the right direction in this nation.

Q : Have you observed a rapid development in the Turkish- 
American relationship, especially in the last years? Can you 
briefly describe the current status of the Turkish-American rela
tions from the point of view of America?

PRESIDENT CLINTON: Well, I would say from the point 
of view of America, they are very good. And I could give you 
some specific examples. One, our partnership in the Balkans, first 
in Bosnia and then in Kosovo, to stand up for human rights. Two, 
our commitment to energy security in the region, and the support 
of the pipelines projects I mentioned earlier.

Three, the improvement in relationships between Turkey 
and Greece, something which has always been a little bit of a lim
itation on our partnership, because of our ties to both countries. 
And, four, the economic and political reforms undertaken by 
Turkey in the last year and several months have been very 
impressive to us.

So, for all these reasons, I would say that the state of our 
partnership is strong, and I just want the United States to be in a 
position to give more economic assistance and more political sup
port as we move toward our shared objectives.
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Q : Mr. President, could you please tell us how determined 
you will continue to be in supporting Turkey's efforts with EU?

PRESIDENT CLINTON: Excuse me. Did you ask me how 
determined am I to do that, or in what ways will I do that, or both?

Well, let me say first of all, I am very determined to sup
port Turkish membership in the EU for a very good reason. I think 
if you — any of you, including my American colleagues here — if 
you were to go home tonight and make a list of the big problems 
you think the world could face in the next 10 or 20 years, every 
one of them would be strengthened if Turkey were a full partner 
in a Europe that respected religious and cultural diversity and 
shared devotion to democracy and human rights.

I might say that's one of the reasons I am so pleased by the 
recent improvement in relationships between Turkey and Greece 
and why I think it's so important to continue to make progress 
there, because the difficulties between the two nations are small 
when compared to the benefits of cooperation and European inte
gration, both to Turkey and to Greece.

As to how I intend to express my support, I will continue 
to talk to the leaders of Europe. I take every opportunity that I 
have to have this discussion. I feel very strongly that one of 
the four or five key questions to the future of this whole part of 
the world is whether Turkey is a full partner with the European 
Union. So I will continue to advocate it.

Thank you very much.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF THE U.S., H.E. 
WILLIAM J. CLINTON IN ADDRESS TO 

THE TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY

(General Assembly Hall Ankara, Turkey - November 15, 1999)

Thank you. Mr. Speaker, Mr. Deputy Speaker, distin
guished members, it is a great honor for me and my family and 
for our delegation to appear before this body, the repository of 
Turkish sovereignty which, as the words behind me affirm, 
belongs unconditionally and without exception to the people.

I have come to express America's solidarity with the 
Turkish people at a time of national tragedy, and to reaffirm our 
partnership for a common future. We have been friends for a very 
long time.

In 1863, the first American college outside the United 
States, Robert College, opened its doors to the youth of Turkey. It 
was the only foreign institution allowed along the Bosphorus, pre
cisely because America had never encroached upon Turkish sov
ereignty. I'm very proud that Prime Minister Ecevit is an alumnus 
of Robert College.

Earlier in this century, the great founder of the Turkish 
Republic, Kemal Ataturk, captured America's imagination with 
his bold reforms. He was called a second George Washington. He 
appeared on the cover of our “Time” magazine. He corresponded 
with members of our Congress. And we moved our embassy here 
to Ankara, the capital of his new republic.

In 1927, in a six-day speech before this body, Ataturk sur
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veyed Turkey's relations with the countries of the world. And he 
paid America what I believe was a compliment when he said, 
"The United States is more acceptable than the rest. "In an effort 
to remain more acceptable to you, I promise not to speak for six 
days. But I would like to review our relationship and our future.

At the dawn of the Cold War, President Truman committed 
America's resources to protect Turkey's sovereignty. The Truman 
Doctrine sealed our partnership, and laid the basis for the 
Marshall Plan and for America's entire postwar engagement with 
the rest of the world. Over 50 years, now, our alliance has stood 
the test of time, and passed every other test, from Korea to 
Kosovo. On behalf of all Americans, I thank you for half a cen
tury of friendship, mutual respect and partnership.

Since the Cold War ended, we have learned something 
quite wonderful. We have learned that our friendship does not 
depend upon a common concern with the Soviet Union and that 
in fact, in the post-Cold War era, our partnership has become even 
more important. Together we are adapting NATO to the demands 
of a new century. We are partners for peace in the Balkans and the 
Middle East. We are developing new sources of energy to help the 
entire region. Last year, our trade was over $6 billion. It has risen 
50 percent in the last five years alone.

Thanks to the vision of your former President, Turgut Ozal, 
the continuing leadership of President Demirel and Prime 
Minister Ecevit, and the dynamism of the Turkish people, Turkey 
has become an engine of regional growth. In the months ahead, 
together we will launch new projects worth billions of dollars, 
mostly in the energy sector, to bring jobs to Turkey and to bring 
our two nations even closer.

This Assembly has taken bold steps to lead Turkey into the 
new century. I want the American press to listen to this: Between 
June and September, this assembly passed a remarkable 69 laws. 
I'm going to tell our Congress about that when I get home. But I 
will say this: It is not just the quantity of those laws that count, it
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is the quality. Landmark legislation on Social Security, an inter
national arbitration law, banking reform — laws that took courage 
and vision. Now, you face a difficult budget decision that requires 
courage and vision. If you do pass a sound budget, it will 
strengthen your economy and advance the prospects of a standby 
IMF agreement, something the United States strongly supports. 
On the edge of a new millennium, we have a rare opportunity to 
reflect upon our journey -- two nations that started in very differ
ent places, with a shared commitment to democracy, who now 
must forge a partnership relevant to the new era.

In a sense, we are all here today because of Kemal Atatürk. 
Not only because he chose Ankara to be the capital but because 
he pledged Turkey's future to the democracy symbolized by this 
proud assembly. Ironically, he accomplished much of what he did 
with no help from the western powers — indeed, against the oppo
sition of most of them. Many tried to carve up Turkey, to reduce 
it to a rump state. In the face of this, however, Atatürk responded 
not by closing Turkey up, but by opening Turkey to the rest of the 
world, a decision for which we must all be very grateful.

For better and for worse, the events of that time when the 
Ottoman Empire disintegrated and a new Turkey arose have 
shaped the history of this entire century. From Bulgaria to 
Albania to Israel to Arabia, new nations were born, and a century 
of conflict erupted from the turmoil of shifting borders unrealized 
— ambitions, and old hatreds — beginning with the first Balkan 
War and World War I, all the way to today's struggles in the 
Middle East and in the former Yugoslavia. Turkey's past is key to 
understanding the 20th century. But, more importantly, I believe 
Turkey's future will be critical to shaping the 21st century.

Today, I want to take a few minutes to explain why I 
believe that is true, and what we can do together to realize the 
future we both want.

Since people have been able to draw maps, they have point
ed out the immutable fact of Turkey's geography -- that Asia
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Minor is a bridge between continents. Less than a kilometer sep
arates Europe from Asia at the nearest point along the Bosphorus. 
And, in reality, there is no separation at all, thanks to the bridges 
you have built — to the commerce that spans Turkey every day to 
the communications revolution that links all parts of the world 
instantaneously.

Turkey's ability to bridge East and West is all the more 
important when another fact of Turkey's geography is considered. 
You are almost entirely surrounded by neighbors who are either 
actively hostile to democracy and peace, or struggling against 
great obstacles to embrace democracy and peace. To the south
east, Iran is witnessing a remarkable debate between proponents 
of a closed and open society, while Iraq continues to repress its 
people, threaten its neighbors, and seek weapons of mass destruc
tion. I thank Turkey for its support of Operation Northern Watch, 
which allows us to deter Saddam's aggression, protect the people 
of northern Iraq, and avoid another refugee crisis like the one you 
so courageously met in 1991.

To the south, the Middle East is still roiled with violence, 
but blessed with an historic opportunity to build a comprehensive, 
just and lasting peace. Turkey is a force for that peace as well, 
through its ties to Israel and the Arab states.

To the northwest lie the Balkans, where in the last decade 
seven new democracies have been bom, and four wars have 
claimed hundreds of thousands of lives. Turkish forces in NATO 
helped to end those wars, and thus to end this century with a pow
erful affirmation of human dignity and human rights. Today we 
are working side by side for an enduring peace in the Balkans, 
one which not only ends ethnic cleansing, but builds genuine 
cooperation, progress and prosperity. To the east, 12 independent 
nations have emerged from the ruins of the Soviet Empire. There 
is no more important challenge today than helping them to devel
op stable, independent, democratic societies. Turkey here also has 
been a leader, reaching out in particular to nations that share ties
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There is still much to be done. We must help Russia to 
complete its momentous democratic revolution. We must be clear 
with Russia that its fight against terrorism is right, but that the use 
of indiscriminate force against civilians is wrong, likely to exac
erbate the very tensions Russia wants to resolve. We must keep 
working together to resolve the conflict over Nagorno-Karabakh. 
We must secure the region's energy resources in a way that pro
tects the Bosphorus, helps newly free states to stand on their feet, 
empowers Turkey and Europe's future growth. We'll have a 
chance to address all these challenges when nearly a third of the 
world's nations gather at the OSCE summit in Istanbul this week.

When we step back and look ahead, it is possible to imag
ine two very different futures over the next generation. Without 
too much trouble, a pessimist might foresee a dark future, indeed: 
a Middle East with the peace process shattered, Saddam's aggres
sion unchecked, democracy collapsed in the Caucasus in Central 
Asia, extremism and terror spreading across the region, more vio
lence in the Balkans, military coups, unstoppable nuclear tensions 
in Pakistan and India.

But there is another vision — one that requires a strong 
Turkey playing its rightful role at the crossroads of the world, at 
the meeting place of three great faiths. It is possible to see that 
brighter future: one of rising prosperity and declining conflict; 
one in which tolerance is an article of faith, and terrorism is seen, 
rightly, as a travesty of faith; a future in which people are free to 
pursue their beliefs and proclaim their heritage in which women 
are treated with equal respect; in which nations see no contradic
tion between preserving traditions and participating in the life of 
the world; a future of growing respect for human rights that pro
tect our differences and our common humanity; and, specifically, 
a future in which nations that are predominantly Muslim are 
increasingly partners with nations that are not acting in concert in 
ways, large and small, to realize the shared hopes of their people.

of language, culture and history.
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I hope that the next time an American President addresses 
a nation with a Muslim tradition, he will be able to say that the 
progress of Indonesia and Nigeria and Morocco, all very different 
nations, has helped all of us put the lie to the tired claim of an 
inherent clash of civilizations. As Atatiirk said 75 years ago, 
"countries vary, but civilization is one." President Kennedy said 
the same thing in Berlin when he said, "freedom is indivisible."

All told, there are now billions of people around the region 
and the world whose future depends upon decisions made in this 
very room over the next 25 years. Each has a stake in Turkey's 
success in defining itself as a strong, secular, modem nation, 
proud of its traditions, fully part of Europe. That will require hard 
work and vision. You have done much of it already through Ozal's 
reforms, through the actions of this assembly, through the thou
sands of ways in which the Turkish people daily are forging an 
energetic and responsive civil society.

The future we want to build together begins with Turkish 
progress in deepening democracy at home. Nobody wants this 
more than the people of Turkey. You have created momentum and 
edicts against torture in a new law that protects the rights of polit
ical parties, in the achievements and vitality of this assembly. 
Avenues are opening for Kurdish citizens of Turkey to reclaim 
that most basic of birth rights -- a normal life.

But there still is far more to be done to realize the promise 
of the Universal Declaration of Human Rights, articulate at the 
very moment our two countries entered into close relations 50 
years ago. That progress will be the most significant sign of 
Turkey's confidence in looking to the new century, and in many 
ways, the most meaningful measure of your progress.

We agree with something that was never said more clearly 
than by the founder of the Turkish Republic — sovereignty should 
not be built on fear. Neither America nor Europe nor anyone else 
has the right to shape your destiny for you. Only you have that 
right; that, after all, is what democracy is all about. We raise these
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issues because for all the reasons I have mentioned, we have a 
profound interest in your success and we consider ourselves your 
friends.

Keep in mind, I come from a nation that was founded on 
the creed that a l l  are created equal; and, yet, when we were 
founded, we had slavery, women could not vote, even men could 
not vote unless they owned property. I know something about the 
imperfect realization of a country's ideas. We have had a long 
journey in America, from our founding to where we are. But the 
journey has been worth making.

And in our own troubled century, about to close, we have 
clearly learned that when writers and journalists freely express 
themselves, they exercise not only a fundamental right, but fuel 
the exchange of ideals essential to prosperity and growth. When 
peaceful outlets exist to express normal human differences, the 
peace is preserved, not shattered. When people can celebrate, 
their culture and faith in ways that do not infringe upon the rights 
of others, moderates do not become extremists, and extremists do 
not become misguided heroes.

A second way to shape the future lies in reducing tensions 
in the Aegean — something that will require hard work by both 
Turkey and Greece. Believe me, I appreciate how much history 
lies behind this troubled relationship. But people are beginning to 
see the possibilities that can be created by a new and better histo
ry. Prime Minister Ecevit's government has taken important 
strides in that direction. I agree with something he once said to 
me: there is just as much as history and geography uniting you 
across the Aegean as there is dividing you.

Greece is also taking some risks for peace and recognizing 
as never before that Turkey's destiny lies in Europe. You came 
together to promote stability in the Balkans, something that was, 
in fairness, far more difficult for them to do than for Turkey or the 
United States. The people of both nations were movingly joined 
again when tragedy struck you both in the form of earthquakes,
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first in August and then, horribly, again last week. Every person 
who lost a loved one or a home to those earthquakes knows that 
there was no such thing then as a Turkish or a Greek tragedy, they 
were human tragedies, and the world will never forget the human
ity each nation displayed toward the other.

We must also work hard to reach a just settlement in 
Cyprus, and I am very pleased that yesterday the parties accepted 
Secretary General Annan's invitation to start proximity talks in 
New York on December 3rd. Their goal is to prepare the ground 
for meaningful negotiations, leading to a comprehensive settle
ment of the Cyprus problem. I hope these talks will bring us a step 
closer to lasting peace. I believe a negotiated settlement is the best 
way to meet the fundamental interests of all the parties, including 
real security for all Cypriots and an end to the island's division.

Finally, the future we want to build together will require 
foresight on the part of our other allies in Europe — the foresight 
to see that our vision of a Europe that is undivided, democratic 
and at peace for the first time in all of history will never be com
plete unless and until it embraces Turkey. The United States is not 
a member of the European Union, but I have consistently urged 
European integration to move further and faster — and that 
includes Turkey.

There are still those who see Europe in narrower terms. 
Their Europe might stop at this mountain range or that body of 
water or worse, where people stopped to worship God in a differ
ent way. But there is a growing and encouraging consensus that 
knows Europe is an idea as much as a place — the idea that peo
ple can find strength in diversity of opinions, cultures and faiths, 
as long as they are commonly committed to democracy and 
human rights; the idea that people can be united without being 
uniform, and that if the community we loosely refer to as the West 
is an idea, it has no fixed frontiers. It stretches as far as the fron
tiers of freedom can go.

Ten years ago this month, the Berlin Wall tumbled, a cur
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tain lifted across Europe. The best way to celebrate that anniver
sary is to rekindle the feeling of liberation for a new generation. 
The best way to complete the unity glimpsed in 1989 is to inte
grate all of Southeastern Europe into the idea and institutions of 
Europe in 1999 and the years ahead. That means democracy in 
Serbia. It means peace in the Aegean. It means a successful dem
ocratic Turkey fully welcomed into the European community.

At the beginning of this new century in which we have so 
much hope, there is great optimism for both our countries.We 
have much to be proud of, but we must never forget that Turkey 
is built on the ruins of many ancient civilizations that once were 
every bit as optimistic as we are today.To avoid their fate, we 
must back up our words and our hopes with deeds.We must 
acknowledge the challenges still before us. We must not relinquish 
the confidence that brought us everything in this century as it 
becomes our history, but we must not lose the humility that this 
century's great troubles leave to every thinking person.

Turkey has come so far over so many barriers in so short a 
time. It was, after all, only 61 years ago this week that Atatiirk 
died. Prime Minister Ecevit was one of the schoolchildren who 
filed into the palace to pay their respects to the fallen leader. All 
of you are the youth he advised in his most unselfish mandate 
near the end: to continue to think for yourselves, to always re
examine your beliefs and to reshape democracy, generation after 
generation after generation.

What Turkey has generated in this century is a living exam
ple of what all people can do to claim a better destiny for them
selves. A new century now lies untested before us. It is an enor
mous opportunity. By deepening the democratic revolution 
embodied by, and still emanating from, this very chamber, Turkey 
can do more than serve its own people well. By your example and 
your exertion, you can truly inspire the world.

Thank you very much.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF TURKEY, H.E. 
SÜLEYMAN DEMÎREL IN PRESENTATION OF THE 

ORDER OF THE STATE OF THE TURKISH REPUBLIC
AWARD

(Presidential Palace, 15 November 1999)

Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

We are gathered here today to present the highest order, the 
order of the state of the Turkish Republic, to my dear friend, 
President Bill Clinton of the United States of America. The order 
of state, which I am proud to present to the President, is present
ed to heads of state for their contributions to the development of 
friendly relations between the Republic of Turkey and their states, 
and to the establishment of closer ties between their nations.

Our belief in democracy, freedom and peace forms a sound 
basis for the solidarity and the common faith between our coun
tries. President Clinton, during his speech to the people of Berlin 
on July 12th, 1994, about the fall of the Berlin wall, which was a 
disgrace for 40 years, said: the Berlin wall is gone. Now our gen
eration must decide what we will build in its place. Standing here 
today, we can see the answer: a Europe where all nations are inde
pendent and democratic; where free markets and prosperity know 
no borders; where our security is based on building bridges, not 
walls; where all of our citizens can go as far as their god-given 
abilities will take them, and raise their children in peace and hope. 
These words belonged to President Clinton.

These words also indicate the meaningful realization of the

[90] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



European idea, which is democratic, integrated, peaceful, and 
prosperous. We, as the members of the commonwealth of democ
racies, are working towards the achievement of this objective 
after the cold war. The commonwealth of democracies have suc
ceeded in overcoming the struggle for bringing down the Berlin 
Wall, which was the darker side of totalitarianism, and we see in 
President Clinton a visionary approach in his words for the future.

President Clinton, as a politician and a statesman, has been 
very keen on recognizing the importance of investing in the areas 
of education, health, and information technology in order to cre
ate effective societies so that economic prosperity, security, and 
peace in the 21st century can become global. And he has directed 
his priorities in this regard; for the investment in these areas are 
investments for our future.

President Clinton, during his term, has not only worked for 
the success of, and improvement of, American economy and the 
prosperity of the American people, but has also contributed to 
international peace and security.

President Clinton has been very active through his prudent 
statesmanship and through his efforts in order to resolve the 
Middle East Peace Process, Bosnia, and the Peace Process in 
Northern Ireland, as well as conflict in Kosovo. And through that 
he has shown, as late Kennedy has said, a profile of courage.

My dear friend, President Clinton,

I see you as someone who has contributed greatly to world 
peace. You have also contributed to ensuring closer ties between 
Turkish and American peoples. And on behalf of myself, my 
nation, and my state, I would like to present you the order of state.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF THE U.S., H.E. 
WILLIAM J. CLINTON IN PRESENTATION OF THE 

ORDER OF THE STATE OF THE TURKISH REPUBLIC
AWARD

(Presidential Place, November 15, 1999, Ankara, Turkey)

First of all, let me thank you for this beautiful Order of 
State Award. You know, in my country, they give you these 
awards normally when you're one step away from death. It's quite 
a wonderful thing to receive one when at least you still feel quite 
normal. And particularly, an award that symbolizes our shared 
values and the long friendship between our two countries, one 
that goes back in many ways to the beginning of our country and, 
clearly, for the last 50 years, back to the beginning of the Truman 
Doctrine and the commitment of the United States to the security 
and integrity of Turkey.

In these last 50 years, we have been partners from Korea to 
Kosovo, against aggression and oppression, and as we look ahead 
to the future, we will have many opportunities for richer and 
deeper partnerships.

I would just briefly observe that it is an irony of history that 
we are on the edge of a new millennium, which will be shaped by 
unbelievable advances in technology, an explosion in informa
tion, and great leaps forward in science. But the biggest problem 
the world has is that everywhere people are too much in the grip 
of the oldest difficulty of human societies: we still are prone to 
fear people who are different than ourselves.

And so, all across the world, we see ethnic, racial, religious

[92] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



conflicts. We see people remembering old reasons for geopoliti
cal difficulties, when new opportunities for cooperation are star
ing them right in the face. And it is, for those of us who are mov
ing into this new millennium, to leave our children a more unified 
vision of human society, and of human cooperation across nation
al lines, one that gives all children, without regard to their station 
or birth, a chance to live up to their dreams -boys and girls alike; 
Muslims, Jews, Christians alike; people who come from any part 
of the world.

I hope that we can be faithful — Turkey and the United 
States — to the ideals and dreams of our founders and, together, 
leave that legacy of a unifying vision of human life.

Thank you very much.
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TOAST BY H.E. SULEYMAN DEMIREL, 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY 
ON OCCASION OF THE OFFICIAL DINNER 
IN HONOR OF H.E. WILLIAM J. CLINTON, 

PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

My dear friend President Clinton,
Dear Ms. Hillary rodham Clinton,
Distinguished guests,

It is a great pleasure for me to host my dear friend Bill 
Clinton, President of our close friend and ally, the United States, 
with whom we share common values and ideals and his elegant 
wife Ms. Hillary Rodham Clinton and the esteemed members of 
the accompanying delegation. My wife and I would like to wel
come them to Turkey once again.

Mr. President,

You are visiting a country which has a 170-year-long past 
in diplomatic relations with your country. An interesting and 
close relationship was initiated between a young country and an 
old world empire when David Porter was appointed as the first 
American ambassador in history in 1831. When one considers the 
present level of our relationship, we see how accurate and vision
ary this 170-year-long journey to the horizons of the distant ocean 
has been.

This long process documents the history of the proximity 
between the Turkish and the American people. The adventure of 
the American people who displayed a determination to establish 
a new world and the courage to leave behind the fears, prejudices
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and intolerance of the old world and of our ancestors who began 
a long journey from Central Asian steppes to Anatolia and beyond 
tell the story of our similar human experience. Indeed, the stories 
of the United States established by immigrants who left their past 
behind in pursuit of freedom and opportunity and Turkey who 
embraced people of different ethnic origins, beliefs and languages 
as the successor of a multi-national, multi-lingual and multi-cul
tural empire resemble one another.

Both countries are lands of opportunity. Both are countries 
where freedoms are exercised to their fullest and everyone is 
equal regardless of their language, religion, ethnic origin, gender 
and beliefs. People in both countries have the right to pursue 
opportunities to build better lives for themselves and their chil
dren with the talents bestowed upon them by their creator. 
Therefore, our peoples understand one another very well and feel 
especially close.

The 20th century that is about to draw to a close, was 
termed by the political historians as "an American century". The 
United States became a global power in every sense in this cen
tury. Twentieth century also witnessed the emergence of the mod
em, democratic and secular Turkish Republic under the leader
ship of Mustafa Kemal Atatiirk on the world scene. Turkey 
proved through her democratic Republic that democracy, secular
ism and Islam are compatible. There is no other country that has 
accomplished such a deep-rooted social transformation in this 
century.

We were in solidarity throughout the Cold War for the 
defense of our common values. We share the well-deserved pride 
of the outcome of our unshakable belief in democracy, freedom 
and peace and of our victory in our fight against totalitarianism. 
The greatest share of this victory no doubt belongs to the United 
States, once described by President Franklin Delano Roosevelt as 
the "arsenal of democracy".

We have been on this journey together sharing the same

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [95]



ideals for the last 50 years. In fact, Turkey was the bulwark in the 
defence of our common values during the Cold War. Today, it 
serves as a bridge to extend these values all the way to the skirts 
of the Altai Mountains in the Central Asia. Turkey which is at the 
heart of the new political reality of Eurasia strives so that a future 
full of promises for peace and prosperity can replace a painful 
past. Today, the three seas, namely, the Caspian Sea, the Black 
Sea and the Mediterranean, that once divided the peoples living 
around this geography, are embracing each other today. The Silk 
Road re-emerges on the historic scene through our joint efforts 
with a new transportation, energy and telecommunication net
work of which Turkey is the focal point.

Today the geography of democracy has gone beyond bor
ders unimaginable just a decade ago. And, for the first time in his
tory there are more people living under democracy, than under 
dictatorships. As a powerful member of the commonwealth of 
democracies Turkey plays a leading role in making democracy, 
respect for human rights, rule of law and free market economy a 
lasting reality in this geography which is the cradle of universal 
civilization. In this quest it relies on the spirit of tolerance and sol
idarity that is imbued through thousands of years of 
hi story. Turkey and the United States will continue to work togeth
er in this vast geography for peace, stability and security.

We cannot and will not allow the trans-boundry ills such as 
intolerance, ethnic nationalism, xenophobia, racism and terrorism 
that stand against us to darken our faith in our common future 
and to cause despair in our societies. For, we are fully aware of 
how difficult it is to earn democracy and freedom. In the wise 
words of a great democrat Thomas Jefferson, "the wisdom of our 
sages and blood of our heroes have been devoted to the attainment 
of freedom and democracy." Noble principles and values we stand 
up for together from Bosnia Herzegovina to the Caucasus, from 
the Middle East to Kosovo draw strength from this shared aware
ness and remain to be the aspirations of millions of peoples 
around the world.
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At this point, let me express my earnest appreciations to 
President Clinton for his visionary and prudent statesmanship for 
building a global consensus on shared values in our time. In this 
respect, I would also like to point out that Ms. Hillary Rodham 
Clinton is a well deserved source of pride for your nation with her 
intellectual personality and with her elegance.

Mr. President,

We will be entering a new millenium in just forty-five days. 
The future holds promises despite the uncertainties we all face. It 
is in our own hands to turn hope into a reality and strengthen 
peace, prosperity and security of our friendly nations. As Turkey 
and the United States we still have much to accomplish. We are 
determined to build a better world.

With these thoughts, I propose a toast to the health and hap- 
iness of my dear friend President Clinton and Ms. Hillary 
Rodham Clinton, as well as to the bright future of the Turkish- 
American friendship and to the prosperity and well-being of our 
peoples.
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REMARKS BY THE PRESIDENT OF THE U.S., H.E. 
WILLIAM J. CLINTON AT STATE DINNER

(Presidential Palace Ankara, Turkey, November 15, 1999)

President and Mrs. Demirel, Prime Minister and Mrs. 
Ecevit, to the government coalition partners, the other parliamen
tary leaders, Mr. Speaker, distinguished Turkish and American 
friends.

Let me begin by thanking you, Mr. President, for the won
derful reception. I am delighted to see so many friends of our two 
countries at a moment of great optimism for our relationship, tem
pered by great sadness over the tragedy of the earthquakes you 
have suffered.

President Eisenhower visited Turkey for a day in 1959. 
President Bush came for two days in 1991. I am proud to be 
spending five days here. Every visit seems to be twice as long as 
the last one. The good news is, our partnership is becoming more 
important every year. The bad news is, that if American 
Presidents keep this up, some day one of us will not be welcome 
here.

Our relations go back to the beginning of the United States. 
Not long after our country was created, a high official, the Grand 
Senor, at what was then Constantinople, saw a ship flying the 
American flag sail into the harbor. Because the flag with stars on 
it was considered to be a lucky sign, he predicted then that the 
people of Turkey and the United States would enjoy a long friend- 
ship. Now, his prophecy has come to pass.
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Our friendship deepened more than 50 years ago, when 
another ship sailed into the Bosphorus. I'm told that every citizen 
of your country then alive remembers the day the United States 
ship, Missouri, arrived to protect the peace in the uncertain days 
following World War II. That sent a message that America will 
always be there when our Turkish friends need us.

Since then, it's been equally true that each time our com
mon interests have been imperiled, the Turkish people have been 
there alongside America. This fall, another American vessel came 
to Turkey, under tragic circumstances, when the Kearsarge 
arrived to assist the victims of the earthquake. Now, Turkey again 
has suffered natural disaster. And again I send the same simple 
message: please, let us know what we can do to help, and we will 
be there.

How we use our friendship will do much to define the cen
tury we are about to begin. What we do together will help to 
determine whether peace takes hold in the Middle East, whether 
tolerance takes root in the Balkans, whether young democracies 
succeed in the Caucasus. The way we do business together will 
help to determine whether our people have the jobs and reliable 
sources of energy necessary well into the new century. What we 
have stood for together, most recently in Kosovo, will help to 
decide whether the coming century is marked by democracy, root
ed in our common humanity, or by tyranny feeding off hatred.

I must take a moment tonight to express my appreciation 
for the contributions to the United States of our citizens of 
Turkish descent. Just last week, a remarkable Turkish-American, 
named Kenan Şahin, gave $100 million to the Massachusetts 
Institute of Technology out of gratitude for the education he 
received there. Ahmet Ertegün was the son of a Turkish 
Ambassador to the United States who grew up in Washington. 
But instead of attending diplomatic events like this one, he spent 
most of his time going out to hear rhythm and blues musicians.

When he founded Atlantic Records, he fundamentally
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changed the history of modern American music in ways that have 
greatly enriched every single citizen of our country and hundreds 
of millions of people throughout the world. When we finished 
shaking hands with all of you tonight, the President said, well, I 
know that was a long line, but I wanted you to see the face of 
modem Turkey. Well, I have had the opportunity to see the face 
of modem Turkey, and I am confident that when it comes to our 
relationship and our common endeavors, the best is yet to come.

Mr. President, we are grateful for your leadership and all 
you have done in your distinguished career. Fifty years ago, you 
came to the United States to study and work among us. When we 
celebrated our bicentennial in 1976, you wrote a moving essay 
describing how your first visit persuaded you of the importance 
of, and I use your words, "providing full opportunities to all citi
zens, regardless of birth, origin and creed."

Mr. President, though your engineering days are over, I am 
proud of the bridges you have helped us to build together. I ask all 
of you to join Hillary, me and our American delegation in a toast 
to the President and Mrs. Demirel, Prime Minister and Mrs. 
Ecevit, and the people of Turkey.
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KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞTN
AÇIKLAMASI

BM'nin ilk iki metni bizde derin hayal kırıklığı yaratmıştır. 
Israrımızla ve Türkiye'nin güçlü desteğiyle üzerinde daha önce 
mutabık kalınmış olan duyuru metnine dönülmüştür. Herkesin 
Kıbrıs'ta ancak tam eşitlik temelinde ilerleme sağlanabileceğini 
anlaması gerekir. Bu anlayış çerçevesinde ve BM Genel 
Sekreteri'nin son olarak yapmış olduğu açıklamayı esas alarak 
dolaylı görüşmeler için New York'a gidilecektir.
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TÜRKİYE-ABD ARASINDA PARAFE EDİLEN ALFA 
İSTASYONU’NUN DEVRİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

HAKKINDA BİLGİ NOTU

1. Türk Silahlı Kuvvetleri Belbaşı Tesisi'nin, Nükleer 
Deneme Yasağı Anlaşması (Comprehensive Test Ban 
Treaty/CTBT) çerçevesinde kurulması planlanan "Uluslararası 
Sismik İzleme Sistemi" (USIS) kapsamında ülkemizde oluşturul
ması öngörülen "Alpha İstasyonu" olarak faaliyette bulunması ve 
bunu teminen öncelikle işletme sorumluluğunun ABD askeri 
makamlarından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü'ne devredilmesine ilişkin anlaşma 
("Agreement Between The Government Of The United States of 
America and The Government Of The Republic of Turkey 
Concerning The Closure O f Belbaşı Installation And The 
Activation Of A New Seismic Research Station"), bugün (15 
Kasım 1999) ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Marc Grossman 
ile Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi 
Tansu Okandan tarafından parafe edilmiştir.

2. 17 Ağustos 1999 tarihinde ülkemizde meydana gelen 
deprem felaketinden sonra ABD'de olağanüstü hal ve afet yöneti
minden sorumlu koordinatör kuruluş olan FEMA ile Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü arasında bir
işbirliği Niyet Protokolü imzalanması hususunda mutabakata 
varılmıştı.

"Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü ile Federal Olağanüstü Hal Yönetim 
Ajansı Arasında Doğal ve Doğal Olmayan Teknolojik Afetleri 
Önleme ve Müdahale Etme Alanında İşbirliği Niyet Protokolü" 
başlığım taşıyan protokol, bugün (15 Kasım) Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Müsteşarı Ali Helvacı ile ABD Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Marc Grossman tarafından imzalanmıştır.
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TÜRKİYE’NİN KKTC’YE DESTEĞİ HAKKINDA
AÇIKLAMA

Bilindiği üzere, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kıbrıs konusunda doğrudan müzakereler için 
ortamın uygun olmadığına dikkat çekmekte, iki tarafça da, kalıcı 
bir çözüme yönelik kapsamlı bir girişim için, aracıyla konuşmalar 
yoluyla müzakere zemininin hazırlanması gerektiğini ve Kıbrıs'ta 
ancak tam eşitlik temelinde ilerleme sağlanabileceğini önemle 
vurgulamaktaydılar.

Bu görüşlerimiz en yüksek düzeyde BM Genel sekreterine 
iletilmiş bulunmaktaydı.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş tarafından bu sabah 
aracıyla konuşmalar konusunda yapılan açıklamada ortaya konan 
hissiyat ve tutumu bütünüyle paylaşmakta ve desteklemekteyiz.

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs adasında adil ve kalıcı bir uzlaş
manın nasıl sağlanabileceği konusunda geçmişin tecrübelerine ve 
bugünün gerçeklerine dayalı yapıcı, ortak görüşlere ve tutuma 
sahiptirler. Adada yeni bir birlikte yaşamanın ancak egemen eşit
lik temelinde gerçekleşebileceği açıktır.

Türkiye, garantör ülke ve Anavatan olarak KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'a ortak görüşlerimiz çerçevesinde 
güçlü destek vermeye devam edecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN UNESCO'NUN 54. 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE

YAYINLADIKLARI MESAJ

B irleşm iş M ille tle r  E ğitim , B ilim  ve  K ü ltü r  T eşkila tı'n ın  
( U N E SC O ) 54. ku ru lu ş y ıld ö n ü m ü  ves ile s iy le  bu teşkila tı, k u ru 
luşundan  bu ya n a  d ü n ya  m ille tle r i a ra s ın d a  ka lıc ı barış ın  tesis i 
am acıy la  eğitim , bilim , kü ltü r  ve  en fo rm a syo n  a la n ın d a k i d e ğ e r
li ça lışm aları ve  ü stü n  ka tk ıla r ı d o la y ıs ıy la  ku tluyorum .

İk in c i D ü n ya  S a va şı'n ın  n ed en  o ld u ğ u  y ık ın tıla r ın  ü zerin d e  
yen i b ir u lu sla ra ra sı d ü zen in  ku ru lm a sı çaba larında , B irleşm iş  
M ille tle r  s is te m i iç e r is in d e  b ü y ü k  s o r u m lu lu k la r  ü s tle n e n  
U N ESC O , sa va şla r ın  o r ta ya  ç ıkm a sın a  y o l açan  ırk, cins, dil, d in  
ve  kü ltü r  ayrım cılığ ı, h o şg ö rü sü z lü k  ve  ceh a le tle  m ü ca d e led e  
b ü yü k  çaba  sa rfe tm iş  ve  ö n em li m esa fe  katetm iştir. U N E SC O  
g ü n ü m ü zd e  bu ça b a la rın a  ila ve  o la ra k  insan  hakları, u yg a rlık 
la r  arası d iya lo g  ile b ilim  ve  tekn o lo jid e  e tik  a n la y ış ın  g e liş ti
r ilm esi g ib i a la n la rd a  da  d eğ erli ça lışm a la r  yürütm ektedir.

D ü n ya 'd a  ka lıc ı barışın  hak im  o lm ası için, in san ların  z ih 
n in d e  b ir barış kü ltü rü n ü n  o lu ş tu ru lm a sı gerekm ektedir. B ö y le  b ir  
kü ltü rün  b en im sen ip  z ih in lerd e  y e r le şm esiy le  ş id d e tin  y e r in i d iya 
log, ayrım cılığ ın  ye r in i h o şg ö rü  alacaktır. B u  d u ru m u n  b ilin c in d e  
o lan  B irleşm iş M ille tle r  200 0  y ılın ı "U luslararası B arış  K ü ltü rü  
Yılı"  o la ra k  ilan  etm iştir. U N E S C O 'n u n  da  fa a liye tle r in i bu yö n d e  
yo ğ u n la ştırm a ya  b a şla m a sın d a n  m e m n u n iy e t duyuyoruz.

E vren se l b ir  B a rış  K ü ltü rü 'n ü n  ya ra tıla b ilm esi b ir  ya ndan  
eğ itim  düzey in in  yü kse ltilm esin e  bağ lı iken, d iğ er  ya n d a n  eğ itim  
sistem inde, h a lk la r  a ra sın d a  h u su m e ti te şv ik  ed ic i h u su sla rın  
o rta d a n  ka ld ır ılm a sın ı gerektirm ekted ir. U N E SC O 'nun  bu yö n d e
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yü rü teceğ i faaliyetler, b ü y ü k  A ta tü rk 'ü n  "Yurtta  Sulh , C ih a n d a  
S u lh "  ilk e s i d o ğ ru ltu su n d a  ile r leyen  T ü rk iye  ta ra fın d a n  tam  
a n la m ıy la  desteklenecektir.

2 0 0 0 'li y ılla ra  y e n i b ir  G en e l S ekre te r 'in  yö n e tim in d e  g ire 
c ek  o la n  UNESCO'nungelecekte de  in sa n lığ ın  g e lişm e s in e  ö n e m 
li ka tk ıla rd a  b u lu n a ca ğ ın a  o la n  ku vve tli in a n c ım ı belirtir, bu  
an la m lı y ıld ö n ü m ü n d e  en  iy i d ile k le r im i su n a rım .
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ADDRESS BY PRESIDENT SULEYMAN DEMIREL 
TO THE LUNCHEON HOSTED BY ATC AND DEİK

(Istanbul, Şale Köşkü, 16 November 1999, Tuesday, 13.30)

President Clinton,
Distinguished guests,

It is a great pleasure for me to address such a distinguished 
audience. At the outset, I would like to welcome President 
Clinton, Ms Hillary Rodham Clinton, and the U.S. delegation to 
Istanbul. This is a global city that fully represents the rich histo
ry and great dynamism of our country. With its splendor, histori
cal heritage and spirit of tolerance, istanbul has always con
tributed greatly to the blossoming of the universal civilization. On 
the eve of a historic summit, your state visit to Turkey becomes 
all the more memorable and timely.

I wish to take a moment, Mr. President, to express my sin
cere appreciation for your relentless efforts to strengthen the 
bonds of partnership between our two friendly nations. Also, your 
remarkable contributions in the post Cold War era to the exten
sion of our shared values and principles around the globe in gen
eral, and in our wider region in particular deserve a special 
praise. Furthermore, I strongly believe that history will register 
you in its most priviliged pages for not only leading your nation 
through its longest economic growth and prosperity in modem 
times, but also for promoting economic freedoms and opportuni
ties around the whole world. So , Mr. President, dear friend, let 
me simply say that you have done a great job.

Let me go on by elaborating the new potentials and prom-
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ises that are before us. First, with the disappearance of the iron 
curtain the historic Silk Road is reappearing. Three seas, namely 
the Caspian Sea, the Black Sea and the Mediterranean are 
embracing one another with new transport, telecommunications 
and energy corridors. Europe meets Asia once again through 
Eurasia. Indeed, the concept of Eurasia has become an undeniable 
political reality. The prospect of peace in the Middle East seems 
to be within reach more than ever. The Balkans are making 
progress in the integration with Europe. All these developments 
herald the dawn of a new era of peace, cooperation and prosperi
ty in our wider region.

Indeed globalization of economy and universalization of 
law have become two inter-related phenomena. Hence, Turkey 
has made fundamental arrangements in its legal structures to 
fully integrate with the world economy and to make sure the 
financial transparency. We have achieved considerable progress 
in this direction. Turkish entrepreneurs now produce for the glob
al markets. They are fully aware of the importance of being able 
to compete with the rest of the world. Turkey has taken steps 
towards updating and harmonizing legislation with universally 
acclaimed principles both in the context of adapting to the cus
toms union with the European Union; and in compliance with its 
commitments under the World Trade Organization.

Important legislations have already been put into force 
such as protection of intellectual and industrial property rights, 
consumer protection, competition rules and last but not least, the 
recognition of the international arbitration. All these clearly 
demonstrate that Turkey is geared towards becoming a more com
petitive and at the same time a business-friendly market.

In fact, today Turkey has become a regional leader in every 
sense and a global state with its achievements and potentials. It 
has also become an important economic powerhouse in its geog
raphy. It is the initiator and the founding member of the Black 
Sea Economic Cooperation, Economic Cooperation Organization
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and the D-8. Thus, with its central and pioneering role in an eco
nomic cooperation network covering 3 continents and 24 coun-

»

tries spanning all the way from the Atlantic to the Bering Sea 
Turkey promotes the virtues of free trade.

- Turkey is the sixteenth largest economy in the world with 
a 400 billion total per capita GNP. It is the largest economy in 
the Balkans, the Black Sea and Caspian Basins, the Central Asia 
and the Middle East.

- Our average growth rate in the past 30 years has been 5 
percent. Today more than 80 percent of our exports are industrial 
goods. Total trade volume of Turkey has reached 75 billion dol
lars. The Turkish entrepreneurs are selling goods to 135 countries, 
investing or undertaken constructions in 53 countries. The total 
investments in Europe of the Turks living in Europe is over 7 bil
lion dollars.

- In the Balkans, the Caucasus and the Central Asian 
regions more than 4 thousand Turkish firms have undertaken 
projects worth more than 10 billion dollars. The investment of 
Turkish private enterprises in the Russian Federation alone 
amount to 10 billion dollars.

- Turkey has a highly sophisticated financial services 
industry. The Turkish stock exhange is one of the world's best per
forming emerging markets. The market capitalization of the firms 
registered in the stock exchange reached 57 billion dollars this 
year.

- Major infrastructural projects of the reappearing Silk 
Road are being built through Turkey.

- In the next 30 years we will spend 150 billion dollars in 
defence industry projects.

As these achievements clearly demonstrate, Turkey is a 
regional power of peace, moderation, stability and prosperity in a
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turbulent region stretching from the Balkans to the Caucasus, 
from the Middle East to the Central Asia full of conflicts and 
instability. In this respect, it should be taken into consideration 
that, by inviting Turkey to join G-20 forum, the international 
community has confirmed Turkey's status as a major emerging 
economic power and a reliable business partner.

With regard to our bilateral economic relations, I believe 
that the deep rooted relations between Turkey and U.S. Have 
gained a new dimension with signing of the Trade and Investment 
Framework Agreement (TIFA).

The establishment o f a "Qualifying Industrial Zone" in 
Eastern and South-Eastern of Turkey within the context of this 
agreement, similar to the ones at the border of Israel and Jordan, 
will offer new opportunities for both sides and will no doubt 
increase the joint Turkish-U.S. Investments aimed at exporting to 
the third countries of the Middle East and the Eurasian Peninsula.

I would also like to remark briefly on the Southeastern 
Anatolia Project which is one of the largest irrigation and devel
opment projects in the world that will greatly increase Turkey's 
agricultural production by the time it is completed. If we look at 
this project from the larger perspective as we must, increased pro
duction and food security in a turbulent area with a large popula
tion is one of the pillars on which long term stability and peace 
will be built upon. Therefore, new prosperity in a traditionally 
less developed area will have not only economic benefits, but also 
profound social effects. We have so far spent 16 billion dollars in 
this project and will spend another 16 billion dollars in the years 
ahead.

In addition to its vast agro-business opportunities, the 
Southeastern Anatolia Project consists of advantageous invest
ment areas for foreign capital in energy, transportation, commu
nication, education, health and animal breeding sectors. We 
believe U.S. firms are particularly well placed to provide tech
nology, products and training that Turkey needs in this context.
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The new regional and global role of Turkey is further high
lighted by its growing significance in the new energy equation 
that has emerged in the Eurasian continent. Turkey has a double 
advantage in this new global game. On the one hand, as the 
largest and the fastest growing economy in this region, it is a 
major energy market with a 30-year, 128 billion dollar worth of 
an investment program currently in place. On the other, it is the 
key country in the transportation of the Caspian Basin oil and nat
ural gas resources to the world markets. The pivotal projects in 
this framework are, as you all well know, the Baku-Ceyhan Oil 
Pipeline Project and the Trans-Caspian Natural Gas Pipeline 
Project. These projects offer the most economic, shortest and 
safest alternative of energy transportation. They are also the only 
projects that will safeguard the energy security in Eurasia, ensur
ing the continuation of the recently emerged geo-political plural
ism in this region.

Our relentless work is about to be crowned with the sign
ing of the relevant agreements on these two projects. President 
Clinton will sign them as witness. Indeed, in all the efforts 
towards rapidly realizing these projects the active support of the 
government of the United States has been exemplary. I would like 
to take a moment to thank President Clinton for his personal role 
in his government's efforts to support and promote the idea of 
building the east-west energy corridor which will have a vital 
bearing on the future prosperity of Eurasia. We are determined to 
continue to work closely with the United States in these projects.

Mr. President,

Both United States and Turkey are staunch supporters of 
free market and economic liberties. Therefore, when we talk 
about the future of Turkish-American economic cooperation our 
respective business communities should be seen as the flag bear
ers. Before concluding, I would like to express my gratitude and 
appreciation to the Turkish and American business communities 
for their commendable efforts in discharging their responsibili-
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ties. We must keep up with their pioneering spirit. We must 
remove all the obstacles on their way. We must be inspired by 
their creativity and dynamism.

With these thoughts in mind, I would like to propose a toast 
to the bright future of Turkish-American partnership. Thank you.
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ADRESS BY THE PRESIDENT OF THE U.S., H.E. 
WILLIAM J. CLINTON TO THE LUNCHEON HOSTED

BY ATC AND DEIK

First, to my good friend President Demirel, thank you for 
your remarks and for the wonderful visit that you have hosted for 
Hillary and Chelsea and me and our entire American party, cul
minating in the magnificant dinner last night and the presentation 
of the award, which I will treasure always.

Thank you, Mr. Koç, for gathering this distinguished group 
of Turkish business leaders. The American delegation here, 
Secretary Albright and others, thank you very much for being 
here. And I want to say a special word of appreciation to Senator 
Nancy Kassebaum-Baker for her willingness to lead this group. 
The presence of Nancy and her husband, Senator Howard Baker, 
here — literally, two of the most outstanding members of the 
United States Senate since the Second World War— is a great trib
ute to the importance of the relationships between the United 
States and Turkey. I am grateful for their service to our country 
and grateful for their leadership. And Nancy, thank you very
much for giving your time to this important endeavor. I thank you 
very much.

I am honored to be in this historic city of two continents 
and three empires, now modern hub of Turkey's free market 
democracy. I am thrilled to be in this magnificent building, in this 
beautiful room. It's almost enough to make you miss the empire. 
Unfortunatelly, at least if we still had the empire, I'm sure I 
wouldn't be invited to lunch here today, so I think we're getting 
the best of both worlds.
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I'm honored to be with all of you who have contributed so 
much to the growth and strenght of this country. I thank the 
Turkish-U.S. Business Council and the American-Turkish 
Council for all they have done to promote ties between our two 
nations and to improve the welfare of our peoples.

President Demirel has said that Turkey is situated at the 
center o f the world. That was true in ancient times; it was true in 
the 20th century even after the end of the Ottoman Empire. It will 
be even more true in the 21st century. What Turkey does, and 
what we do together in the coming years will help to determine 
whether stability takes roots in the Balkans and the Aegean; 
whether true and lasting peace comes to the people of the Middle 
East; whether democratic transformations in the states of the for
mer Soviet empire, from the Caucasus to Central Asia, actually 
succeeds.

Clearly, economic developments will have a lot to do with 
our success in all these endeavors. The steps we take together 
today to improve the climate for trade, investment and jobs will 
help to bring this region together, to reduce tensions, to strength
en democratic governments. In turn, the strengthening of freedom 
and stability will do even more to spur prosperity.

There is hardly a place in the world where the intersection 
of politics and economics is more clearly complete. Therefore, I 
would like to take just a couple of moments to make a few points 
about what we have been doing and where we are headed togeth
er. First, let me applaud the bold economic reforms taken by 
Turkey under Prime Minister Ecevit, including landmark legisla
tion on Social Security, international arbitration, banking regula
tion and the budget.

These are part of a global trend of opening markets, 
strengthening financial stability and imposing fiscal discipline, 
while working to ensure that society's most vulnerable are not left 
behind. These measures will improve the climate for trade and 
investment and will lead to more jobs and higher incomes for the
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Second, I am very pleased, to echo President Demirel, that 
trade between our two countries has reached new heights, rising 
50 percent in the last five years alone, now surpassing $6 billion. 
We are the fourth-largest supplier of exports to Turkey and the 
second largest market for exports from Turkey.

Following the August earthquake and the pressures it put 
on the economy here, we have gone the extra mile to become flex
ible to Turkish textile exports, and recently taken important steps 
to further expand trade and investment between our two coun
tries. In September, during Prime Minister Ecevit's visit, we 
signed a trade and investment framework agreement to cut 
through red tape and work through disagreements in our trading 
relationship. Our Overseas Private Investment Corporation will 
soon double its activity in Turkey to more than $1 billion. Our 
Export-Import Bank will delegate $ 1 billion in lending authority 
to 12 Turkish banks - powerful evidence of our confidence in 
Turkey's economy, and our commitment to strengthen it. In turn, 
Turkey's decision to open its market to cattle imports will benefit 
United States ranchers and Turkish consumers.

We're also on the verge of completing some major agree
ments - a $30-million contract for a vessel-tracking system to help 
keep the crowded Bosphorus safe and protect the environment; a 
framework agreement for j oint irrigation proj ects in southeastern 
Turkey, and a half-dozen power plants worth some $5 billion. 
These projects will be good for both countries, and I hope we can 
conclude all of them soon.

Third, we are moving ahead, as the President said, to build 
energy security in the new century. We've made great strides 
toward the proposed Baku-Ceyhan Oil Pipeline and the trans- 
Caspian Gas Pipeline. These will help to diversify our sources of 
energy and help the newly - independent countries of the 
Caucasus and Central Asia stand on their own feet. They will put 
Turkey, our trusted ally, front and center in the effort to create a

people of Turkey.
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I'll bet if you polled the citizens of the United States and 
Turkey, over 90 percent of them would never have heard of the 
Baku-Ceyhan Oil Pipeline, or the trans-Caspian Gas Pipeline. But 
if we do this right, 20 years from now, 90 percent of them will 
look back and say, thank you for making a good decision at a crit
ical time.

Fourth, greater economic cooperation and integration is 
vital to the future of Turkey and its southeastern European neig- 
bors. A central challenge, of course, is building stronger econom
ic ties between Turkey and Greece as a part of larger effort for 
reconciliation and cooperation between your two countries. I'm 
very pleased the private sector is leading the way. But the 
Turkish-Greek Business Council is back in business, and both 
nations are talking about increasing bilateral trade and tourism.

Political and economic forces here, again, reinforce each 
other. In order for our two NATO allies, Greece and Turkey, to be 
full partners in the European Union, bilateral relationship must 
improve. In order for southeastern Europe to overcome the 
Balkan wars in Bosnia and Kosovo, and the legacy of commu
nism in the other states of the southeast, the nations of the region 
must draw closer to each other, and then together draw closer to 
the Europe.

Again, I say these efforts can only succeed if Greece and 
Turkey are leading the effort. Because of the earthquakes and the 
human response to them by both Turks and Greeks; because of 
the leadership— outstanding leadership— in the Turkish and Greek 
governments; because of the Cyprus talks just announced— we 
now have a genuine opportunity for fundamental and enduring 
reconciliations between your two lands. I will do everything I can 
to help you seize this chance. I believe seizing this chance will 
have enormous economic, as well as political, benefit to the ordi
nary citizens of Turkey well into the next century.

secure energy future.
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The last point I want to make is this: if we want strong eco
nomic growth and lasting prosperity, it is essential that we work 
everywhere to deepen freedom and democracy— in our own coun
tries and around the world. I applaud the strides Turkey is making 
in this regard, not because the Americans or the Europeans want 
it, but because it's the right thing for the Turkish people. And I 
encourage further progress in these areas, such as freedom of 
expression, because it is right, and because we in America have a 
great stake in your stability, in Turkey's ability to reap the full 
benefits of the information age and the global economy, in 
Turkey's full integration in Europe, in Turkey's full success as a 
modem, prosperous, secular society bridging East and West.

I am proud that we are working as partners with you to
build better lives for our citizens, and I am proud to have had the
opportunity to represent the people of the United States on this 
historic trip.

I would like to close by asking my fellow Americans to 
join me in a toast to President Demirel, the leaders of this organ
ization, and the people of our host nation, Turkey.

Thank you very much.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV “24 
SAAT” PROGRAMINA VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

Türkiye açısından önemli anlaşmaların imzalanacağı 
yüzyılın son büyük zirvesinin öncesinde, aynı zamanda Kıbrıs 
açısından, AB üyeliğine adaylık açısından önemli gelişmelerin 
yaşanacağı bir dönemde Dışişleri Bakanı İsmail Cem stüdyo 
konuğumuz. Efendim hoşgeldiniz.

CEVAP : Hoşbulduk efendim.

SORU: Dış politika gündeminde Türkiye'yi ilgilendiren 
ama AGİT çerçevesinde yer almayacak konulara da gireceğiz, 
Kıbrıs gibi. Ama öncelikle AGİT'ten başlayalım isterseniz. 
Yüzyılın son büyük zirvesi İstanbul'da ve burada Türkiye açısın
dan da önemli gelişmeler var. Başlı başına Zirve’nin burada 
olması gibi. Türkiye'nin rolünü bu çerçevede nasıl değer
lendirmek lazım.

CEVAP : Zirve’nin memleketimizde yapılması Türkiyemiz 
açısından çok önemli bir husus. Şunu da belirteyim; AGİT gibi 50 
küsur ülkenin ancak oy birliğiyle karar alabildiği bir platformda 
Türkiye'nin teklifi, bu teklifte ısrarlı olması, doğan bazı karşı 
düşüncelere cevap verebilmesi ve sonuçta oybirliğiyle İstanbul 
Zirvesi’ne karar alınmış olması bizim açımızdan fevkalade önem
li. İkincisi biz burada yüzyılın son zirvesini yaparak Türkiyemizin 
konumunu, etkinliğini, gücünü ve aynı zamanda belki de en 
önemlisi, misafırseverliğini dünyaya sergilemek istiyoruz ve 
bunu da umuyorum bir aksilik olmadan başarıyla tamamlarız.

SORU: Burada uzun zamandır konuşulan Türk kamuoyu
nun da gündemine giren Avrasya Enerji Koridoru denen bir 
kavram var. Bu konuda somuta giden adımlar atılıyor. Bakü-
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Ceyhan Petrol Boru Hattına ilişkin bir adım artık burada somut 
olarak atılıyor. Bu aslında Türkiye'nin bundan sonra, 2000 yılın
da bölgede oynayacağı rolün somutlaşması, yani kağıt üzerine 
geçmesi oluyor.

CEVAP :Çok doğru bir noktaya değindiniz. Aslında 2000 
yılı, 21'nci yüzyıl, bir umut yüzyılı gibi tanımlarla belirleniyor. 
Türkiyemiz açısından ben biraz farklı görmekteyim. 21'nci 
yüzyıl, hatta 21'nci yüzyılın başları, Türkiyemiz açısından sadece 
umudun yüzyılı değil, fakat umudun gerçekleştiği yüzyıl olacak. 
Bir ümit yüzyılı değil, ümidin hakikate dönüştüğü bir yüzyıl ola
cak ve hemen de yüzyılın başlarında umuyorum bunlar gerçek
leşecek. Bu gerçekleşmede sözünü ettiğiniz konular tabii ki çok 
önemli. Yani Bakü-Ceyhan Türkiyemizin Kafkaslardaki, Orta 
Asya'daki ve hatta dünyadaki konumuna çok önemli bir katkı 
getirecek. Türkmen gazının -doğalgazının- Azerbaycan üzerinden 
Türkiye'ye gelebilmesi gene aynı şekilde bizim açımızdan 
fevkalade önemli. Bu gelişmeleri inşallah başka olumlu gelişme
ler takip edecek. Ben çok önceden bir iddia olarak ortaya koy
muştum: Türkiye'nin 21'nci yüzyıla dünya devleti olarak girmesi 
bizim hedefimizdir demiştim Bakan olarak ilk basın toplantımda 
ve sanırım bu söylediklerimiz gerçekleşecek.

  •  ____

SORU: AĞIT Zirvesi sırasında elbette küresel sorunlar 
öncelikle konuşulacak ama, bu kadar liderin biraraya gelmiş 
olmasından hareketle elbette hem bölgesel, hem de ikili sorunlar 
kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Bunların içinde Türkiye'yi 
doğrudan ilgilendirenler olduğu gibi, sınırlarında cereyan eden 
olaylar da var. Bu nedenle de Türkiye'nin dikkati burda elbette 
yoğunlaşacak. Bunlardan bir tanesi de Çeçenistan sorunu. Daha 
Zirve başlamadan önce tarafların gönderdiği mesajlar var. Diğer 
taraftan Boris Yeltsin Zirvede Rus Heyetine kendisinin başkanlık 
edeceğini ve Çeçenistan konusunda kararlı olduklarını söylüyor. 
Türkiye'nin daha önce dile getirdiği bir takım çekinceler, Rusya 
ile Başbakanımızın gezisi sırasında imzalanan anlaşmalar 
çerçevesinde acaba Zirve'de ne olması ve Türkiye'nin bu konuda
ki gelişmelere karşı nasıl bir tavır takınması bekleniyor?
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CEVAP: Biz Çeçenistan konusunda çok net bir politika 
ortaya koyduk. Çeçenistan konusunda iki boyut var. Birinci boyut 
Türkiye imzaladığı anlaşmalar uyarınca -ki bu anlaşmalardan 
birisi AGİT'tir, öteki Avrupa Konseyi Anlaşması yahut Avrupa 
Konseyi ilkeleridir- biz ülkelerin toprak bütünlüğüne sahip çıkı
yoruz. Yani bu bizim bir ilkemizdir ve bir memleketin toprak 
bütünlüğünün tartışma konusu olmasını istemiyoruz. İkinci boyut 
gene bizim imzaladığımız anlaşmalar ve kendi inancımız doğrul
tusunda insan hakları meselesinin hepimizin ortak meselesi 
olduğudur. Yani bir insan hakları meselesi şu veyahut bu ülkede 
veyahut bir başka ülkede olması, onun bizim aidiyetimizden, çık
ması değildir. İnsan hakları hepimizin meselesidir ve insan hak
ları boyutuyla fevkalade ilgiliyiz. Bu konuda Türkiye olarak eli
mizden geleni diplomatik düzeyde, insani yardım düzeyinde yap
maktayız. Şimdi bu konu AGİT'te belli bir gerilime yol açabile
cekmiş gibi gözüküyor. Bizim yaklaşımımız şudur: Biz bir defa 
ev sahibiyiz. Ev sahibi olarak tabii bir haklılık içinde olması 
koşuluyla biz gerginlikleri arttırmak değil, gidermek gibi bir 
işlevin de sahibiyiz ve AGİT'te Türkiye bu bağlamda bir rol 
oynayacaktır. Biz karşıt görüşlerin çok aşırıya gitmemesini
taraflara telkin etmekteyiz. Tabii ki, elbette, herkes kendi tutu-

•  _

munu koyacaktır ortaya, fakat AGIT'in sadece Çeçenistan mese
lesinin tartışıldığı bir toplantı olmasını istemiyoruz ve yak
laşımımızı da bu şekilde dile getiriyoruz.

SORU : Ama kuşkusuz bu mesele orada ağırlıklı olarak yer 
alacak ve konsensüs gerektiği için belki bir deklarasyona var
makta sorun yaratabilecek. Yani düğüm noktalarından biri 
Çeçenistan.

CEVAP : Tabii ki yer alacak. Ağırlıklı da olacak. Hiç 
kuşkusuz. Çünkü belirttiğiniz gibi AGİT'te ancak bütün ülkelerin 
ortak katılımıyla karar alınabiliyor. Biz ev sahibi ülke olarak da 
bu konsensüsün oluşması için ciddi gayret göstermekteyiz ve 
burada bir işlev taşımaktayız.

SORU: Zirvede öncelikli olarak ele alınacak konulardan
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bir tanesi AKKA ve az önce okuduğumuz haberde de bir konsen
süsün ortaya çıktığına ilişkin bir izlenim var. Bu konsensüsün 
Zirve başlamadan önce sağlanmış olması ya da sağlanacağının 
belirmesi, elbette zirvedeki havayı da, işleyişi de, atmosferi de 
kolaylaştıracak, rahatlatacak bir şey. Peki sizce gerçekten de bu 
böyle bir sonuca varacak mı, yoksa bir gerilimin gene de oluşması 
ihtimali var mı acaba?

CEVAP: Efendim tabii ki gerilim olması ihtimali var. Ama 
biz Türkiye'nin menfaati doğrultusunda mümkün olanı yapmak
tayız.

SORU : Peki Rusya'nın Kafkas 1 ar'daki silah mevcudiyetini 
arttırma yönündeki talebi ve bunun da şu ana kadar gündeme 
gelmiş ve bir şekilde sonuca bağlanmış olması acaba Türkiye'yi 
endişelendirmiyor mu?

CEVAP : Biz bu silah indirimi konusunda çok hassasız. 
Zaten Şubat ayında Rusya ile silah indirimi konusunda bir muta
bakata vardık. Sonra malum Rusya bir açıklama yaptı ve geçici 
bir süre sözünü verdiği indirimi yapamayacağını bildirdi. Sadece 
biz değiliz bunun muhatabı, bütün AGİT'e böyle bir bildirimde 
bulundu ve bu bildirimi de geçici bir süre olmak koşuluyla, makul 
bir süre olmak koşuluyla, AGİT tarafından kabul edildi. Şimdi 
durum bu. Şu anda ihtilaflı vaziyet yok. Tabii verdikleri sözü ye
rine getirecekleri varsayımıyla.

SORU: AGİT Zirvesi'nde ciddi biçimde ele alınacak olan, 
yıllardır ölü duran ama petrol boru hatlarıyla birlikte canlanan 
Karabağ meselesine değinelim. Burada neler olacak? Bize nasıl 
bir tablo çizebilirsiniz?

CEVAP: Karabağ sorunu, Türkiye açısından fevkalade 
önemlidir. Azerbaycan toprağı hala Ermeni birliklerinin işgali 
altındadır. Şunu da söyleyeyim, çok ayrıntıya giremem belki süre 
nedeniyle, ama Türkiye'nin menfaati ve Kafkaslardaki konumu 
açısından bu meselenin bir çözüme ulaşması belki de zannet
tiğimizden çok daha önemlidir. Bir ara gerçekten çözüm bulunu
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yor gibi oldu. Karşılıklı toprak değişiminden söz edildi. Daha 
sonra, Ermenistan'daki o acı olaydan, o cinayetlerden sonra sanki 
iş biraz yavaşladı. Görebildiğimiz kadarıyla hala bir gelişme bek
lenebilir AGİT'te. Fakat bu gelişmenin düzeyi o suikast olayının 
öncesindeki kadar yüksek değil.

SORU : Yani belki bu suikast, bu baskın olmasaydı iki 
tarafın da bir şekilde pay sahibi olacağı bir yöntemle daha önce 
telaffuz edilen formüller doğrultusunda bir anlaşmanın ilk 
imzalarını atmamız mümkün olabilecek miydi?

CEVAP : Ondan da söz ediliyordu. Evet. Yazık oldu. Belki 
gene olur ama fazla bir ümit yok.

SORU: Kıbrıs konusuna gelirsek, siz de herhalde çok 
yoğun bir trafik içinde bulundunuz son günlerde. Tam Clinton'ın 
ziyareti öncesinde Kuzey Kıbrıs'tan gelen güzel bir haber, New 
York'ta dolaylı görüşmelerin başlayacağına ilişkin açıklama 
vardı. Ama arkasından BM Genel Sekreteri'nden gelen bir haber 
ve kararın değişmesi, Sayın Rauf Denktaş'ın bu koşullarda git
meyeceğini söylemesi geldi. 24 saatlik bir zaman dilimi bile 
değildi, bu süre içinde yine Türk tarafının New York'taki 
görüşmelere katılacağını dile getirmesi görüldü. Bunun Ankara 
tarafındaki seyri nasıl oldu? Bunu sizden alalım? Sanıyorum 
ilginçtir.

CEVAP: Bazı yanlış haberler, yorumlar da dikkati çekiyor. 
Yani eksik bilgiye dayanan yanlış yorumlar. Hatırlarsınız, 
Güvenlik Konseyi bir karar almıştı ve burada görüşmeye çağrı 
yapmasını, görüşme için davetiye çıkarmasını Genel Sekreter'e 
bir görev olarak vermişti. Bunun üzerine biz Türkiye olarak yak
laşımın, bu kararın hiçbir işe yaramayacağını, yanlış olduğunu 
ilan ettik. Sayın Denktaş kendi zaviyesinden bu şekilde bir 
kararın uygulanması olan bir toplantıya katılmayacağını açıkladı 
ve ciddi bir diplomasi başladı. Sayın Denktaş kendi tavrını çok 
net ortaya koydu. Ancak dolaylı görüşme, ki dolaylı görüşme teri
mi tam anlamını vermiyor, aslında bu aracı ile konuşmadır. 
"Proximity talks", aracı ile konuşma. Görüşme dediğiniz vakit,
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müzakere anlamı da çıkıyor. Ama bu bir "proximity negotiations" 
değildir. "Proximity talks" yani konuşmadır. Sayın Denktaş ancak 
bu şekilde sözkonusu olabileceğini söyledi. Ancak eşitlik içinde 
iki taraf...

SORU : Tarafın altı çizili sanıyorum...

CEVAP : Kesinlikle. Bunu söyledi ve tabii bizim de bu 
düşüncelerin oluşumunda küçük bir katkımız oldu. Ve biz bunu 
açıkladık. Bunun üzerine mücadele verdik ve sonuçta Sayın 
Denktaş'ın son derece usta, son derece birikimli politikasıyla olay 
bizim istediğimiz yere geldi. Yani Sayın Denktaş, en son BM'in 
Kıbrıs'taki temsilcisiyle, aynı zamanda Amerika'nın bu işlerle 
ilgili olan temsilcisiyle konuştu. Mutabakata varıldı. Biz bu açık
lamanın yapılmasını bekliyorduk. Çağrıyı biz açıklamaya 
dönüştürdük çünkü. Açıklamanın yapılmasını bekliyorduk. 
Hakikaten bu açıklama yapıldı. Fakat bir de baktık üzerinde 
konuşulan ve anlaşılan metnin bir hayli dışına çıkan bir açıklama 
yapıldı BM Genel Sekreterliği'nden. Bu gelince hem Sayın 
Denktaş, hem biz dedik ki "hayır". Tam da o sırada Sayın Clinton 
Ankara'ya gelecek.

SORU: Acaba bu noktaya gelinmiş olması Clinton'ın 
geldiği sıraya denk geldiği için ve Clinton'ın da bu yönde beklen
tisi olduğu için Ankara'da bir sıkıntı yarattı mı?

CEVAP: Hayır, yaratmadı. Çünkü biz bir süredir bunu çok
ciddi uyguluyoruz Türkiye olarak. Bir şeye tamam diyene kadar
çok düşünüyoruz. Ama "tamam" dediğimiz vakit de o tamam.
Ondan biz de geri adım atmayız, başkasının da atmasına izin ver
meyiz.

Ve bu açıklama geldi, dediğim gibi biz hem Türkiye hem 
KKTC "yok" dedik. Bu tabii belli bir telaş yarattı. Onu görüy
oruz, izliyoruz.

SORU : Sanıyorum Amerikan heyeti de yoğun bir vakit 
geçirmiştir gelir gelmez.
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CEVAP : Tahmin ediyorum. Amerikan heyetiyle bunu hiç 
konuşmadık. Fakat tahmin ediyorum, Sayın Büyükelçi, Amerikan 
Büyükelçisi bu konuyla bir hayli ilgiliydi. Sonra, çok ilginçtir, 
bizim basında iyi yansımadı, 1 saat mi geçti, 1,5 saat mi geçti, tam 
hatırlamıyorum, Genel Sekreter ikinci bir açıklama yaptı. İkinci 
açıklamasında Başkan Klerides, Mr. Denktaş lafları çıkmış, 
Ekselans Kleridis ve Ekselans Denktaş lafları konmuştu. Yani bir 
çeşit biraz yumuşatılmıştı. Biz bunu gördük ve dedik ki hayır. 
Birincisi, bu tanımlar eski bir takım toplantıların sözcükleri, 
söylemi. Onun için olmaz. Kaldı ki biz zaten bir arayış içinde 
değiliz, uzlaştığımız, anlaştığımız metin olacaktır. O olmazsa da 
biz dünyaya açık açık...

SORU: Yani basma yansıdığı gibi "Ekselansları" formülü 
de bunu...

CEVAP: Basında şöyle çıktı, sanki "Ekselansları olunca bu 
iş bitti" diye. Tam aksine. O biraz da bizi kızdırdı açıkçası. 
Sonuçta, sabah 3,5-4,5'e doğru Sayın Genel Sekreter doğru açık
lamayı yaptı ve orada dedi ki -ben Türkçesini tam kelimesi 
kelimesine, Türkçe itibariyle çok güzel olmamakla birlikte tekrar
layayım- dedi ki Sayın Genel Sekreter "Dün Kıbrıs konusunda 
yaptığım beyanın karışıklığa yol açtığı anlaşılıyor. Duruma açık
lık getirmek istiyorum" ve ondan sonra aynen üzerinde 
uzlaştığımız metin "taraflar (parties) ibaresini içeren metin çıktı 
ve 3 Aralık günü New York'ta aracıyla konuşmalara başlamaya 
karar verdiler. Amaçları kapsamlı bir çözümün yolunu açacak 
anlamlı müzakereler için zemin hazırlamaktır" dedi. Üzerinde 
uzlaşılan metin budur. Sayın Denktaş'ın gerçekten büyük başarıy
la aldığı sonuç budur ve Sayın Denktaş New York'a bu metin 
çerçevesinde, bu metnin parametreleri içinde ve iyi niyetle git
mektedir. Türkiye olarak, KKTC olarak bizim açımızdan Kıbrıs 
sorunu bir anlamda yoktur. Çünkü Kıbrıs'ta kan dökülmüyor, 
felaket yaşanmıyor, etnik temizlik korkusu içinde değil bizim 
insanlarımız. Ama eğer uzlaşıdan aktarılacak bir sonuç aranıyor
sa, Sayın Denktaş buna iyi niyetle yaklaşıyor. Anlatabildim değil 
mi?
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SORU: Evet, evet bu çok net oldu. Bu açıklama konusu bu 
şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde açıkçası yansımamıştı. 3 Aralık'ta 
New York'ta bu görüşmeler başlayacak. Ondan sonra Aralık ayın
da Türkiye'nin dolaylı olarak, önemli bir randevusu daha var. 
Bunların böyle yakın tarihlere düşmesi bir tesadüf değil aslında. 
AB'ne adaylık konusunda Kıbrıs müzakerelerinde dolaylı konuş
maların başlıyor olması yeterli bir ilerleme olacak mı Türkiye 
açısından? Yoksa buradan bir şeyler çıkması bekleniyor mu? 
Burada uzayan bir süreç mi göreceğiz Zirve'ye kadar?

CEVAP: Aslında Kıbrıs dediğimiz vakit, o kadar ayrıntılı, 
o kadar ciddi, o kadar riskli bir konu ki. Bunun ben böyle 3-5 
günde sonuçlanabileceğini tahmin etmiyorum. Yani o 3-5 günde 
belki ilk hazırlıklar ve aracı ile konuşmaların ilk bölümü olabilir. 
Kıbrıs konusuyla AB'nin bizim zaviyemizden tamamen ayrı 
olduğunu biz hep söyledik. Yani "Kıbrıs'ta gelişme olursa, AB'ne 
daha yakınlaşırız" gibi görüşleri dikkate almıyoruz.

SORU : Ama önümüze fiilen bir engel olarak çıkıyor. 
Programımız bitmek üzere efendim. Hemen Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Kimliği üzerinde durmak istiyorum. Helsinki'de bu 
gündeme gelecek. Burada Türkiye açısından olumlu bir gelişme 
olması sözkonusu mu? Javier Solana'nın biraz önce söylediği
gibi.

CEVAP : Burada Türkiye açısından olumlu ve olumsuz 
diye bir şey yok. Hani bazen "Türkiye dışlandı" deniyor. Öyle bir 
dışlanma hadisesi de yok. Bu AB ülkelerinin, 15 ülkenin kendi
leri için bir güvenlik sistemi geliştirme yönündeki adımları, 
arayışları. Şimdi bu olayda zannediyorum 6 ülke dışlanmış olu
yor. NATO üyesi olan Polonya, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, 
Türkiye, Norveç gibi altı ülke bunun dışında. Şimdi Avrupa 
Birliği bir şey yapıyor. Bu onun kendi meselesi. Burada 
Türkiye'nin ve diğer beş ülkenin, Norveç'in, İzlanda'nın dışlan
ması diye bir olay yok. Bunlar, bir güç oluşturmayı düşünüyorlar 
ve şu anda bu altı ülkeye söylenen "size karar mekanizmasında 
yer veremeyeceğiz ama sizinle işbirliği istiyoruz". Olay budur.
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Biz bu konuda Norveç ve İzlanda'yla temas halindeyiz ve bu 
devam edecek. Bizim yaklaşımımız, bir defa bu onların kendi 
meselesi. Karar sürecinde yer almayacağımız bir olayda bizim 
katkımız da elbette bu düzeyimizle paralel olur. Yetkiye sahip 
olmadığımız bir olguda bizim katkımız da, taşıyacağımız sorum
luluk da yetkimizin boyutuyla sınırlı olur. Kaldı ki Türkiye olarak 
biz NATO'nun üyesiyiz. Avrupa güvenliğinin temel birimi 
NATO'dur. NATO içindeki görevimizi de zaten yerine getirmek
teyiz.

SORU: Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza 
katıldığınız için.

mu
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ADDRESS BY H.E. SÜLEYMAN DEMİREL PRESIDENT 
OF THE REPUBLIC OF TURKEY TO THE INFORMAL 

SUMMIT MEETING OF THE HEADS OF STATE OR 
GOVERNMENT OF THE ORGANIZATION OF THE 

BLACK SEA ECONOMIC COOPERATION

(Müşir Fuat Paşa Yalısı, 17 November 1999, Çarşamba, Saat: 16.00)

Mr. Chairman,
Honorable heads of state,
Honorable heads of government,
Distinguished delegates,

It is a great pleasure to open the meeting of the fellow 
Heads of State or Government of the Organization of The Black 
Sea Economic Cooperation (BSEC). This meeting is taking place 
at the very heart of our organization. This is the building which 
hosts the BSEC international permanent secretariat with a beauti
ful view of the Bosphorus that connects the Black Sea with the 
rest of the world.

I would like to take this opportunity to express, on behalf 
of the Turkish people, our heartfelt thanks to the BSEC member 
states for the solidarity and support shown by them in the relief 
efforts following the recent earthquakes that devastated an impor
tant region of Western Turkey.

Our organization has a vital mission. This mission is to act 
as a vital and vibrant link between Europe and Asia; between the 
Caspian, Black Sea and Mediterranean Basins. At the dawn of a
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new century, these seas that once divided our peoples apart are 
embracing one another again through new cooperation mecha
nisms such as the BSEC.

Two momentous developments in this respect clearly stood 
out recently. The first was the signing of the Black Sea 
Cooperation Charter in Yalta, Ukraine, on 5 June 1998. With this 
step the BSEC will now better deal with the task of creating a free 
trade area in the Black Sea Basin. This will also contribute to the 
future European Common Economic Zone. It was not any easy 
journey that brought us all the way from Yalta of 1945 to Yalta of 
1998. Since the world of Yalta 1945 that divided us is now histo
ry, we have a chance to build a Black Sea region undivided, dem
ocratic, prosperous, and at peace.

The second major event for the future of Eurasia and the 
Black Sea region, was the Silk Road Summit which was con
vened in Baku on 7 September 1998 with the participation of 34 
countries. It was a golden occasion displaying the international 
recognition of the new opportunities that exist in Eurasia and the 
BSEC region for peace, cooperation and prosperity. Crucial joint 
projects that constitute the infrastructure of the re-emerging Silk 
Road are already being built within the BSEC area as integral 
parts of the Black Sea Ring Corridor. Today, ancient Silk Road is 
not only reappearing, but is also bringing new opportunities, com
mercial, economic, cultural and political, to the nations of the 
countries involved. As the BSEC we should seize this historic 
opportunity.

Mr. Chairman,

In our wider region, ethnic cleansing, first in Bosnia- 
Herzegovina, then in Kosovo, has been stopped thanks to the res
olute stand and effective intervention of the international commu
nity. Furthermore, the international community has been quick to 
establish such formations as the Stability Pact and the South East 
European Cooperative Initiative. These formations aim to pro
mote peace, stability and prosperity in the Balkans by achieving
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the much needed reconstruction and rehabilitation. The BSEC is 
looking forward to working in close collaboration with these new 
initiatives.

On the other hand, building lasting peace in the Caucasus 
on the basis of international legitimacy remains crucial for reach
ing the goals of the BSEC. Undoubtedly, the strengthening of the 
BSEC will generate stability and promote democracy in our wider 
region.

Mr. Chairman,

The promotion of intra-regional trade and investment in 
economic and social infrastructures are vital for fostering the 
overall economic development of the whole BSEC region. In this 
respect, we welcome the launching of the Black Sea Trade and 
Development Bank since last June. Now it falls to all member 
countries to give their financial support to the bank to be able to 
realize our common objectives.

Regarding our regional economic cooperation, I would like 
to underline the leading role that our private sectors can be 
expected to play in expanding and diversifying this cooperation. 
Therefore, the creation in our member countries of a favourable 
economic, commercial, industrial, fiscal and legal environment to 
facilitate the activities o f our private sectors remains crucial. As 
the host country o f the BSEC Business Council, we will continue 
to lend our strong support for more private sector involvement in 
all of our economic cooperation activities.

With its Charter and other related documents, its 
Parliamentary Assembly, the Business Council, the Bank and the 
International Center for Black Sea Studies as well as other relat
ed organs, the BSEC has completed its formative stages and has 
become a full-fledged regional organization. It is the responsibil
ity of each and every BSEC member state now to take up the chal
lenge and work together in this well-designed and well-developed 
cooperative scheme.
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At this juncture, I would like to stress the positive effect of 
regional economic cooperation on the OSCE process as a whole 
and its security element in particular. It is acknowledged by the 
OSCE that sub regional cooperation has become an important 
factor to enhance security across the OSCE area. In this respect, 
the contribution of the BSEC should be a source of pride for all
of us.

Mr. Chairman,

Terrorism is one area where we should strengthen our 
cooperation. Terrorism is a threat to the well-being and stability 
of the civilized world. According to the international law, it can
not and should not be justified under any circumstances. The UN 
General Assembly adopted a resolution on 18 October 1999, 
which establishes the Guidelines For the Fight of the International 
Community Against Terrorism. The BSEC countries should draw 
on this resolution and develop bilateral or multilateral coopera
tion schemes based on their specific needs and conditions. The 
member states of the organization of the Black Sea economic 
cooperation has successfully concluded an agreement on 
"Cooperation in Combatting Crime, in Particular in its Organized 
Forms". I welcome the efforts of BSEC to create a mechanism for 
the implementation of this agreement.

Mr. Chairman,

Before concluding my remarks, I extend my congratula
tions to the Greek authorities for having conducted in the best 
possible manner the chairmanship of the BSEC during the past six 
months which brought about fruitful results.

I am convinced that the cooperation within the BSEC will 
be strengthened during the current chairmanship of Moldova 
which took over from Greece recently.

Finally, I wish to thank the Secretary General of the BSEC, 
Mr. Vassil Bytchev, for his efforts to ensure the success of the
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BSEC and congratulate our upcoming Secretary General, Mr. 
Valery Chechelashvili on his appointment. I would also like to 
thank the Outgoing Deputy Secretaries General, Ambassador 
Nurver Nure§, Mr. Alexei Nistrean and Mr. Shamil Aleskerov for 
their most effective services to the organization.

Thank you.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ KOFİ 
ANNAN’IN TÜRKİYE’YE YAPACAĞI ZİYARETLE

İLGİLİ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, İstanbul- 
da düzenlenecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) Zirve Toplantısı'na katılmak ve akabinde ülkemize resmi 
ziyarette bulunmak amacıyla, beraberinde bir heyetle bu akşam 
Türkiye'ye gelecektir.

Sayın Bakanımız Kofi Annan ile AGİT Zirve Toplantısı 
çalışmaları sırasında İstanbul'da bir araya gelecektir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın 
Türkiye'ye yapacağı bu ilk ziyaret sırasında, AGİT Zirvesi'ne 
katılımını müteakip, Marmara deprem bölgesini ziyaret etmesi ve 
resmi ziyaretini yapmak üzere geleceği Ankara'da 22 Kasım 1999 
tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBMM 
Başkanımız tarafından kabul edilmesi ve Sayın Başbakanımız ile 
görüşmesi öngörülmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ülkemizde yapacağı 
temaslarda, Birleşmiş Milletler gündemindeki önemli siyasi ve 
iktisadi konular, Türkiye-Birleşmiş Milletler ilişkileri çerçevesin
deki bazı konular ve bölgesel sorunlar hakkında görüş teatisinde 
bulunulması beklenmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ve heyeti 
23 Kasım 1999 sabahı ülkemizden ayrılacaklardır.
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OPENING STATEMENT BY H.E. SULEYMAN 
DEMIREL, PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY, AT THE OSCE ISTANBUL SUMMIT

(Istanbul, 18 November 1999, Thursday)

Excellencies,
Ladies and gentlemen,
Colleagues and dear friends,

I have the privilege of declaring open the OSCE İstanbul 
Summit.

On behalf of my country and my people, I would like to 
welcome you all and wish you a productive summit and a pleas
ant stay in İstanbul.

It was almost a quarter century ago that the Helsinki Final 
Act was signed. I was there.

I think I speak for many of those who signed the final act 
when I say that none of us could have imagined that such historic 
changes would take place in such a short time. Indeed, many of 
us were criticized for signing the Final Act, as it were taken to be 
the blessing of the division of Europe. However, they were 
wrong. History proved right those who believed that change was 
inevitable. We have witnessed the tremendous changes and the 
transformation of the OSCE itself.

Most politicians ask "whether we are better off or not". On
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my part, despite the risks and challenges we continue to face, I 
say we are better off.

It is always easy to speak after a fact. In retrospect we may 
believe that many things could have been handled differently. But 
on the whole, the path chosen was the right one. In 1975 we were 
all mistrustful of each other. Today we are all cooperating as a 
community sharing common values and aspiring to achieve more 
for our peoples. This is a qualitative change which augurs well for 
the future.

Change has also come for the man and woman on the 
street. Today they are the principal actors and beneficiaries of 
what we have been doing. The Helsinki Final Act, the Paris 
Charter, in short the whole o f the OSCE acquis have enhanced the 
quality of the life of our peoples.

The magnitude of the recent earthquakes in Turkey has 
humbled us. But it has also helped the tremendous solidarity 
among nations and peoples to be displayed in full force. This pro
found concern of our fellow human beings has inspired us. We 
cannot avoid natural disasters. We can only alleviate the suffer
ing. But, we can avoid man-made disasters and here this organi
zation can make a difference.

I sincerely hope that the proceedings o f this Summit and 
the decisions to be taken will move us all towards becoming a bet
ter and more united community of nations.

The year 2000 will mark the 25th anniversary of the sign
ing of the final act. I hope the year 2000 will also be the dawning 
of a new and better millennium, much as the Helsinki Final Act 
was the dawning of a new and better era. We have every reason 
to celebrate the 25th anniversary visibly and loudly and be proud 
of our achievements.

25 years ago we came together in Helsinki to prove that we 
could build a common future despite our ideological differences.
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Today ideological differences are left behind and a shared politi
cal vision connect us to each other with stronger bonds. Let me 
repeat what I said in Lisbon: "peace and prosperity of each of us 
must be seen as peace and prosperity o f all... We should focus on 
what unite us and consider our differences as an enrichment of 
our collective heritage.." Only then can we achieve our common 
goal of creating a better and peaceful world.

Before concluding, let me commend Minister Vollabaek for 
guiding the organization so efficiently in such troubled times.

Thank you.
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STATEMENT BY H.E. SÜLEYMAN DEMÎREL, 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, AT THE

OSCE ISTANBUL SUMMIT

(İstanbul, 18 November 1999, Thursday)

Mr. Chairman,
Distinguished colleagues,

It is indeed a special privilege for me to take the floor on 
behalf of Turkey to address the OSCE Summit for the fourth time 
in my public career: the first was in Helsinki in 1975, this time it 
is in my home country.

In those past 25 years much has changed. Ideological con
frontation that also carried along the risk of a global nuclear war 
has been eliminated peacefully.

Yet, the end of the cold war did not solve all the problems. 
Blind violence, unleashed by destructive forces such as ethnic 
hatred, fuelled by greed and ambition, wrought havoc in some 
parts of the OSCE area uprooting millions o f people from their 
homes, claiming the lives of hundreds of thousands and at the 
same time, shaking the very foundations of the newly emerging 
international security order. Tensions emanating from ethnic 
nationalism was rapidly spreading, sowing the seeds of future 
conflicts. We were all aware of it, yet were slow to take action.

A famous Turkish poet once wrote:
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years.

It is said that history is nothing but repetitions,

Did it have to repeat itself, if man had taken any lessons?"

At the threshold of a new millennium, I believe we all 
agree that we cannot allow events to overtake our capacity to pre
vent tragedies. And here, the OSCE can make a difference.

In Kosovo, a democratic, multi-ethnic society is our objec
tive. As we do away with past injustices, we must see to it that we 
do not prepare the grounds for future conflicts.

We must ensure the protection of the rights of all persons 
in Kosovo- Serbs, Albanians, Turks alike. In this context, we 
should keep in mind the interrelation between the problems and 
implications of the developments in the Balkans on one another. 
An integrated approach is necessary; hence the importance of the 
Stability Pact. Here, I wish to reaffirm our continued support to 
the Stability Pact. We are determined to contribute to its work
ing tables.

Mr. Chairman,

Another area of conflict is the Caucasus, a region whose 
peace and prosperity is dear to our hearts.

It is true that the ultimate responsibility of finding solutions 
lies with the parties. But it is equally true that the international 
community cannot sit back and watch. The international commu
nity and the mechanisms created such as the Minsk Group must 
act as catalyst. The idea of a Stability Pact for the Caucasus could 
also be pondered.

On the other hand, the situation in Chechnya is a source of 
grave concern. We recognize Russia's legitimate concerns in that

"half a moral that we got from a tale of five thousands
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regard. Yet, the steadily escalating hostilities in Chechnya carry 
the risk of destabilization of the whole region. Another and equal
ly important aspect of this issue, which needs to be urgently 
addressed, is related to the question of human rights. It is a com
mon concern of the international community. In view of the mag
nitude o f the humanitarian crisis in Chechnya, we strongly urge 
all parties involved to act with utmost restraint and responsibility 
towards seeking an end to this human tragedy.

The situation in Central Asia is different from either the 
Balkans or the Caucasus. There, OSCE's endeavours on the prob
lems and the course to be followed are important. I believe an 
intense dialogue along a road map based on the consent of Central 
Asian republics will help these countries better integrate into the 
OSCE area. This region, as might have seemed in the beginning, 
is no longer a far off place. I am happy to observe the positive 
approach the organization has taken in this regard.

We should intensify our dialogue with our partners for 
cooperation. Adjacent areas and the developments taking place 
there have a bearing on what we do in the OSCE. For, security is 
indivisible.

Mr. Chairman,

As a result of globalization, not only many issues have 
become interconnected, but many problems now have global 
implications. A good example of this is corruption, which, like 
arms and drug trafficking and terrorism targets the very basis of 
democracy and good governance. These cannot be ignored by our 
organization or downgraded in our priorities. Democracy, open 
society and good governance are now essential components of 
the emerging world order.

Likewise, as the Istanbul Charter on European Security that 
we are about to sign properly emphasizes, respect for human 
rights and the rule of law are at the core o f our comprehensive 
concept of security. In that regard, I would particularly like to
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underline the necessity o f doing away with intolerance, racism, 
xenophobia and ethnic nationalism. These are ultimately the same 
mechanisms which ignite and fuel all man-made tragedies: name
ly, the mental and psychological division of "we" and "they" 
which is also man's own creation. Just as the victory of freedom 
and democracy over communism, the fight with these new threats
and challenges must be won first and foremost in the minds and 
the hearts of people.

We must continue our efforts to create an OSCE space
where understanding, tolerance and peace will ultimately prevail.
The Summit of Istanbul is yet another milestone in our journey 
towards this lofty ideal.

Thank you.
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ADDRESS BY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY H.E. SÜLEYMAN DEMIREL AT THE SIGNING 

CEREMONY OF THE AGREEMENTS AND OTHER 
DOCUMENTS ON THE BAKU-CEYHAN OIL PIPELINE 
AND THE TRANS-CASPIAN NATURAL GAS PIPELINE

PROJECTS

(Çiragan Palace, 18 November 1999, 15:40-16:20)

President of Azerbaijan, my dear brother Mr. Hay dar 
Aliyev,

President o f Georgia, my dear brother Mr. Eduard 
Shevardnadze,

President of Kazakstan, my dear brother Mr. Nursultan 
Nazarbayev,

President of Turkmenistan, my dear brother Mr.
Saparmurat Turkmenba§i,

President of the United States of America, my dear friend
Mr. Bill Clinton,

Prime Minister of Norway, Mr. Kjell Magne Bondevik,
Distinguished guests,

Today, we are gathered here in the magnificent Bosphorus 
which is at the very heart of Istanbul where Asia and Europe 
embrace each other, to make a new history.

Today, together we set sail towards a new and bright future.

Today, we are not only connecting the Caspian Sea to the 
Mediterranean, but tying our destinies together as well.

Today, we are finally making our dreams come together.
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The agreements that we have just signed will serve peace 
and prosperity.

As we display our will towards transporting the oil and gas 
resources of the Caspian Basin in a safe, economic and environ
ment-friendly manner we are at the same time responding to the 
call of history. As President Clinton said two days ago, the signa
tures that we just put on those documents are for the happiness 
and prosperity of future generations.

I extend my deepest gratitudes to the brother Presidents of 
brotherly countries, Azerbaijan, Georgia, Kazakstan and 
Turkmenistan for their determination and farsight in building our 
common future. They are the true pioneers of the process that 
turned Eurasia into a tangible reality. I wish to thank wholeheart
edly to my dear friend President Clinton and his colleagues. The 
United States administration under the leadership of President 
Clinton has seen the importance of the stability and prosperity of 
Eurasia for the global peace in a timely manner.

Dear friends, I am happy to share with this historic moment 
for the future of our region.

These signatures also carry a unique meaning and impor
tance for the people of İstanbul. For, Istanbul will be spared a 
nightmare with the realization of these projects. Here, we decid
ed to take İstanbul and the Bosphorus which are the common her
itage of humanity under protection. Yes, these projects will prove 
to be the first steps towards protecting the environment and main
taining the ecological balance in this geography.

Looking at Europe and Asia stretching in the sides of the 
Bosphorus I can clearly see the world o f the 21st century that is 
full of hope . It will be a world of global cooperation; a world 
where rivalry will be replaced by the spirit of common destiny 
and solidarity; a world where knowledge will constitute the solid 
basis of common happiness of humanity; a world where happi
ness for one will mean happiness for all. On the contrary, it will
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be a world where every one of us will be a stakeholder in the des
tiny of others and where hegemonic reflexes will be replaced by 
the spirit of solidarity and cooperation.

I congratulate you all once again for our common success 
and hope that our journey towards a better world will continue to
set sail in the peaceful waters.
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TOAST BY H.E. SÜLEYMAN DEMÎREL, PRESIDENT 
OF THE REPUBLIC OF TURKEY, AT THE SUMMIT

DINNER

(Istanbul, 18 November 1999, Thursday)

Excellencies, ladies and gentlemen,
Distinguished guests,
Dear friends,

On behalf of the Turkish people, Mrs. Demirel and I would 
like to welcome you all once again to istanbul, a global city 
standing at the crossroads of different civilizations, cultures and 
continents where people are united in diversity.

This was not the planned location for tonight's dinner. The 
change was somewhat dictated by the earthquake. Dolmabah9e 
Palace, originally foreseen for this occasion, is under repair. 
Perhaps this is the appropriate moment for me to thank personal
ly all those gathered around this table for the solidarity shown 
towards my country and my people during the very difficult time 
in the aftermath of the earthquake. As a nation, we deeply appre
ciate the moral and material support extended to us.

This is our last high level gathering this century. Soon, we
will witness not only the end of a century, but also the end of a 
millennium.

With that, I would like to invite all present to a toast to 
peace and prosperity in the coming millennium.

Today is the national day of Latvia. So, I have the pleasure
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to convey to the distinguished Prime-Minister of Latvia , Mr. 
Andriis Skele and through him to the friendly Latvian people our 
heartfelt congratulations, and would like to invite you all to 
another toast on this happy occasion.

Finally, I would also like this to be a toast to the continued 
health and happiness of the President of Romania, my dear friend 
Emil Constantinescu, as I understand- today is his birthday.
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FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI MARTTİ 
AHTİSAARİ’NİN ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak 20-21 Kasım 1999 gün
lerinde Ankara'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Konuk Cumhurbaşkanı, Ankara'da Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile başbaşa ve heyetleraras nda yapacağı 
görüşmelerden başka, TBMM Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut
ile biraraya gelecek, ayrıca Başbakan Sayın Bülent Ecevit ile

  _  •  _

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'i kabul edecektir.

Ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuk 
Cumhurbaşkanı birbirlerine ülkelerinin Devlet Nişanını verecek
lerdir.

•  _

iki Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak heyetlerarası 
görüşmelerde Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin tüm yönleriyle ele 
alınması, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Sözkonusu ziyaret, Finlandiya'dan ülkemize 
Cumhurbaşkanı düzeyinde yirmi sekiz yıldan bu yana gerçek
leştirilen ilk ziyareti teşkil etmektedir.

Cumhurbaşkanı Ahtisaari'nin ziyareti, ayrıca 
Finlandiya'nın AB Dönem Başkanlığına rastlaması bakımından 
da özel bir önem taşımaktadır.
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BAB SONBAHAR TOPLANTILARI HAKKINDA
AÇIKLAMA

Batı Avrupa Birliği (BAB) Bakanlar Konseyi’nin dönemsel 
Sonbahar toplantıları 22-23 Kasım 1999 tarihlerinde 
Lüksemburg'da yapılacaktır. Sözkonusu toplantılara Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem ile Milli Savunma Bakanı Sayın 
Sabahattin Çakmakoğlu başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı, 
Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden
oluşan bir heyetle katılınacaktır.

BAB Bakanlar Konseyi toplantılarından önce Batı Avrupa 
Silahlanma Grubu’nun yıllık toplantısı da gerçekleştirilecektir.
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BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN ANA PETROL BORU HATTINA
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattına ilişkin paket
■

Anlaşmalar bugün (18 Kasım 1999) İstanbul'da imzalanmıştır. 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından 
imzalanan bu paket Anlaşmalar anılan üç ülke arasında aktedilen 
Hükümetlerarası Anlaşmayı ve parafe edilen Geçiş Ülkeleri 
Anlaşmalarını içermektedir. Ayrıca, Türkiye'nin Garantisi ile 
BOTAŞ'ın Anahtar Teslimi Anlaşmasını kapsamaktadır. 
Sözkonusu Anlaşmalar tarafların hak ve yükümlülüklerini ayrın
tılı şekilde saptamakta, yatırımcılara sağlanacak kolaylıkları 
belirlemektedir.

Böylece Bakü-Tiflis-Ceyhan'ın en kısa zamanda gerçek
leştirilmesi yönünde büyük bir aşama kaydedilmiş ve hukuki 
çerçeve çizilmiştir. Üç ülke arasında imzalanan Hükümetlerarası 
Anlaşma en yakın sürede Parlamentoların onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye 
İstanbul Deklarasyonunu imzalamışlardır. Anılan ülkelerin 
Cumhurbaşkanlarınca imzalanan Deklarasyonu ABD Başkanı 
Clinton da gözlemci sıfatıyla imzalamıştır. Burada taraf ülkeler 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi'nin 2004 yılında 
tamamlanmasını teminen gerekli tedbirleri yerine getirmeyi 
üstlenmekte, öte yandan mühendislik çalışmalarını sonuçlandır
mak, petrol taahhütleri temin etmek ve finansman katkıları sağla
mak üzere en kısa zamanda bir Çalışma Grubu kurulmasını karar
laştırmışlardır. Kazakistan da Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattını destekleyerek buradan dünya pazarlarına ulaştırılmak
üzere önemli miktarda petrol sevketme yönündeki arzusunu dile 
getirmiştir.
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Sonuçlandırılan diğer bir Deklarasyonu ise, Türkmenistan- 
Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı oluşturmaktadır. Burada 
taraflar, proje sponsörlerine müsait şartların oluşturulması yönün
deki arzularını belirtmekte, projeye ilişkin Hükümetlerarası ve 
Geçiş Ülkesi Anlaşmalarını 2000 Mart ayına kadar sonuçlandır
mayı hedeflemekte ve Projenin 2002 yılı son çeyreğinde tamam
lanması için gerekli desteği sunacaklarını bildirmektedirler. Bu 
Deklarasyon da Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
Cumhurbaşkanları ayrıca ABD Başkanı Clinton tarafından da 
gözlemci sıfatıyla imzalanmıştır.

Diğer taraftan, Azerbaycan'ın doğalgazınm geliştirilmesine 
ve pazarlanmasına ilişkin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu Mutabakat 
Zaptında taraflar, bölgesel enerji kaynaklarının Doğu-Batı Enerji 
Koridoru ile sevkedilmesini, Azerbaycan doğalgazmın Türkiye 
ve dünya pazarlarına ulaştırılmasında yakın işbirliği içinde bulun
mayı, Azerbaycan'ın doğalgazını Türkiye ve dünya pazarlarına 
ihraç etmeye karar vermesi halinde ticari kıstaslara dayalı, 
karşılıklı menfaati esas alan anlaşmalar hususunda temas etmek 
ve bunları sonuçlandırmak yönünde gerekli tedbirleri almayı 
öngörmektedirler.

İmzalanan Anlaşmalar, Deklarasyonlar ve Mutabakat Zaptı 
ülkemizin 21.Yüzyılda bir enerji köprüsü konumuna gelmesi 
yönünde izlemekte olduğu siyasetin olumlu sonuçlarını oluştur
maktadır.
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THE STATEMENT BY H.E. SULEYMAN DEMIREL, THE 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, AT THE

CFE SIGNING CEREMONY

Distinguished colleagues,
Ladies and gentlemen,

When the Treaty on Conventional Forces in Europe was 
signed in Paris exactly nine years ago in November 1990, it was 
hailed as ending the military confrontation that had put its curse 
on this continent for decades. This was an accurate evaluation.

The implementation of the treaty began in July 1992. 
Today, after the peaceful elimination of about 58.000 pieces of 
tanks, artillery, armoured combat vehicles, helicopters and com
bat aircraft; after the conduct of more than three thousand inspec
tions; after the exchange of nearly ten thousand notifications and 
the sharing of volumes of previously sensitive information, we 
can say with justification that the sceptics were proven wrong. 
The prophecy of the preamble of the treaty, committing the par
ticipating states to replacing military confrontation with a new 
pattern of security relationships based on peaceful cooperation 
has become a reality. I underline this fact, on behalf o f all of us, 
with pride and joy.

In Paris, we were twenty two, now we are thirty.

The CFE Treaty is important not only for what it has pro
duced, but because it has become increasingly vital for the secu
rity of each and all of us.
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The CFE Treaty cannot, however, rest on its accomplish
ments. It is, therefore, fitting as we gather today to sign a text 
demonstrating the endurance, vitality and value, for this day and 
the future, of the most comprehensive conventional arms control 
agreement in Europe.

The adapted CFE Treaty is a key instrument guiding us in 
our common future endeavours and as such will continue to serve 
as the cornerstone of European Security.

This document is our collective response to the challenges 
and changes that have occurred in the European Security 
Environment since the CFE treaty entered into force.

Furthermore the document that we sign today is the end 
product of very hard work of the negotiators in Vienna and also 
of the implementors, that diligently, faithfully and with the right 
spirit observed the terms of the CFE treaty. To all of them we are 
all grateful.

I must also add that the full implementation of the present 
treaty and its associated documents is crucially important until the 
agreement to be signed today comes into force.

It gives me a distinct pleasure to host in Istanbul the sign
ing of this agreement on the adaptation of the CFE Treaty.

Thank you.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [149]



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN AGİT 
ZİRVESİ BİTİMİNDE İSTANBUL’DA YAPTIĞI BASIN

TOPLANTISI

•  •

BAKAN: Once kısa bir izahat vermek istiyorum. Şimdi 
efendim Türkiyemizde güzel olaylar yaşamaktayız. Sayın Bili 
Clinton'un bugün tamamlanacak olan ziyareti ve bence bu 
ziyaretin en önemli noktası, Sayın Clinton'un Büyük Millet 
Meclisi'mizde yaptığı konuşma, daha önce Georgetown Üniver- 
sitesi'ndeki konuşmasında olduğu gibi Türkiye'ye dönük taahhüt 
ve gelecek itibariyle fevkalade önemli bir değerlendirmedir. Daha 
sonra başarıyla tamamladığımız hep “aman hayırlısıyla tamam
lansın” dediğimiz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve 
Toplantısı ve tabii Bakü-Ceyhan. Şimdi daha önce bir kez belirt
tiğim bir düşünceyi, bir iddiayı, bir inancı bir kez daha ve daha 
güçlü bir şekilde vurgulamak istiyorum. Şu önümüzdeki 21'nci 
yüzyıl, dünyada genellikle umut yüzyılı olarak değerlendiriliyor. 
Türkiyemiz açısından sadece umut yüzyılı değil, umudun gerçek
leştiği yüzyıl olacaktır. Türkiyemizde ümidin hakikate dönüşe
ceği yüzyıl ve hatta yüzyıl değil belki de önümüzdeki seneler. 
Çok güzel bir toplantı yaptık. Fevkalade başarılı oldu. Ben bu 
toplantı nedeniyle aldığım teşekkürü ve övgüyü 2,5 sene oluyor, 
2,5 sene hiç işitmedim ve bu toplantıyı bu Zirveyi gerçekleştiren 
katkısını getiren herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanı ama 
herkese ve bu organizasyonu yapan Dışişleri Bakanlığı mensup
larına, Bakanlığımız çalışanlarına içtenlikle teşekkür etmek isti
yorum. Elbetteki Türkiye açısından çok önemli olan Bakü- 
Ceyhan'ın imzalanmış olmasıdır. Bakü-Ceyhan Türkiyemizin 
stratejik geleceğine, Türkiyemizin gücüne, etkinliğine her alanda
ki ilerlemesine olağanüstü bir katkıdır. Artık Kafkaslar, Kafkas 
dengeleri değişmektedir. Hatta değişmiştir. Çünkü imzadan sonra 
artık Orta Asya ile Türkiye'nin bağları her zamankinden daha
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güçlü bir konuma gelmiştir ve Bakü-Ceyhan'ın gerçekleşmesinde 
çok büyük, en büyük katkısı olan, bunun öncülüğünü yapmış olan 
ve samimi söyleyeyim, bizlerin galiba olmayacak diye tereddüt 
geçirdiği zamanlarda iradesiyle, tecrübesiyle bizlere öncülük yap
mış olan Sayın Cumhurbaşkanının olağanüstü payı vardır, katkısı 
vardır ve bir vatandaş olarak kendisine şükran borçluyum. Bu 
büyük gelişimi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız sağlamıştır ve 
elbette Sayın Enerji Bakanımıza, büyük çabaları nedeniyle 
teşekkür ediyorum. Bizim Bakanlığımıza siyasi açıdan katkısını 
getiren öncelikle Ekonomi Bölümüne, Ekonomiden Sorumlu 
Müsteşar Yardımcılığına da katkıları için, nihayet daha mütevazi 
katkımız için onlara teşekkür etmekteyim. Bu Zirve Toplantısı, 
hazırlanışı, organizasyonu ve bizlerin Zirve'de oynadığımız 
siyasal rol veyahut taşıdığımız siyasal işlev itibariyle Türkiyemiz 
açısından ciddi bir kazanç olmuştur. Biz sadece ev sahipliği yap
madık, o çok tartışmalı kararların bir uzlaşmayla çıkabilmesinde 
de en önemli etkenlerden biri olduk. Son olarak AB'nin Dışişleri 
Bakanları ile bir yemekli görüşme, konuşma toplantısı yaptık. 
Onlar beni davet etmişti. Bu defa ben o davete karşılık verdim 
daha doğrusu benim ev sahipliğimde biraraya geldik ve tabii 
önümüzdeki ayın Helsinki Zirvesi konuşuldu. Görebildiğim 
kadarıyla biz artık kendimizi, kendi kaygılarımızı, kendi beklen
tilerimizi çok net bir şekilde anlatabilmiş durumdayız ve 
zannediyorum kendileri de bizim düşüncelerimizi, kaygılı ola
bileceğimiz noktaları, umutlu olabileceğimiz noktaları çok iyi 
anlamış dürümdalar. Umuyorum, hepimiz için olumlu bir sonuç 
ortaya çıkar ve kendileriyle konuşurken söylediğimizi burada da 
tekrarlamak istiyorum. Türkiye zaten doğru olan bir yolda bir 
yönde gelişmektedir. Türkiye zaten bu gelişmesini sürdürmekte 
kararlıdır ve sürdürecektir. Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde 
bir mesafe alması ise Türkiye'nin zaten ulaşacağı hedeflere, 
kaçınılmaz şekilde başaracağı, elde edeceği sonuçlara, ilave bir 
güç katacaktır, ilave hız katacaktır. Burada bizim kompleksimiz 
yoktur. Bizim başımızı yere eğmemizi gerektirecek bir olay yok
tur. Türkiye'nin birçok ülkede olduğu gibi, birçok ülkenin olduğu 
gibi, eksik olan tarafları mevcuttur. Türkiye geçmişte bunları 
giderebileceğini zaten kanıtlamıştır. AB üyeliği yolunda da eğer
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adaylık süreci gerçekleşirse Türkiye sanılandan daha kısa sürede 
ve sanılandan, tahmin edilenden daha az zahmetle bu yolda 
ilerleyecektir. Bu çerçevede konuştuk. Onun dışında fazla da 
konuşmanın da bir anlamı yok. Zaten Türkiye'nin yaptıkları mey
danda. Türkiye'nin zarfı meydanda. Türkiye'nin şu çok kısa 5-6 
ay içinde aldığı mesafe ortada. İşte Zirve ortada. Türkiye'nin neler 
yapabildiğinin en önemli ve somut kanıtı olarak. Türk siyasetinin 
bu Zirve'de sergilediği başarılı uygulamalar ortada ve umuyorum 
AB yolunda da hem Batı Avrupa'nın hem Avrupa'nın tüm olarak 
AB'nin ve Türkiye'nin faydasına olabilecek bir sonuç 
Helsinki'den çıkacak. Ben bu sözlerle keseyim ve birkaç sual 
alayım. Buyrun efendim.

SORU : AB Bakanlarıyla yaptığınız toplantıda acaba 
Kıbrıs ya da Yunanistan'la ilişkiler konusu gündeme geldi mi?

CEVAP : Yunanistan'la ilişkiler de Kıbrıs konusu da kısaca • 
geldi. Orada ben düşüncelerimi bir kez daha anlattım. Taraflar 
arasında iyiniyetle başlayacak “aracıyla konuşm aların başlamak
ta olduğunu söyledim. Bunun BM'in gözetiminde, yönetiminde 
olduğunu ve bu konuda çok fazla konuşmamın da fazla bir katkı 
getirmeyeceği düşüncemi belirttim. Yunanistan'la da kendilerine 
bahsettim. Zaten Sayın Papandreu da oradaydı. Yunanistan'la 
elbette herkesin kendi özel konumunun, kaygısının, düşüncesinin 
mevcut olduğunu, ama bunun bir karşıtlığa yol açmadan birtakım 
sorunların öngörülebilecek bir anlayış çerçevesinde, konuşma 
çerçevesinde uluslararası barışçıl yaklaşımlar, yöntemler 
çerçevesinde ve zaman içinde çözülebileceği yolundaki bizim 
politikamızı, tavrımızı tekrarladım. Ama çok da böyle derinine 
ayrıntısına girilmedi.

SORU : Açıklamanızda, bazı uzlaşma noktalarına gelişte 
Türkiye'nin katkılarından söz ettiniz, biraz daha açar mısınız?

CEVAP : İşte malum Toplantı Deklarasyonu üzerinde, 
efendim Güvenlik Anlaşması'na ilişkin konularda zaman zaman 
tartışmalar oldu. Uyumsuzluklar oldu. Nitekim bunlar daha erken 
bir saatte sonuçlanacaktı. Malum bir hayli gecikti ve o müza-

[152] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



kerelerde bizim arkadaşlarımızın, diplomat arkadaşlarımızın çok 
ciddi katkısı oldu. Orta yolun bulunması için.

SORU : Helsinki Zirvesi'nde biliyorsunuz bir nihai bildiri 
çıkacak. Bu bildirinin içerisinde Kıbrıs Rum kesimi ya da 
Yunanistan'ı tatmin edici bir arayış içinde oldukları izlenimini 
edindik biz AB için. Size böyle bir şeyden söz edildi mi?

CEVAP : Bize böyle birşeyden söz edilmedi. Aslında 
edilmemesi de doğru olanı. Bizim Kıbrıs konusundaki temel tez
lerimiz, Kıbrıs'ta ancak iki egemen, eşit birimin, iki devletin var
lığı konusundaki düşüncelerimiz bütün dünya tarafından bilini
yor. Dolayısıyla bu düşüncelerle çelişecek başka şeyler 
söylenecekse ona bizim katkımız olmaz ve onun karşısında da biz 
kendi düşüncemizi savunmaya, konuşmaya devam ederiz. 
Dolayısıyla böyle bir husus gündeme gelmedi.

SORU : Çeçenistan konusundaki tutumumuzu açıklar 
mısınız?

CEVAP : İki temel parametre olarak söyleyebilirim. 
Birincisi, Türkiye taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve kendi 
inancı doğrultusunda ülkelerin birliğine ve toprak bütünlüğüne 
bağlıdır ve bu fikri, bu görüşü, bu ilkeyi savunur ve 
savunucusudur. Ve malum bu hususlar hem AGİT'in hem Avrupa 
Konseyi'nin temel yaklaşımlarının başında gelir. Türkiye insan 
hakları konusunun, sivil halkın hakları konusunun ve tabii 
genelde insan hakları konusunun hepimize ait bir konu olduğu 
inancındadır. Bu da Türkiye'nin üyesi bulunduğu Avrupa 
Konsey i'nin Türkiye'nin taraf olduğu AGİT'nm ve tabii ki elbette 
Türkiye'nin kendi düşüncesinin, kendi inancının bir sonucudur. 
Yani biz bir insan hakları olduğunda şu ya da bu ülkede diye bir 
ayırımımız yoktur. İnsan hakları dünyanın neresinde sözkonusu 
olursa olsun o insan hakları hepimizin hakkıdır, hepimizin 
sorunudur ve hepimizin çözüm arayacağı konudur. Türkiye'nin 
sözünü ettiğiniz alandaki yaklaşımı, politikası bu iki parametre, 
iki temel ölçüt çerçevesinde geliştirilmektedir.
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TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA NÜKLEER ENERJİNİN 
BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIMINA İLİŞKİN 
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI’YLA İLGİLİ BİLGİ NOTU

Türkiye ile ABD arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl 
Amaçlarla Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması 19 Kasım 
1999 günü İstanbul'da parafe edilmiştir.

Anlaşma ile tarafların, Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Anlaşması'na (NSYÖ) taahhütleri ve Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı'nın prensip ve amaçlarına destekleri teyid 
edilmiş ve iki ülke arasında bu prensipler çerçevesinde nükleer 
enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı için işbirliği yapılması, bu 
amaçlarla teknoloji, malzeme ve madde transferi vurgulanmıştır.

Anlaşma, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşar
Yardımcısı Büyükelçi Mithat Balkan ile ABD'nin Ankara
Büyükelçisi Mark Parris arasında parafe edilmiştir. Anlaşma'nm
ABD Kongresi'ne onay için sunulmasını takiben taraflar arasında 
imzalanması öngörülmektedir.
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OSCE ISTANBUL SUMMIT 1999

ISTANBUL SUMMIT DECLARATION
(Istanbul, November 1999)

1. We, the Heads of State or Government of the participat
ing States of the OSCE, have assembled in Istanbul on the eve of 
the twenty-first century and of the twenty-fifth anniversary of the 
Helsinki Final Act. Since we last met we have transformed the 
OSCE to meet unprecedented challenges. When we met in 
Lisbon, the first large-scale OSCE field operation had just been 
established, in Bosnia and Herzegovina. During the three inter
vening years, we have increased dramatically the number and size 
of our field operations. Our common institutions have grown in 
number and in the level of their activities. The OSCE has expand
ed the scale and substance of its efforts. This has greatly strength
ened the OSCE's contribution to security and co-operation across 
the OSCE area. We pay special tribute to the women and men 
whose dedication and hard work have made the Organization's 
achievements possible.

2. Today, we adopted a Charter for European Security in 
order to strengthen security and stability in our region and 
improve the operational capabilities of our Organization. We task 
the OSCE Permanent Council to take the necessary decisions to 
implement promptly the new steps agreed upon in this Charter. 
We need the contribution of a strengthened OSCE to meet the 
risks and challenges facing the OSCE area, to improve human 
security and thereby to make a difference in the life of the indi
vidual, which is the aim of all our efforts. We reiterate unre
servedly our commitment to respect human rights and fundamen
tal freedoms and to abstain from any form of discrimination. We
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also reiterate our respect for international humanitarian law. We 
pledge our commitment to intensify efforts to prevent conflicts in 
the OSCE area, and when they occur to resolve them peacefully. 
We will work closely with other international organizations and 
institutions on the basis of the Platform for Co-operative Security, 
which we adopted as a part of our Charter.

3. The situation in Kosovo, FRY, in particular the humani
tarian situation, remains a major challenge for the OSCE. Our 
thoughts still go out to the large number of Kosovo Albanians and 
others who lost their lives, those who saw their property 
destroyed and the hundreds of thousands who were expelled from 
and abandoned their homes. Now most of these refiigees have 
returned. As the difficult work of rehabilitation advances, remain
ing refugees will be able to return. The OSCE Mission in Kosovo 
forms an essential part of the broader United Nations Mission 
working under United Nations Security Council Resolution 1244. 
The OSCE Mission today has more than 1,400 staff members, and 
plays a vital role in the process of rebuilding a multi-ethnic soci
ety in Kosovo; the first class from the OSCE Police School has 
graduated, and the OSCE training of judicial and administrative 
personnel has started. The Organization assists in developing a 
civil society, in supporting the formation of a pluralistic political 
party landscape, free media and a viable NGO community. The 
OSCE plays a leading role in promoting and protecting human 
rights, and establishing respect for the rule of law. The success of 
this work is essential if democracy is to take root. We pledge to 
give it our full support. As we advance in these areas, we accel
erate our work towards creating the necessary conditions for the 
first free elections in Kosovo, which the OSCE has been tasked to 
organize. We will seek to involve the local population increasing
ly in the efforts of the OSCE Mission.

4. Against the background of years of repression, intoler
ance and violence in Kosovo, the challenge is to build a multi-eth
nic society on the basis of substantial autonomy respecting the 
sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of
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Yugoslavia, pending final settlement in accordance with UNSCR 
1244. We expect this Resolution to be fully implemented and 
strictly adhered to by all concerned. We will assist all inhabitants 
of Kosovo. But they, and those who aspire to be their leaders, 
must work together towards a multi-ethnic society where the 
rights o f each citizen are fully and equally respected. They must 
fight decisively against the cycle o f hate and revenge and bring 
about reconciliation among all ethnic groups. Over the recent 
months, we have witnessed a new exodus from Kosovo, this time 
of Serbs and other non-Albanians. The necessary conditions must 
be restored so that those who have fled recently can return and 
enjoy their rights. Those who fought and suffered for their rights 
must now stand up for the equal rights o f others. We firmly reject 
any further violence and any form of ethnic discrimination. 
Failure to oppose such acts will affect the security of the region.

5. The democratic shortcomings in the Federal Republic of 
Yugoslavia remain one o f the fundamental sources of grave con
cern in the region. The leaders and people of the Federal Republic 
of Yugoslavia must put the country firmly on the path towards 
democracy and respect for human rights and fundamental free
doms. When conditions permit, the OSCE stands ready to assist 
in order to accelerate democratization, promote independent 
media and hold free and fair elections in the Federal Republic of 
Yugoslavia. We emphasize our desire to see the Federal Republic 
of Yugoslavia as a full partner. Real progress towards democracy 
will be a positive step towards equal participation of the Federal 
Republic of Yugoslavia in the international community, including 
in the OSCE, and will create a new basis for growth and prosper
ity.

6. We remain committed to a democratic, multi-ethnic 
Bosnia and Herzegovina based on the General Framework 
Agreement for Peace. We underline the importance of improving 
the functioning of common institutions, and of the continued 
assumption by those and other institutions of tasks undertaken by 
the international community. We expect Bosnia and Herzegovina
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to rapidly adopt the permanent election law, so that it can be 
implemented prior to the general elections scheduled for the 
autumn of 2000. We appeal to all the leaders of Bosnia and 
Herzegovina to take decisive steps towards bringing its two enti
ties closer together and to create a situation where persons, goods 
and services can circulate freely within a single State to the ben
efit of stability and prosperity. We underline the importance of 
respect for the rule of law and of vigorous efforts to fight organ
ized crime and corruption, which constitute a great threat to eco
nomic reform and prosperity. We remain committed to the return 
of refugees and internally displaced persons, in particular minor
ity returns.

7. We underscore the importance of working with Croatian 
authorities to intensify efforts towards reconciliation in Croatia. 
The OSCE pledges to continue its assistance to a multi-ethnic 
Croatia through post-war confidence-building and reconciliation. 
We look forward to faster progress towards the return of refugees 
and displaced persons and the implementation of relevant inter
national standards, particularly those related to equal treatment 
without regard to ethnicity, freedom of the media, and free and 
fair elections. The OSCE's police monitoring in the Danubian 
region of Croatia, which has played a valuable role in protecting 
the rights of individuals, demonstrates the OSCE's ability to 
develop new operational capabilities quickly and efficiently.

8. We reaffirm our commitment to assist Albania as it con
tinues its social, political and economic reform process following 
the setbacks caused by the upheaval o f 1997 and the Kosovo 
refugee crisis of 1999. Noting the recent progress, we call upon 
the Government and all political parties to improve the political 
atmosphere, thereby strengthening democratic institutions. We 
encourage the new Government of Albania to continue its fight 
against crime and corruption. The OSCE is committed to contin
ue its assistance and to work closely with the European Union and
international organizations within the framework of the "Friends 
of Albania".
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9. We commend the Government of the former Yugoslav 
Republic of Macedonia for its commitment to domestic reforms 
designed to enhance stability and economic prosperity. We reaf
firm the OSCE's determination to support its efforts in this 
process, and emphasize the importance of continued attention to 
the development of inter-ethnic relations.

10. We pay tribute to the Governments and peoples of 
Albania and the former Yugoslav Republic of Macedonia, as most 
affected countries, as well as those of other neighbouring coun
tries for their hospitality during the Kosovo refugee crisis and for 
their generosity in shouldering a heavy political and economic 
burden during this period.

11. Our experiences in South Eastern Europe demonstrate 
the need for a broader view of the region. We therefore welcome 
the adoption by the Cologne Ministerial Conference on 10 June 
1999 of the Stability Pact for South-Eastern Europe, launched on 
the initiative of the European Union, which plays a leading role in 
co-operation with other participating and facilitating States, inter
national organizations and institutions. We reinforce the message 
from the Sarajevo Summit: regional co-operation will serve as a 
catalyst for the integration o f countries in the region into broader 
structures. The OSCE, under whose auspices the Stability Pact is 
placed, has a key role to play in contributing to its success, and 
we task the Permanent Council to develop a regional strategy to 
support its aims. We welcome the reports provided to us by the 
Special Co-ordinator for the Stability Pact and the Special Envoy 
of the OSCE Chairman-in-Office. The OSCE will work in close 
concert with our participating States and with non-governmental 
organizations in the region.

12. We consider that the work of the International Criminal 
Tribunal for the fonner Yugoslavia is crucial to achieving lasting 
peace and justice in the region, and reiterate the obligation of all 
to co-operate fully with the Tribunal.

13. During this year we have witnessed a significant
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increase in our co-operation with the five participating States in 
Central Asia. Political dialogue has gained from a growing num
ber of high-level visits from the Central Asian States to the OSCE 
and by OSCE representatives to Central Asia. With the continu
ing support of our partners in Central Asia, the OSCE has now 
established offices in all five States. This in particular has con
tributed to an expansion of our co-operative activities in all OSCE 
dimensions. Reiterating our target of achieving comprehensive 
security throughout the OSCE area, we strongly welcome these 
positive developments. We are convinced that necessary progress 
in the difficult and complex transition process will be stimulated 
by an increase in our efforts based on co-operation and our com
mon commitments. Strengthening the rule of law, the respect for 
human rights and fundamental freedoms as well as the develop
ment of civil societies constitute one of the centrepieces in our 
broad framework of co-operative efforts. In this regard, we wel
come the process of signing of Memoranda of Understanding 
between the ODIHR and the Central Asian participating States.

14. We share the concerns expressed by the participating 
States in Central Asia regarding international terrorism, violent 
extremism, organized crime and drug and arms trafficking. We 
agree that national, regional and joint action by the international 
community is necessary to cope with these threats, including 
those stemming from areas neighbouring the OSCE participating 
States. We further recognize the importance of addressing eco
nomic and environmental risks in the region, such as issues relat
ed to water resources, energy and erosion. We are convinced that 
strengthening regional co-operation will promote stability and 
security in Central Asia, and we welcome the active approach 
taken by the Chairman-in-Office to this effect.

15. Reaffirming our strong support for the sovereignty and 
territorial integrity of Georgia, we stress the need for solving the 
conflicts with regard to the Tskhinvali region/South Ossetia and 
Abkhazia, Georgia, particularly by defining the political status of
these regions within Georgia. Respect for human rights and

(
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development of joint democratic institutions as well as the 
prompt, safe and unconditional return of refugees and internally 
displaced persons will contribute to peaceful settlement of these 
conflicts. We underscore the importance of taking concrete steps 
in this direction. We welcome progress reached at this Summit 
Meeting in the Georgian-Russian negotiations on the reduction of 
Russian military equipment in Georgia.

16. With regard to the Tskhinvali region/South Ossetia, 
Georgia, some progress has been made towards solving the con
flict. We emphasize the importance of maintaining and intensify
ing the dialogue which is now under way. In light of further 
progress, we believe that an early meeting in Vienna, with partic
ipation of experts from this region, should be used to take deci
sive steps towards a solution. The establishment by the parties 
concerned of a legal framework for refugee and internally dis
placed persons housing and property restitution will facilitate the 
early return of refugees and internally displaced persons to the 
region. We also urge the early signing of the Georgian-Russian 
economic rehabilitation agreement and encourage further interna
tional economic assistance.

17. We continue to support the leading role of the United 
Nations in Abkhazia, Georgia. We emphasize the importance of 
breaking the current deadlock with regard to finding a peaceful 
solution to the conflict. In this respect we - and in particular those 
of us who belong to the Friends of the United Nations Secretary- 
General - are ready to work with the United Nations to prepare 
and submit a draft document addressing the distribution of con
stitutional competencies between the central authorities of 
Georgia and authorities of Abkhazia, Georgia. We reiterate our 
strong condemnation as formulated in the Budapest and Lisbon 
Summit Documents, of the "ethnic cleansing" resulting in mass 
destruction and forcible expulsion of predominantly Georgian 
population in Abkhazia, Georgia, and of the violent acts in May 
1998 in the Gali region. In light of the precarious situation of the 
returnees, we recommend that a fact-finding mission with the par
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ticipation of the OSCE and the United Nations be dispatched 
early next year to the Gali region to assess, inter alia, reported 
cases of continued "ethnic cleansing". Such a mission would pro
vide a basis for increased international support for the uncondi
tional and safe return of refugees and internally displaced persons 
and contribute to the general stability in the area. We consider the 
so-called presidential elections and referendum in Abkhazia, 
Georgia, this year as unacceptable and illegitimate.

18. We welcome the encouraging steps which have been 
recently taken in the process of the settlement of the Trans- 
Dniestrian problem. The Summit in Kiev (July 1999) became an 
important event in this regard. However, there have been no tan
gible shifts on the major issue - defining the status of the Trans- 
Dniestrian region. We reaffirm that in the resolution of this prob
lem the sovereignty and territorial integrity of the Republic of 
Moldova should be ensured. We stand for the continuation and 
deployment of the negotiation process and call on all sides and in 
particular the Trans-Dniestrian authorities to demonstrate the 
political will required to negotiate a peaceful and early elimina
tion of the consequences of the conflict. We appreciate the con
tinuation of the mediating efforts of the Russian Federation, 
Ukraine and the OSCE in the negotiation process on the future 
status of the Trans-Dniestrian region within the Republic of 
Moldova. We take note of the positive role of the joint peace
keeping forces in securing stability in the region.

19. Recalling the decisions of the Budapest and Lisbon 
Summits and Oslo Ministerial Meeting, we reiterate our expecta
tion of an early, orderly and complete withdrawal of Russian 
troops from Moldova. In this context, we welcome the recent 
progress achieved in the removal and destruction of the Russian 
military equipment stockpiled in the Trans-Dniestrian region of 
Moldova and the completion of the destruction of non-trans
portable ammunition.

We welcome the commitment by the Russian Federation to
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complete withdrawal of the Russian forces from the territory of 
Moldova by the end of 2002. We also welcome the willingness of 
the Republic of Moldova and of the OSCE to facilitate this 
process, within their respective abilities, by the agreed deadline.

We recall that an international assessment mission is ready 
to be dispatched without delay to explore removal and destruction 
of Russian ammunition and armaments. With the purpose of 
securing the process of withdrawal and destruction, we will 
instruct the Permanent Council to consider the expansion of the 
mandate of the OSCE Mission to Moldova in terms of ensuring 
transparency of this process and co-ordination of financial and 
technical assistance offered to facilitate withdrawal and destruc
tion. Furthermore, we agree to consider the establishment of a 
fund for voluntary international financial assistance to be admin
istered by the OSCE.

20. We received the report of the Co-Chairmen of the 
OSCE Minsk Group on the evolving situation and recent devel
opments connected with the Nagorno-Karabakh conflict and 
commend their efforts. We applaud in particular the intensified 
dialogue between the Presidents of Armenia and Azerbaijan, 
whose regular contacts have created opportunities to dynamize 
the process of finding a lasting and comprehensive solution to the 
problem. We firmly support this dialogue and encourage its con
tinuation, with the hope of resuming negotiations within the 
OSCE Minsk Group. We also confirm that the OSCE and its 
Minsk Group, which remains the most appropriate format for 
finding a solution, stand ready to further advance the peace 
process and its future implementation, including by providing all 
necessary assistance to the parties.

21. We welcome the opening of an OSCE Office in 
Yerevan this year and the decision to open a similar office in 
Baku. These steps will enable the OSCE to strengthen our co
operation with Armenia and Azerbaijan.

22. We strongly support the work of the Advisory and
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Monitoring Group in Belarus, which has worked closely with the 
Belarusian authorities as well as with opposition parties and lead
ers and NGOs in promoting democratic institutions and compli
ance with OSCE commitments, thus facilitating a resolution of 
the constitutional controversy in Belarus. We emphasize that only 
a real political dialogue in Belarus can pave the way for free and 
democratic elections through which the foundations for real 
democracy can be developed. We would welcome early progress 
in this political dialogue with the OSCE participation, in close co
operation with the OSCE Parliamentary Assembly. We stress the 
necessity of removing all remaining obstacles to this dialogue by 
respecting the principles of the rule of law and the freedom of the 
media.

23. In connection with the recent chain of events in North 
Caucasus, we strongly reaffirm that we fully acknowledge the ter
ritorial integrity of the Russian Federation and condemn terrorism 
in all its forms. We underscore the need to respect OSCE norms. 
We agree that in light of the humanitarian situation in the region 
it is important to alleviate the hardships of the civilian population, 
including by creating appropriate conditions for international 
organizations to provide humanitarian aid. We agree that a politi
cal solution is essential, and that the assistance of the OSCE 
would contribute to achieving that goal. We welcome the willing
ness of the OSCE to assist in the renewal of a political dialogue. 
We welcome the agreement of the Russian Federation to a visit by 
the Chairman-in-Office to the region. We reaffirm the existing 
mandate of the OSCE Assistance Group in Chechnya. In this 
regard, we also welcome the willingness o f the Russian 
Federation to facilitate these steps, which will contribute to creat
ing conditions for stability, security, and economic prosperity in 
the region.

24. In a year which has seen the deployment of our largest 
ever mission, we have been able to welcome the successful con
clusion of the work of one o f our smallest, the OSCE 
Representative to the Joint Committee on the Skrunda Radar
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Station. We congratulate the parties involved in decommissioning 
the Radar Station on their efforts, undertaken in a spirit of con
structive co-operation.

25. We welcome the successful completion of the work of 
the OSCE Mission to Ukraine. This work has been an important 
contribution by the OSCE to the process of stabilization in its 
Autonomous Republic of Crimea. We look forward to continued 
co-operation between Ukraine and the OSCE, including through 
the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, on the basis of its 
mandate and the Memorandum of Understanding.

26. With a large number of elections ahead of us, we are 
committed to these being free and fair, and in accordance with 
OSCE principles and commitments. This is the only way in which 
there can be a stable basis for democratic development. We appre
ciate the role of the ODIHR in assisting countries to develop elec
toral legislation in keeping with OSCE principles and commit
ments, and we agree to follow up promptly ODIHR's election 
assessments and recommendations. We value the work of the 
ODIHR and the OSCE Parliamentary Assembly - before, during 
and after elections - which further contributes to the democratic 
process. We are committed to secure the full right of persons 
belonging to minorities to vote and to facilitate the right of 
refugees to participate in elections held in their countries of ori
gin. We pledge to ensure fair competition among candidates as 
well as parties, including through their access to the media and 
respect for the right of assembly.

27. We commit ourselves to ensuring the freedom of the 
media as a basic condition for pluralistic and democratic soci
eties. We are deeply concerned about the exploitation of media in 
areas of conflict to foment hatred and ethnic tension and the use 
of legal restrictions and harassment to deprive citizens of free 
media. We underline the need to secure freedom of expression, 
which is an essential element of political discourse in any democ
racy. We support the Office of the Representative on Freedom of
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the Media in its efforts to promote free and independent media.

28. In the year of the 10th anniversary of the adoption of 
the Convention on the Rights of the Child, and putting the 
OSCE's Copenhagen commitments into practice, we commit our
selves to actively promote children's rights and interests, espe
cially in conflict and post-conflict situations. We will regularly 
address the rights of children in the work of the OSCE, including 
by organizing a special meeting dedicated to children in armed 
conflict during the year 2000. We will pay particular attention to 
the physical and psychological well-being of children involved in 
or affected by armed conflict.

29. The Co-ordinator of OSCE Economic and 
Environmental Activities should, under the authority of the 
Chairman-in-Office and the Secretary General and in close co
operation with the relevant OSCE field operations, develop regu
lar reports concerning economic and environmental risks to secu
rity. These reports should include questions of promoting public 
awareness of the relationship between economic and environ
mental problems and security and the relationship between our 
Organization and others concerned with the promotion of eco
nomic and environmental security within the OSCE area. Such 
reports will be discussed by the Permanent Council.

30. We reaffirm our commitment to ensure that laws and 
policies fully respect the rights of persons belonging to national 
minorities, in particular in relation to issues affecting cultural 
identity. Specifically, we emphasize the requirement that laws and 
policies regarding the educational, linguistic and participatory 
rights of persons belonging to national minorities conform to 
applicable international standards and conventions. We also sup
port the adoption and full implementation of comprehensive anti- 
discrimination legislation to promote full equality of opportuni
ties for all. We commend the essential work of the High 
Commissioner on National Minorities. We reaffirm that we will 
increase our efforts to implement the recommendations of the
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High Commissioner on National Minorities.

31. We deplore violence and other manifestations of racism 
and discrimination against minorities, including the Roma and 
Sinti. We commit ourselves to ensure that laws and policies fully 
respect the rights of Roma and Sinti and, where necessary, to pro
mote anti-discrimination legislation to this effect. We underline 
the importance of careful attention to the problems of the social 
exclusion of Roma and Sinti. These issues are primarily a respon
sibility of the participating States concerned. We emphasize the 
important role that the ODIHR Contact Point for Roma and Sinti 
issues can play in providing support. A further helpful step might 
be the elaboration by the Contact Point of an action plan of tar
geted activities, drawn up in co-operation with the High 
Commissioner on National Minorities and others active in this 
field, notably the Council o f Europe.

32. In line with our commitment to ensure full equality 
between women and men, we look forward to an early approval 
and implementation of an OSCE gender action plan.

33. In the framework of our commitment to further 
strengthening of the operational capacities o f the OSCE 
Secretariat, we will improve the OSCE employment conditions so 
that it can better compete for and retain well qualified personnel 
to enable the Secretariat to carry out its tasks and fulfil its other 
responsibilities. We will take into account the need for geograph
ic diversity and gender balance when recruiting personnel to 
OSCE institutions and field operations.

34. We note that a large number of participating States have 
not been able to implement the 1993 Rome Ministerial Council 
decision on legal capacity of the OSCE institutions and on privi
leges and immunities. With a view to improve this situation, a 
determined effort should be made to review issues related to the 
implementation of commitments under the 1993 Rome 
Ministerial decision. To this end, we task the Permanent Council, 
through an informal open-ended working group to draw up a
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report to the next Ministerial Council Meeting, including recom
mendations on how to improve the situation.

35. To address the challenges in the OSCE area quickly and 
efficiently new instruments are required. We welcome the estab
lishment, in the Charter, of a Rapid Expert Assistance and Co
operation Teams (REACT) programme for the OSCE. We com
mit ourselves to make this concept fully operational at the short
est possible time. We are determined as a matter of priority to 
implement the decision made in the Charter. We will provide the 
expertise required and commit the necessary resources according 
to established procedures. We take note of the letter from the 
Secretary General to the Permanent Council concerning the rapid 
deployment of expertise. We request the Permanent Council and 
the Secretary General to establish a task force within the Conflict 
Prevention Centre aimed at developing the REACT programme 
and a budget that will enable REACT to be fully operational by 
30 June 2000.

36. We task the Permanent Council and the Secretary 
General to implement within the same time frame, our decision in 
the Charter to set up an Operation Centre within the Conflict 
Prevention Centre, with a small core staff having expertise rele
vant for all kinds of OSCE operations, which can be expanded 
rapidly when required, and the decisions made to strengthen the 
Secretariat and our field operations.

37. We have in the Charter reaffirmed our commitment to 
the rule of law and stressed the need to combat corruption. We 
task the Permanent Council to examine how best to contribute to 
efforts to combat corruption, taking into account efforts of other 
organizations such as the Organization for Economic Co-opera
tion and Development, Council of Europe and the United 
Nations. The results of this work will be reported to the 2000 
Ministerial Meeting.

38. The fact that we are meeting in Turkey, which only 
recently suffered terrible earthquakes, brings home to us the
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major impact of natural disasters. We need to strengthen the inter
national community's ability to respond to such events, by 
improving the co-ordination of the efforts of participating States, 
international organizations and NGOs. We task the Permanent 
Council to discuss this matter further.

39. We welcome the successful adaptation of the Treaty on 
Conventional Armed Forces in Europe. The adapted Treaty will 
provide a greater degree o f military stability through a stricter 
system of limitations, increased transparency and lower levels of 
conventional armed forces in its area of application. We hope the 
States Parties will move forward expeditiously to facilitate com
pletion of national ratification procedures, taking into account 
their common commitment to, and the central importance of, full 
and continued implementation of the Treaty and its associated 
documents until and following entry into force of the Agreement 
on Adaptation. Upon entry into force of the Agreement on 
Adaptation, OSCE participating States with territory in the area 
between the Atlantic Ocean and the Ural Mountains may apply 
for accession to the adapted Treaty, thereby providing an impor
tant additional contribution to European stability and security.

40. We welcome the OSCE Forum for Security Co-opera
tion's efforts to advance security dialogue, co-operation, trans
parency and mutual confidence, as well as its work on the OSCE 
concept of comprehensive and indivisible security in accordance 
with its mandate of Helsinki 1992. We welcome the conclusion of 
the review process resulting in the adoption of the Vienna 
Document 1999 on confidence- and security-building measures, a 
key element of politico-military co-operation and stability. It 
improves current CSBMs and emphasizes the importance of 
regional co-operation. We remain fully committed to the princi
ples contained in the Code of Conduct on politico-military 
aspects of security. We welcome the decision of the FSC to launch 
a broad and comprehensive discussion on all aspects of the prob
lem of the spread of small arms and light weapons and to study 
concrete measures to deal with this issue, in order to respond to
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the challenge to peace and stability stemming from the excessive 
and destabilizing accumulation and uncontrolled spread of these 
weapons.

41. We note with satisfaction that the negotiations on 
regional stability, as foreseen under Article V of Annex 1 -B of the 
General Framework Agreement for Peace have entered their sub
stantive phase. A successful outcome to the on-going Article V 
negotiations would make a significant contribution to security 
and stability in the region. We urge the states participating in the 
Article V negotiations to aim to conclude their work by the end of 
2000. We appreciate the OSCE's active role in facilitating the 
implementation of the Agreement on Confidence- and Security- 
Building Measures in Bosnia and Herzegovina and the 
Agreement on Sub-Regional Arms Control negotiated under 
Annex 1-B of the General Framework Agreement for Peace in 
Bosnia and Herzegovina.

42. We reaffirm the significance of the Open Skies Treaty: 
in this respect, convinced that trial flights are in no way a substi
tute for the regime of observation flights as set forth in the Treaty, 
we urge early completion of the process of its ratification and 
entry into force.

43. We note the widespread human suffering caused by 
anti-personnel mines and note the entry into force on 1 March 
1999 of the Convention on the Prohibition of the Use, 
Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines 
and on their Destruction. We also note the entry into force on 3 
December 1998 of the Amended Mines Protocol to the UN 
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain 
Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively 
Injurious or to have Indiscriminate Effects. We reaffirm our sup
port for international co-operation in promoting global humani
tarian action against anti-personnel mines, including promoting 
mine clearance activities, mine awareness programs, and the care, 
rehabilitation and social and economic reintegration of mine vic
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tims.

44. We take note of the report of the Chairman-in-Office on 
discussions held this year with regard to reviewing the scale and 
criteria for financing OSCE activities and instruct the Permanent 
Council to continue its discussions with a view to reaching agree
ment before the OSCE Ministerial Council Meeting in 
November/December 2000, so that this agreement can be applied 
after 31 December 2000, in accordance with the decision taken at 
the 1997 Copenhagen Ministerial Council Meeting.

45. We reconfirm the importance we attach to the relation
ship with our Partners for Co-operation as set out in the Charter 
for European Security. In light of our relationship with our 
Mediterranean Partners, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Morocco 
and Tunisia, we reaffirm that strengthening security and co-oper
ation in the Mediterranean area is of major importance to the sta
bility in the OSCE area. We therefore intend to enhance our dia
logue and joint activities with them. We will furthermore 
strengthen our relationship with Japan and the Republic of Korea. 
We appreciate the contributions made by Japan to OSCE activi
ties.

46. We express our gratitude to the High Commissioner on 
National Minorities, Mr. Max van der Stoel, for his willingness to 
continue in his position until a new High Commissioner on 
National Minorities has been appointed at the latest at the OSCE 
Ministerial Meeting in Vienna in November/December 2000.

47. The next Ministerial Council will take place in Vienna 
in November/December 2000, and will take a decision on the 
time and place of the next meeting of the Heads of State or 
Government of the OSCE participating States.

48. We welcome and accept the offer of Romania to exer
cise the function of Chairman-in-Office in 2001.
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Organization for Security and Co-operation in Europe

CHARTER FOR EUROPEAN SECURITY
(Istanbul, November 1999)

1. At the dawn of the twenty-first century we, the Heads of 
State or Government of the OSCE participating States, declare 
our firm commitment to a free, democratic and more integrated 
OSCE area where participating States are at peace with each 
other, and individuals and communities live in freedom, prosper
ity and security. To implement this commitment, we have decid
ed to take a number of new steps. We have agreed to:

- Adopt the Platform for Co-operative Security, in order to 
strengthen co-operation between the OSCE and other internation
al organizations and institutions, thereby making better use of the 
resources of the international community;

- Develop the OSCE's role in peacekeeping, thereby better 
reflecting the Organization's comprehensive approach to security;

- Create Rapid Expert Assistance and Co-operation Teams 
(REACT), thereby enabling the OSCE to respond quickly to 
demands for assistance and for large civilian field operations;

- Expand our ability to carry out police-related activities in 
order to assist in maintaining the primacy of law;

- Establish an Operation Centre, in order to plan and deploy 
OSCE field operations;

- Strengthen the consultation process within the OSCE by
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establishing the Preparatory Committee under the OSCE 
Permanent Council.

We are committed to preventing the outbreak of violent 
conflicts wherever possible. The steps we have agreed to take in 
this Charter will strengthen the OSCE's ability in this respect as 
well as its capacity to settle conflicts and to rehabilitate societies 
ravaged by war and destruction. The Charter will contribute to the 
formation of a common and indivisible security space. It will 
advance the creation of an OSCE area free of dividing lines and 
zones with different levels o f security.

1. OUR COMMON CHALLENGES

2. The last decade of the twentieth century has brought 
great achievements in the OSCE area, co-operation has replaced 
previous confrontation, but the danger of conflicts between States 
has not been eliminated. We have put Europe's old divisions 
behind us, but new risks and challenges have emerged. Since we 
signed the Charter of Paris it has become more obvious that 
threats to our security can stem from conflicts within States as 
well as from conflicts between States. We have experienced con
flicts which have often resulted from flagrant violations of OSCE 
norms and principles. We have witnessed atrocities of a kind we 
had thought were relegated to the past. In this decade it has 
become clear that all such conflicts can represent a threat to the 
security o f all OSCE participating States.

3. We are determined to learn from the dangers of con
frontation and division between States as well as from tragedies 
of the last decade. Security and peace must be enhanced through 
an approach which combines two basic elements, we must build 
confidence among people within States and strengthen co-opera
tion between States. Therefore, we will strengthen existing instru
ments and develop new ones to provide assistance and advice. We 
will reinforce our efforts to ensure full respect for human rights 
and fundamental freedoms, including the rights of persons 
belonging to national minorities. In parallel, we will strengthen
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our capacity to enhance confidence and security between States. 
We are determined to develop the means at our disposal to settle 
peacefully disputes between them.

4. International terrorism, violent extremism, organized 
crime and drug trafficking represent growing challenges to secu
rity. Whatever its motives, terrorism in all its forms and manifes
tations is unacceptable. We will enhance our efforts to prevent the 
preparation and financing of any act of terrorism on our territories 
and deny terrorists safe havens. The excessive and destabilizing 
accumulation and uncontrolled spread of small arms and light 
weapons represent a threat to peace and security. We are commit
ted to strengthening our protection against these new risks and 
challenges; strong democratic institutions and the rule of law are 
the foundation for this protection. We are also determined to co
operate more actively and closely with each other to meet these 
challenges.

5. Acute economic problems and environmental degrada
tion may have serious implications for our security. Co-operation 
in the fields of economy, science and technology and the envi
ronment will be of critical importance. We will strengthen our 
responses to such threats through continued economic and envi
ronmental reforms, by stable and transparent frameworks for eco
nomic activity and by promoting market economies, while paying 
due attention to economic and social rights. We applaud the 
unprecedented process of economic transformation taking place 
in many participating States. We encourage them to continue this 
reform process, which will contribute to security and prosperity in 
the entire OSCE area. We will step up our efforts across all
dimensions of the OSCE to combat corruption and to promote the 
rule of law.

6. We confirm that security in areas nearby, in particular in 
the Mediterranean area as well as areas in direct proximity to par
ticipating States, such as those of Central Asia, is of increasing 
importance to the OSCE. We recognize that instability in these
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areas creates challenges that directly affect the security and pros
perity o f OSCE States.

II. OUR COMMON FOUNDATIONS

7. We reaffirm our full adherence to the Charter of the 
United Nations, and to the Helsinki Final Act, the Charter of Paris 
and all other OSCE documents to which we have agreed. These 
documents represent our common commitments and are the foun
dation for our work. They have helped us to bring about an end to 
the old confrontation in Europe and to foster a new era of democ
racy, peace and solidarity throughout the OSCE area. They estab
lished clear standards for participating States' treatment of each 
other and of all individuals within their territories. All OSCE 
commitments, without exception, apply equally to each partici
pating State. Their implementation in good .faith is essential for 
relations between States, between governments and their peoples, 
as well as between the organizations of which they are members. 
Participating States are accountable to their citizens and responsi
ble to each other for their implementation of their OSCE com
mitments. We regard these commitments as our common achieve
ment and therefore consider them to be matters of immediate and 
legitimate concern to all participating States.

We reaffirm the OSCE as a regional arrangement under 
Chapter VIII of the Charter of the United Nations and as a pri
mary organization for the peaceful settlement of disputes within 
its region and as a key instrument for early warning, conflict pre
vention, crisis management and post-conflict rehabilitation. The 
OSCE is the inclusive and comprehensive organization for con
sultation, decision-making and co-operation in its region.

8. Each participating State has an equal right to security. 
We reaffirm the inherent right of each and every participating 
State to be free to choose or change its security arrangements, 
including treaties of alliance, as they evolve. Each State also has 
the right to neutrality. Each participating State will respect the 
rights of all others in these regards. They will not strengthen their
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security at the expense of the security of other States. Within the 
OSCE no State, group of States or organization can have any pre
eminent responsibility for maintaining peace and stability in the 
OSCE area or can consider any part o f the OSCE area as its 
sphere of influence.

9. We will build our relations in conformity with the con
cept of common and comprehensive security, guided by equal 
partnership, solidarity and transparency. The security of each par
ticipating State is inseparably linked to that of all others. We will 
address the human, economic, political and military dimensions 
of security as an integral whole.

10. We will continue to uphold consensus as the basis for 
OSCE decision-making. The OSCE's flexibility and ability to 
respond quickly to a changing political environment should 
remain at the heart of the OSCE's co-operative and inclusive 
approach to common and indivisible security.

11. We recognize the primary responsibility of the United 
Nations Security Council for the maintenance of international 
peace and security and its crucial role in contributing to security 
and stability in our region. We reaffirm our rights and obligations 
under the Charter of the United Nations, including our commit
ment on the issue of the non-use of force or the threat of force. In 
this connection, we also reaffirm our commitment to seek the 
peaceful resolution of disputes as set out in the Charter of the 
United Nations.

r p

Based on these foundations we will strengthen our com
mon response and improve our common instruments in order to 
meet the challenges confronting us more efficiently.
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III. OUR COMMON RESPONSE

CO-OPERATION WITH OTHER ORGANIZATIONS: 
THE PLATFORM FOR CO-OPERATIVE SECURITY

12. The risks and challenges we face today cannot be met 
by a single State or organization. Over the last decade, we have 
taken important steps to forge new co-operation between the 
OSCE and other international organizations. In order to make full 
use of the resources of the international community, we are com
mitted to even closer co-operation among international organiza
tions.

We pledge ourselves, through the Platform for Co-opera
tive Security, which is hereby adopted as an essential element of 
this Charter, to further strengthen and develop co-operation with 
competent organizations on the basis of equality and in a spirit of 
partnership. The principles of the Platform for Co-operative 
Security, as set out in the operational document attached to this 
Charter, apply to any organization or institution whose members 
individually and collectively decide to adhere to them. They 
apply across all dimensions of security; politico-military, human 
and economic. Through this Platform we seek to develop and 
maintain political and operational coherence, on the basis of 
shared values, among all the various bodies dealing with security, 
both in responding to specific crises and in formulating respons
es to new risks and challenges. Recognizing the key integrating 
role that the OSCE can play, we offer the OSCE, when appropri
ate, as a flexible co-ordinating framework to foster co-operation, 
through which various organizations can reinforce each other 
drawing on their particular strengths. We do not intend to create a 
hierarchy of organizations or a permanent division of labour 
among them.

We are ready in principle to deploy the resources of inter
national organizations and institutions of which we are members 
in support of the OSCE's work, subject to the necessary policy 
decisions as cases arise.
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13. Subregional co-operation has become an important ele
ment in enhancing security across the OSCE area. Processes such 
as the Stability Pact for South-Eastern Europe, which has been 
placed under the auspices of the OSCE, help to promote our com
mon values. They contribute to improved security not just in the 
subregion in question but throughout the OSCE area. We offer the 
OSCE, in accordance with the Platform for Co-operative 
Security, as a forum for subregional co-operation. In this respect, 
and in accordance with the modalities in the operational docu
ment, the OSCE will facilitate the exchange of information and 
experience between subregional groups and may, if so requested, 
receive and keep their mutual accords and agreements.

SOLIDARITY AND PARTNERSHIP

14. Peace and security in our region is best guaranteed by 
the willingness and ability of each participating State to uphold 
democracy, the rule of law and respect for human rights. We indi
vidually confirm our willingness to comply fully with our com
mitments. We also have a joint responsibility to uphold OSCE 
principles. We are therefore determined to co-operate within the 
OSCE and with its institutions and representatives and stand 
ready to use OSCE instruments, tools and mechanisms. We will 
co-operate in a spirit of solidarity and partnership in a continuing 
review of implementation. Today we commit ourselves to joint 
measures based on co-operation, both in the OSCE and through 
those organizations of which we are members, in order to offer 
assistance to participating States to enhance their compliance 
with OSCE principles and commitments. We will strengthen 
existing co-operative instruments and develop new ones in order 
to respond efficiently to requests for assistance from participating 
States. We will explore ways to further increase the effectiveness 
of the Organization to deal with cases of clear, gross and contin
uing violations of those principles and commitments.

15. We are determined to consider ways of helping partici
pating States requesting assistance in cases of internal breakdown
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of law and order. We will jointly examine the nature of the situa
tion and possible ways and means of providing support to the 
State in question.

16. We reaffirm the validity of the Code of Conduct on 
Politico-Military Aspects of Security. We will consult promptly, 
in conformity with our OSCE responsibilities, with a participat
ing State seeking assistance in realizing its right to individual or 
collective self-defence in the event that its sovereignty, territorial 
integrity and political independence are threatened. We will con
sider jointly the nature of the threat and actions that may be 
required in defence of our common values.

OUR INSTITUTIONS

17. The Parliamentary Assembly has developed into one of 
the most important OSCE institutions continuously providing 
new ideas and proposals. We welcome this increasing role, par
ticularly in the field of democratic development and election 
monitoring. We call on the Parliamentary Assembly to develop its 
activities further as a key component in our efforts to promote 
democracy, prosperity and increased confidence within and 
between participating States.

18. The Office for Democratic Institutions and Human 
Rights (ODIHR), the High Commissioner on National Minorities 
(HCNM) and the Representative on Freedom of the Media are 
essential instruments in ensuring respect for human rights, 
democracy and the rule of law. The OSCE Secretariat provides 
vital assistance to the Chairman-in-Office and to the activities of 
our Organization, especially in the field. We will also strengthen 
further the operational capacities of the OSCE Secretariat to 
enable it to face the expansion of our activities and to ensure that 
field operations function effectively and in accordance with the 
mandates and guidance given to them.

We commit ourselves to giving the OSCE institutions our 
full support. We emphasize the importance of close co-ordination
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among the OSCE institutions, as well as our field operations, in 
order to make optimal use of our common resources. We will take 
into account the need for geographic diversity and gender balance 
when recruiting personnel to OSCE institutions and field opera
tions.

We acknowledge the tremendous developments and diver
sification of OSCE activities. We recognize that a large number of 
OSCE participating States have not been able to implement the 
1993 decision of the Rome Ministerial Council, and that difficul
ties can arise from the absence of a legal capacity of the 
Organization. We will seek to improve the situation.

THE HUMAN DIMENSION

19. We reaffirm that respect for human rights and funda
mental freedoms, democracy and the rule of law is at the core of 
the OSCE's comprehensive concept of security. We commit our
selves to counter such threats to security as violations of human 
rights and fundamental freedoms, including the freedom of 
thought, conscience, religion or belief and manifestations of intol
erance, aggressive nationalism, racism, chauvinism, xenophobia 
and anti-semitism.

The protection and promotion of the rights of persons 
belonging to national minorities are essential factors for democ
racy, peace, justice and stability within, and between, participat
ing States. In this respect we reaffirm our commitments, in par
ticular under the relevant provisions of the Copenhagen 1990 
Human Dimension Document, and recall the Report of the 
Geneva 1991 Meeting of Experts on National Minorities. Full 
respect for human rights, including the rights of persons belong
ing to national minorities, besides being an end in itself, may not 
undermine, but strengthen territorial integrity and sovereignty. 
Various concepts of autonomy as well as other approaches out
lined in the above-mentioned documents, which are in line with 
OSCE principles, constitute ways to preserve and promote the 
ethnic, cultural, linguistic and religious identity of national
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minorities within an existing State. We condemn violence against 
any minority. We pledge to take measures to promote tolerance 
and to build pluralistic societies where all, regardless of their eth
nic origin, enjoy full equality of opportunity. We emphasize that 
questions relating to national minorities can only be satisfactorily 
resolved in a democratic political framework based on the rule of 
law.

We reaffirm our recognition that everyone has the right to 
a nationality and that no one should be deprived of his or her 
nationality arbitrarily. We commit ourselves to continue our 
efforts to ensure that everyone can exercise this right. We also 
commit ourselves to further the international protection of state
less persons.

20. We recognize the particular difficulties faced by Roma 
and Sinti and the need to undertake effective measures in order to 
achieve full equality of opportunity, consistent with OSCE com
mitments, for persons belonging to Roma and Sinti. We will rein
force our efforts to ensure that Roma and Sinti are able to play a 
full and equal part in our societies, and to eradicate discrimination 
against them.

21. We are committed to eradicating torture and cruel, 
inhumane or degrading treatment or punishment throughout the 
OSCE area. To this end, we will promote legislation to provide 
procedural and substantive safeguards and remedies to combat 
these practices. We will assist victims and co-operate with rele
vant international organizations and non-governmental organiza
tions, as appropriate.

22. We reject any policy of ethnic cleansing or mass expul
sion. We reaffirm our commitment to respect the right to seek asy
lum and to ensure the international protection of refugees as set 
out in the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and 
its 1967 Protocol, as well as to facilitate the voluntary return of 
refugees and internally displaced persons in dignity and safety. 
We will pursue without discrimination the reintegration of
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refugees and internally displaced persons in their places o f origin.

In order to enhance the protection of civilians in times of 
conflict, we will seek ways of reinforcing the application of inter
national humanitarian law.

23. The full and equal exercise by women of their human 
rights is essential to achieve a more peaceful, prosperous and 
democratic OSCE area. We are committed to making equality 
between men and women an integral part of our policies, both at 
the level of our States and within the Organization.

24. We will undertake measures to eliminate all forms of 
discrimination against women, and to end violence against 
women and children as well as sexual exploitation and all forms 
of trafficking in human beings. In order to prevent such crimes we 
will, among other means, promote the adoption or strengthening 
of legislation to hold accountable persons responsible for these 
acts and strengthen the protection of victims. We will also devel
op and implement measures to promote the rights and interests of 
children in armed conflict and post-conflict situations, including 
refugees and internally displaced children. We will look at ways 
of preventing forced or compulsory recruitment for use in armed 
conflict of persons under 18 years of age.

25. We reaffirm our obligation to conduct free and fair elec
tions in accordance with OSCE commitments, in particular the 
Copenhagen Document 1990. We recognize the assistance the 
ODIHR can provide to participating States in developing and 
implementing electoral legislation. In line with these commit
ments, we will invite observers to our elections from other partic
ipating States, the ODIHR, the OSCE Parliamentary Assembly 
and appropriate institutions and organizations that wish to 
observe our election proceedings. We agree to follow up prompt
ly the ODIHR's election assessment and recommendations.

26. We reaffirm the importance of independent media and 
the free flow of information as well as the public's access to infor-
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mation. We commit ourselves to take all necessary steps to ensure 
the basic conditions for free and independent media and unim
peded transborder and intra-State flow of information, which we 
consider to be an essential component of any democratic, free and 
open society.

27. Non-governmental organizations (NGOs) can perform 
a vital role in the promotion of human rights, democracy and the 
rule of law. They are an integral component o f a strong civil soci
ety. We pledge ourselves to enhance the ability of NGOs to make 
their full contribution to the further development of civil society 
and respect for human rights and fundamental freedoms.

THE POLITICO-MILITARY DIMENSION

28. The politico-military aspects of security remain vital to 
the interests of participating States. They constitute a core ele
ment o f the OSCE's concept of comprehensive security. 
Disarmament, arms control and confidence- and security-building 
measures (CSBMs) are important parts of the overall effort to 
enhance security by fostering stability, transparency and pre
dictability in the military field. Full implementation, timely adap
tation and, when required, further development of arms control 
agreements and CSBMs are key contributions to our political and 
military stability.

29. The Treaty on Conventional Armed Forces in Europe 
(CFE) must continue to serve as a cornerstone of European secu
rity. It has dramatically reduced equipment levels. It provides a 
fundamental contribution to a more secure and integrated Europe. 
The States Parties to this Treaty are taking a critical step forward. 
The Treaty is being strengthened by adapting its provisions to 
ensure enhanced stability, predictability and transparency amidst 
changing circumstances. A number of States Parties will reduce 
further their equipment levels. The adapted Treaty, upon its entry 
into force, will be open to voluntary accession by other OSCE' 
participating States in the area between the Atlantic Ocean and 
the Ural Mountains and thereby will provide an important addi-
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30. The OSCE Vienna Document 1999, together with other 
documents adopted by the Forum for Security Co-operation 
(FSC) on politico-military aspects of security, provide valuable 
tools for all OSCE participating States in building greater mutual 
confidence and military transparency. We will continue to make 
regular use of and fully implement all OSCE instruments in this 
field and seek their timely adaptation in order to ensure adequate 
response to security needs in the OSCE area. We remain commit
ted to the principles contained in the Code of Conduct on politi
co-military aspects of security. We are determined to make further 
efforts within the FSC in order to jointly address common securi
ty concerns of participating States and to pursue the OSCE's con
cept of comprehensive and indivisible security so far as the politi
co-military dimension is concerned. We will continue a substan
tial security dialogue and task our representatives to conduct this 
dialogue in the framework of the FSC.

THE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL DIMEN
SION

31. The link between security, democracy and prosperity 
has become increasingly evident in the OSCE area, as has the risk 
to security from environmental degradation and the depletion of 
natural resources. Economic liberty, social justice and environ
mental responsibility are indispensable for prosperity. On the 
basis of these linkages, we will ensure that the economic dimen
sion receives appropriate attention, in particular as an element of 
our early warning and conflict prevention activities. We will do 
so, inter alia, with a view to promoting the integration of 
economies in transition into the world economy and to ensure the 
rule of law and the development of a transparent and stable legal 
system in the economic sphere.

32. The OSCE is characterized by its broad membership, 
its comprehensive approach to security, its large number of field 
operations and its long history as a norm-setting organization.

tional contribution to European stability and security.
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These qualities enable it to identify threats and to act as a catalyst 
for co-operation between key international organizations and 
institutions in the economic and environmental areas. The OSCE 
stands ready to play this role, where appropriate. We will foster 
such co-ordination between the OSCE and relevant international 
organizations in accordance with the Platform for Co-operative 
Security. We will enhance the OSCE's ability to address econom
ic and environmental issues in ways that neither duplicate exist
ing work nor replace efforts that can be more efficiently under
taken by other organizations. We will focus on areas in which the 
OSCE has particular competence. The OSCE's efforts within the 
human dimension have significant economic effects and vice 
versa, for example by mobilizing human resources and talents and 
by helping to build vibrant civil societies. In the spirit of the 1998 
Ârhus Convention on Access to Information, Public Participation 
in Decision-Making and Access to Justice in Environmental 
Matters, we will in particular seek to ensure access to informa
tion, public participation in decision-making and access to justice 
in environmental matters.

RULE OF LAW AND FIGHT AGAINST CORRUPTION

33. We reaffirm our commitment to the rule of law. We recognize 
that corruption poses a great threat to the OSCE's shared values. 
It generates instability and reaches into many aspects of the secu
rity, economic and human dimensions. Participating States pledge 
to strengthen their efforts to combat corruption and the conditions 
that foster it, and to promote a positive framework for good gov
ernment practices and public integrity. They will make better use 
of existing international instruments and assist each other in their 
fight against corruption. As part of its work to promote the rule of 
law, the OSCE will work with NGOs that are committed to a 
strong public and business consensus against corrupt practices.
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IV. OUR COMMON INSTRUMENTS

ENHANCING OUR DIALOGUE

34. We are determined to broaden and strengthen our dia
logue concerning developments related to all aspects of security 
in the OSCE area. We charge the Permanent Council and the FSC 
within their respective areas of competence to address in greater 
depth security concerns of the participating States and to pursue 
the OSCE's concept of comprehensive and indivisible security.

35. The Permanent Council, being the regular body for 
political consultations and decision-making, will address the full 
range of conceptual issues as well as the day-to-day operational 
work of the Organization. To assist in its deliberations and deci
sion-making and to strengthen the process of political consulta
tions and transparency within the Organization, we will establish 
a Preparatory Committee under the Permanent Council's direc
tion. This open-ended Committee will normally meet in informal 
format and will be tasked by the Council, or its Chairman, to 
deliberate and to report back to the Council.

36. Reflecting our spirit of solidarity and partnership, we 
will also enhance our political dialogue in order to offer assis
tance to participating States, thereby ensuring compliance with 
OSCE commitments. To encourage this dialogue, we have decid
ed, in accordance with established rules and practices, to make 
increased use of OSCE instruments, including:

- Dispatching delegations from the OSCE institutions, with 
the participation of other relevant international organizations, 
when appropriate, to provide advice and expertise for reform of 
legislation and practices;

- Dispatching Personal Representatives of the Chairman- 
in-Office, after consultations with the State concerned, for fact
finding or advisory missions;
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- Bringing together representatives of the OSCE and States 
concerned in order to address questions regarding compliance 
with OSCE commitments;

- Organizing training programmes aimed at improving 
standards and practices, inter alia, within the fields of human 
rights, democratization and the rule of law;

- Addressing matters regarding compliance with OSCE 
commitments at OSCE review meetings and conferences as well 
as in the Economic Forum;

- Submitting such matters for consideration by the 
Permanent Council, inter alia, on the basis of recommendations 
by the OSCE institutions within their respective mandates or by 
Personal Representatives o f the Chairman-in-Office;

- Convening meetings of the Permanent Council in a spe
cial or reinforced format in order to discuss matters of non-com
pliance with OSCE commitments and to decide on appropriate 
courses o f action;

- Establishing field operations with the consent of the State 
concerned.

OSCE FIELD OPERATIONS

37. The Permanent Council will establish field operations. 
It will decide on their mandates and budgets. On this basis, the 
Permanent Council and the Chairman-in-Office will provide 
guidance to such operations.

38. The development of OSCE field operations represents 
a major transformation of the Organization that has enabled the 
OSCE to play a more prominent role in promoting peace, securi
ty and compliance with OSCE commitments. Based on the expe
rience we have acquired, we will develop and strengthen this 
instrument further in order to carry out tasks according to their
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respective mandates, which may, inter alia, include the following:

- Providing assistance and advice or formulating recom
mendations in areas agreed by the OSCE and the host country;

- Observing compliance with OSCE commitments and pro
viding advice or recommendations for improved compliance;

- Assisting in the organization and monitoring of elections;

- Providing support for the primacy of law and democratic 
institutions and for the maintenance and restoration of law and 
order;

- Helping to create conditions for negotiation or other 
measures that could facilitate the peaceful settlement of conflicts;

- Verifying and/or assisting in fulfilling agreements on the 
peaceful settlement of conflicts;

- Providing support in the rehabilitation and reconstruction 
of various aspects of society.

39. Recruitment to field operations must ensure that quali
fied personnel are made available by participating States. The 
training of personnel is an important aspect of enhancing the 
effectiveness of the OSCE and its field operations and will there
fore be improved. Existing training facilities in OSCE participat
ing States and training activities of the OSCE could play an active 
role in achieving this aim in co-operation, where appropriate, 
with other organizations and institutions.

40. In accordance with the Platform for Co-operative 
Security, co-operation between OSCE and other international 
organizations in performing field operations will be enhanced. 
This will be done, inter alia, by carrying out common projects 
with other partners, in particular the Council of Europe, allowing 
the OSCE to benefit from their expertise while respecting the
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identity and decision-making procedures of each organization 
involved.

41. The host country o f an OSCE field operation should, 
when appropriate, be assisted in building its own capacity and 
expertise within the area of responsibility. This would facilitate an 
efficient transfer of the tasks of the operation to the host country, 
and consequently the closure o f the field operation.

RAPID RESPONSE (REACT)

42. We recognize that the ability to deploy rapidly civilian 
and police expertise is essential to effective conflict prevention, 
crisis management and post-conflict rehabilitation. We are com
mitted to developing a capability within the participating States 
and the OSCE to set up Rapid Expert Assistance and Co-opera
tion Teams (REACT) that will be at the disposal of the OSCE. 
This will enable OSCE bodies and institutions, acting in accor
dance with their respective procedures, to offer experts quickly to 
OSCE participating States to provide assistance, in compliance 
with OSCE norms, in conflict prevention, crisis management and 
post-conflict rehabilitation. This rapidly deployable capability 
will cover a wide range of civilian expertise. It will give us the 
ability to address problems before they become crises and to 
deploy quickly the civilian component of a peacekeeping opera
tion when needed. These Teams could also be used as surge 
capacity to assist the OSCE with the rapid deployment of large- 
scale or specialized operations. We expect REACT to develop 
and evolve, along with other OSCE capabilities, to meet the needs 
of the Organization.

OPERATION CENTRE

43. Rapid deployment is important for the OSCE's effec
tiveness in contributing to our conflict prevention, crisis manage
ment and post-conflict rehabilitation efforts and depends on effec
tive preparation and planning. To facilitate this, we decide to set 
up an Operation Centre within the Conflict Prevention Centre

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [189]



with a small core staff, having expertise relevant for all kinds of 
OSCE operations, which can be expanded rapidly when required. 
Its role will be to plan and deploy field operations, including 
those involving REACT resources. It will liaise with other inter
national organizations and institutions as appropriate in accor
dance with the Platform for Co-operative Security. The Centre's 
core staff will, to the extent possible, be drawn from personnel 
with appropriate expertise seconded by participating States and 
from existing Secretariat resources. This core will provide the 
basis for rapid expansion, to deal with new tasks as they arise. 
The precise arrangements will be decided in accordance with 
existing procedures.

POLICE-RELATED ACTIVITIES

44. We will work to enhance the OSCE's role in civilian 
police-related activities as an integral part of the Organization's 
efforts in conflict prevention, crisis management and post-conflict 
rehabilitation. Such activities may comprise:

- Police monitoring, including with the aim of preventing 
police from carrying out such activities as discrimination based 
on religious and ethnic identity;

- Police training, which could, inter alia, include the fol
lowing tasks:

- Improving the operational and tactical capabilities of 
local police services and reforming paramilitary forces;

s

- Providing new and modem policing skills, such as com
munity policing, and anti-drug, anti-corruption and anti-terrorist 
capacities;

- Creating a police service with a multi-ethnic and/or multi
religious composition that can enjoy the confidence of the entire 
population;
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- Promoting respect for human rights and fundamental free
doms in general.

We will encourage the provision of modern equipment 
appropriate to police services that receive training in such new 
skills.

In addition, the OSCE will examine options and conditions 
for a role in law enforcement.

45. We shall also promote the development of independent 
judicial systems that play a key role in providing remedies for 
human rights violations as well as providing advice and assis
tance for prison system reforms. The OSCE will also work with 
other international organizations in the creation of political and 
legal frameworks within which the police can perform its tasks in 
accordance with democratic principles and the rule of law.

PEACEKEEPING

46. We remain committed to reinforcing the OSCE's key 
role in maintaining peace and stability throughout our area. The 
OSCE's most effective contributions to regional security have 
been in areas such as field operations, post-conflict rehabilitation, 
democratization, and human rights and election monitoring. We 
have decided to explore options for a potentially greater and 
wider role for the OSCE in peacekeeping. Reaffirming our rights 
and obligations under the Charter of the United Nations, and on 
the basis of our existing decisions, we confirm that the OSCE can, 
on a case-by-case basis and by consensus, decide to play a role in 
peacekeeping, including a leading role when participating States 
judge it to be the most effective and appropriate organization. In 
this regard, it could also decide to provide the mandate covering 
peacekeeping by others and seek the support of participating 
States as well as other organizations to provide resources and 
expertise. In accordance with the Platform for Co-operative 
Security, it could also provide a co-ordinating framework for such 
efforts.
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THE COURT OF CONCILIATION AND ARBITRATION

47. We reiterate that the principle of the peaceful settlement 
of disputes is at the core of OSCE commitments. The Court of 
Conciliation and Arbitration, in this respect, remains a tool avail
able to those, a large number of participating States, which have 
become parties to the 1992 Convention of Stockholm. We encour
age them to use this instrument to resolve disputes between them, 
as well as with other participating States which voluntarily sub
mit to the jurisdiction of the Court. We also encourage those par
ticipating States which have not yet done so to consider joining 
the Convention.

V. OUR PARTNERS FOR CO-OPERATION

48. We recognize the interdependence between the securi
ty of the OSCE area and that of Partners for Co-operation, as well 
as our commitment to the relationship and the dialogue with 
them. We emphasize in particular the long-standing relations with 
our Mediterranean partners, Algeria, Egypt, Israel, Jordan, 
Morocco and Tunisia. We recognize the increased involvement in 
and support for the work of the OSCE by our Partners for Co
operation. Building on this interdependence, we are ready to 
develop this process further. Implementing and building on the 
Helsinki Document 1992 and the Budapest Document 1994, we 
will work more closely with the Partners for Co-operation to pro
mote OSCE norms and principles. We welcome their wish to pro
mote the realization of the Organization's norms and principles, 
including the fundamental principle of resolving conflicts through 
peaceful means. To this end, we will invite the Partners for Co
operation on a more regular basis to increased participation in the 
work of the OSCE as the dialogue develops.

49. The potential of the Contact Group and the 
Mediterranean seminars must be fully explored and exploited. 
Drawing on the Budapest mandate, the Permanent Council will 
examine the recommendations emerging from the Contact Group 
and the Mediterranean seminars. We will encourage the
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Mediterranean Partners for Co-operation to draw on our expertise 
in setting up structures and mechanisms in the Mediterranean for 
early warning, preventive diplomacy and conflict prevention.

50. We welcome the increased participation in our work by 
Japan and the Republic o f Korea. We welcome the contribution 
by Japan to OSCE field activities. We will seek to strengthen fur
ther our co-operation with our Asian partners in meeting chal
lenges of common interest.

VL CONCLUSION

51. This Charter will benefit the security o f all participat
ing States by enhancing and strengthening the OSCE as we enter 
the twenty-first century. Today we have decided to develop its 
existing instruments and to create new tools. We will use them 
fully to promote a free, democratic and secure OSCE area. The 
Charter will thus underpin the OSCE's role as the only pan- 
European security organization entrusted with ensuring peace and 
stability in its area. We appreciate the completion of the work of 
the Security Model Committee.

52. The original of the present Charter, drawn up in 
English, French, German, Italian, Russian and Spanish, will be 
transmitted to the Secretary General of the Organization, who will 
transmit a certified true copy of this Charter to each of the partic
ipating States.

We, the undersigned High Representatives of the partici
pating States, mindful of the high political significance that we 
attach to the present Charter and declaring our determination to 
act in accordance with the provisions contained in the above text, 
have subscribed our signatures below.
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Operational Document - the Platform for Co-operative 
Security

I. The Platform

1. The goal o f the Platform for Co-operative Security is to 
strengthen the mutually reinforcing nature of the relationship 
between those organizations and institutions concerned with the 
promotion of comprehensive security within the OSCE area.

2. The OSCE will work co-operatively with those organi
zations and institutions whose members individually and collec
tively, in a manner consistent with the modalities appropriate to 
each organization or institution, now and in the future:

- Adhere to the principles of the Charter of the United 
Nations and the OSCE principles and commitments as set out in 
the Helsinki Final Act, the Charter of Paris, the Helsinki 
Document 1992, the Budapest Document 1994, the OSCE Code 
of Conduct on politico-military aspects of security and the Lisbon 
Declaration on a Common and Comprehensive Security Model 
for Europe for the twenty-first century;

- Subscribe to the principles of transparency and pre
dictability in their actions in the spirit of the Vienna Document 
1999 of the Negotiations on Confidence- and Security-Building 
Measures;

- Implement fully the arms control obligations, including 
disarmament and CSBMs, to which they have committed them
selves;

- Proceed on the basis that those organizations and institu
tions of which they are members will adhere to transparency 
about their evolution;

- Ensure that their membership in those organizations and 
institutions is based on openness and free will;
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- Actively support the OSCE's concept of common, com
prehensive and indivisible security and a common security space 
free of dividing lines;

- Play a full and appropriate part in the development of the 
relationships between mutually reinforcing security-related insti
tutions in the OSCE area;

- Are ready in principle to deploy the institutional resources 
of international organizations and institutions of which they are 
members in support of the OSCE's work, subject to the necessary 
policy decisions as cases arise. In this regard, participating States 
note the particular relevance of co-operation in the areas of con
flict prevention and crisis management.

3. Together these principles and commitments form the 
Platform for Co-operative Security.

II. Modalities for Co-operation

1. Within the relevant organizations and institutions of 
which they are members, participating States will work to ensure 
the organizations' and institutions' adherence to the Platform for 
Co-operative Security. Adherence, on the basis of decisions taken 
by each member State within relevant organizations and institu
tions, will take place in a manner consistent with the modalities 
appropriate to each organization or institution. Contacts and co
operation of the OSCE with other organizations and institutions 
will be transparent to participating States and will take place in a 
manner consistent with the modalities appropriate to the OSCE 
and those organizations and institutions.

2. At the 1997 Ministerial Meeting in Copenhagen, a deci
sion was taken on the Common Concept for the Development ot 
Co-operation between Mutually Reinforcing Institutions. We 
acknowledge the extensive network of contacts elaborated since 
then, in particular the growing co-operation with organizations 
and institutions active both in the politico-military field and in the
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human and economic dimensions of security, and the strengthen
ing of co-operation between the OSCE and the various United 
Nations bodies and agencies, recalling the OSCE's role as a 
regional arrangement under the Charter of the United Nations. We 
are determined to develop this further.

3. The growing importance of subregional groupings in the 
work of the OSCE is another important area, and we support the 
growth in co-operation with these groups based on this Platform.

4. Development of co-operation can be further enhanced 
through extensive use of the following instruments and mecha
nisms:

- Regular contacts, including meetings; a continuous 
framework for dialogue; increased transparency and practical co
operation, including the identification of liaison officers or points 
of contact; cross-representation at appropriate meetings; and 
other contacts intended to increase understanding of each organi
zation's conflict prevention tools.

5. In addition, the OSCE may engage in special meetings 
with other organizations, institutions and structures operating in 
the OSCE area. These meetings may be held at a political and/or 
executive level (to co-ordinate policies or determine areas of co
operation) and at a working level (to address the modalities of co
operation).

6. The development of the OSCE field operations in recent 
years has represented a major transformation of the Organization. 
In view of the adoption of the Platform for Co-operative Security, 
existing co-operation between the OSCE and other relevant inter
national bodies, organizations and institutions in field operations 
should be developed and built upon in accordance with their indi
vidual mandates. Modalities for this form of co-operation could 
include: regular information exchanges and meetings, joint needs 
assessment missions, secondment of experts by other organiza
tions to the OSCE, appointment of liaison officers, development
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of common projects and field operations, and joint training 
efforts.

7. Co-operation in responding to specific crises:

- The OSCE, through its Chairman-in-Office and support
ed by the Secretary General, and the relevant organizations and 
institutions are encouraged to keep each other informed of what 
actions they are undertaking or plan to undertake to deal with a 
particular situation;

- To this end, participating States encourage the Chairman- 
in-Office, supported by the Secretary General, to work with other 
organizations and institutions to foster co-ordinated approaches 
that avoid duplication and ensure efficient use of available 
resources. As appropriate, the OSCE can offer to serve as a flex
ible framework for co-operation o f the various mutually reinforc
ing efforts. The Chairman-in-Office will consult with participat
ing States on the process and will act in accordance with the 
results of these consultations.

8. The Secretary General shall prepare an annual report for 
the Permanent Council on interaction between organizations and 
institutions in the OSCE area.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİNLANDİYA 
CUMHURBAŞKANI MARTTİ AHTİSAARİ’Yİ RESMİ

KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMANIN METNİ

(Ankara, 20 Kasım 1999, Cumartesi, Saat: 15.00)

Finlandiya Cumhurbaşkanı aziz dostum Sayın Martti 
Ahtisaari ile beraberindeki değerli heyet mensuplarını İstanbul'
daki AGİT Zirvesi'nden hemen sonra gerçekleştirmekte oldukları 
resmi ziyaret münasebetiyle bu defa da Ankara'da ağırlamaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kere daha 
Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum.

Türkiye ile Finlandiya arasında köklü bir dostluk mevcut- 
tur. ilişkilerimizi bu dostluk temelinde her alanda daha da 
geliştirmeye kararlıyız.

Sayın Ahtisaari'yle yapacağımız görüşmelerde ikili ilişki
lerimizin tüm veçhelerini ele alacağız. İşbirliğimizi daha da 
güçlendirmek için neler yapılması gerektiğini birlikte araştıra
cağız. Bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışve
rişinde bulunacağız.

Finlandiya'nın halen Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını 
da yürütmesi bu ziyareti ayrıca anlamlı kılmaktadır. Avrupa 
Birliği'nin bu yüzyıldaki son zirvesi Helsinki'de yapılacaktır. Bu 
zirvede AB'nin genişlemesi konusuyla ilgili olarak önemli karar
lar alınacaktır. Dolayısıyla Finlandiya, tarihi bir AB zirvesine 
evsahipliği yapacaktır.

Helsinki Zirvesi'nin Türkiye -AB ilişkileri açısından bir
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dönüm noktası olması yönünde beklentiler mevcuttur. AB 
Komisyonu, son raporuyla Türkiye'nin tam üyeliğe adaylığının 
bu zirvede resmen tescil edilmesini tavsiye etmiştir . Bu tavsi
yeye uygun hareket edilmesi halinde Lüksemburg Zirvesi karar
larının tashihi imkanı ortaya çıkacaktır. Finlandiya'nın dönem 
başkanı olarak bu doğrultudaki çabalara belirleyici katkılar 
sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı aziz dostum Martti Ahtisaari'ye bir 
kere daha Türkiye'ye hoşgeldiniz diyor, ziyaretinin verimli ve 
yararlı geçmesini diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, FİNLANDİYA 
CUMHURBAŞKANI MARTTİ AHTİSAARİ’NİN 

TÜRKİYE’Yİ RESMİ ZİYARETİ SIRASINDA YAPILAN 
HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER SONRASI

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Ankara, 20 Kasım 1999, Cumartesi, Saat: 17.00)

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Martti Ahtisaari ile yap
mış olduğumuz görüşmeler son derece yararlı ve verimli 
geçmiştir.

Görüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle göz
den geçirdik. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kap
samlı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye-AB ilişkileri 
üzerinde özellikle durduk.

Ele aldığımız her konuda benzer görüşleri paylaştığımızı 
memnuniyetle müşahede ettik.

Finlandiya ile Türkiye arasında her alanda geniş bir işbir
liği potansiyeli vardır. İlişkilerimizi daha da ileri götürme 
yönünde karşılıklı irade de mevcuttur. Bu tespitlerden hareket 
ederek, işbirliğimize yeni bir ivme kazandırmak arzumuzu birlik
te ortaya koyduk.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Martti Ahtisaari'yi 
ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kere daha 
vurgulamak isterim. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da 
pekiştirmek için birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu kararlılığımızı 
karşılıklı olarak teyid ettik.
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Cumhurbaşkanı Ahtisaari, Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'ye 
resmen adaylık statüsü tanınması konusunun önemini müdrik 
olduğunu ifade etti. Zirve'de bu doğrultuda beklenen sonucun 
alınması için dönem başkanı sıfatıyla çaba harcayacağını belirtti. 
Vermiş olduğu destek için kendisine teşekkür ediyorum.

Bu bağlamda, şu hususun üzerinde özellikle durdum: 
"Adaylık için gerekli kıstaslar bellidir. Türkiye için özel koşullar 
ya da kayıtlar getirilmesi halinde, adaylık statüsü verilse dahi 
bunun bir anlamı olmaz. Türkiye'nin isteği, kendisine diğer aday
larla eşit muamele yapılmasıdır. Bu eşitliğin herhangi bir şekilde 
gözardı edilmesi anlamına gelecek bir kararın herhangi bir yararı 
yoktur. Bu görüşlerimizi açıklıkla ortaya koymakta yarar görü
yoruz. Zirve'nin beklentilerimizi olabildiğince sarih biçimde 
algılamasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'nin diğer adaylarla 
eşit koşullarda resmi adaylık statüsüne kavuşması Avrupa 
Birliği'nin gerçek manada çoğulcu bir yapıya sahip olmasını 
sağlayacaktır. ".

Sayın Cumhurbaşkanı görüş ve düşüncelerimizi dikkatle 
dinledi. Bunları Zirve’ye aktarmayı vaad etti.

Cumhurbaşkanı Ahtisaari'nin bu zamanlı ve önemli ziyare
tinin Türkiye-Finlandiya ilişkilerine yeni bir ivme kazandıra
cağından eminim. Bu ziyaretin Türkiye-AB ilişkileri bakımın
dan da belirleyici bir ziyaret olarak tarihe geçmesini temenni 
ediyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİNLANDİYA 
CUMHURBAŞKANI MARTTİ AHTİSAARİ’YE VERİLEN 

“DEVLET NİŞANI” TÖRENİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 20 Kasım 1999, Cumartesi, Saat: 19.30)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Konuklar,

Bugün burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, aziz dostum 
Sayın Martti Ahtisaari'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek 
nişanı olan "Devlet Nişanı"nın takdimi münasebetiyle toplanmış 
bulunuyoruz.

Kendisine takdim etmekten kıvanç duyduğum Türkiye 
Cumhuriyeti'nin "Devlet Nişanı" devletler arasında dostça ilişki
lerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaştırıl-
malarım sağlamakta seçkin başarı sergileyen devlet başkanlarına 
verilmektedir.

Türkiye ile Finlandiya arasında uzun bir geçmişe dayanan 
köklü ilişkilerin temelinde demokrasi, hürriyet, barış gibi pay
laşılan değerlere bağlılık, karşılıklı takdir ve saygı ile halklarımız 
arasındaki muhabbet hisleri yeralmaktadır.

Türkiye ve Finlandiya bölgelerinde birer istikrar unsuru 
olarak barışın güvencesidirler. Aziz dostum Sayın Ahtisaari'nin 
uluslarası barış ve güvenliğe yaptığı büyük katkılar her türlü 
takdire şayandır. Tarih kendisini özellikle Kosova'da yaşanan
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insanlık ayıbının durdurulması yönünde sarfettiği gayret ve 
dirayetli devlet adamlığıyla en parlak sahifelerinde kaydedecek
tir.

Bu vesileyle şahsınızın üstün gayretleriyle ülkelerimiz 
arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçleneceğine ve işbirliğinin 
gelişerek devam edeceğine olan inancımı yinelemek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye ile Finlandiya arasındaki dostluğun gelişip güçlen
mesiyle bölge ve dünya barışma yaptığınız değerli katkılara duy
duğumuz takdirin bir ifadesi olarak milletim adına size bu 
"Devlet Nişanı"nı takdim etmekten kıvanç duyuyorum.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [203]



TOAST BY H.E. SULEYMAN DEMIREL, PRESIDENT 
OF THE REPUBLIC OF TURKEY AT THE DINNER 

GIVEN IN HONOUR OF THE PRESIDENT OF 
FINLAND, H.E. MARTTI AHTISAARI

(Presidential Palace, 20 November 1999 , Saturday , 20:30)

Mr. President,
Distinguished guests,

It is a distinct pleasure and honour for me to welcome your 
excellency, my dear friend and the Finnish delegation in Turkey 
on the occasion of the first presidential visit from Finland to 
Turkey for 28 years.

Despite the geographical distance between them, Turkey 
and Finland are two friendly nations. Following the declaration of 
independence in 1917, the Ottoman Empire was among the first 
countries which recognized Finland. Just after the proclamation 
of the new Turkish Republic our countries signed a Friendship 
Agreement establishing diplomatic relations. A sound friendship 
has been established on this basis. Our common goal is to further 
enhance this precious friendship.

Mr. President,
Distinguished guests, t lie haft i r

The solidarity displayed by the international community 
following the earthquake disasters occurred in our country augurs 
well for the common future of the humanity. The mobility of 
international assistance occured after these natural disasters has 
demonstrated once again how much the awareness on the idea
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global society has been developed and strengthened. And this has 
raised our hope towards future and increased our optimism.

On this occasion, I should like to express once again our 
gratitude and appreciation to Finland and to all our friends who 
have extended a helping hand to Turkey in our painful days.

Mr. President,

Your visit to Turkey is being held at an important turning 
point for Europe. Just yesterday at the OSCE Summit we signed 
together the istanbul Charter for the Security of Europe. You will 
soon host the last summit meeting of the EU of this century in 
Helsinki. I believe that as we are building our common future we 
should refrain from creating new dividing lines in our continent.

Turkey is determined to consolidate its friendship with 
Finland, and to work together towards the peace, stability and 
common prosperity of our continent on the basis of democracy, 
rule of law, respect for human rights and free market economy.

Turkey, as the largest economy in the Central and Eastern 
Europe, the Balkans, the Black Sea and the Caspian Basins and 
the Middle East, offers golden opportunities to the global entre
preneurs including Finnish businessman for new investment and 
privatisation projects. Seizing of these opportunities by our entre
preneurs will also contribute to the emergence of a new coopera
tion area in Europe spanning from the Baltic Sea to the 
Mediterranean Sea.

Mr. President,

Turkey believes in a united Europe that is based on the sol
idarity of constitutional democracies sharing the same values and 
ideals. Therefore, the discrimination made against Turkey in the 
Luxembourg Summit created a deep disappointment among our 
people. It was perceived by many as an attempt to define 
European Union along religious lines. It was an injustice to the
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shared ideals that we have defended together during the past fifty 
years. We have shown our reaction to this discrimination. And, 
we were not alone in our reaction. The discriminatory decision of 
Luxembourg Summit has received strong criticism from within as 
well. This has proven that Turkey is not alone in its belief in a 
truly pluralistic and undivided Europe. Friends of a democratic 
and pluralistic Europe have worked hard together with us to cor
rect the historic mistake of Luxembourg Summit. It has been a 
slow process. But day after day, summit after summit we have 
been making progress.

Mr. President,

Turkey is determined to defend its contractual rights 
towards full membership emanating from her association agree
ment of 1963 with the European Union. In fact, customs union 
has been concluded according to this agreement as a transitory 
stage before full membership. We are determined to meet not only 
the Copenhagen Criteria but all the other standards of the 
European Union. What we expect all along from the European 
Union is the equal treatment with the other candidates.

In this context, the recommendation made by the European 
Commission on 13 October 1999 to the Helsinki European 
Council can become a turning point. It can pave the way for the 
correction of the injustice against Turkey and the creation of a 
Europe united in diversity. Granting the status of full-fledged can
didacy and accession partnership to Turkey in Helsinki Summit 
according to the report of the Commission will constitute a mean
ingful contribution to the peace, stability and prosperity of our 
continent. One should not forget that only a European Union that 
considers cultural diversity as a source of richness and that 
remains faithful to the democratic European project, can bring 
into life a European vision that is united, democratic, prosperous 
and at peace.
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My dear friend,

Let us hear how the great poet o f your country 
Koskenniemi, inspired by the magnificent "Finlandia" of yet 
another great son of your land Sibelius, in his poem "Finnish 
Hymn" which has been a source of courage for millions of free
dom and democracy-loving people around the world for long and 
painful years, describes the hopes for the shining days of the 
future:

"Finland, behold, thy daylight now is dawning, 
the threat of night has now been driven away, 
the skylark calls across the light of morning, 
the blue of heaven lets it have its way..."

Yes, Koskenniemi foresaw even on that day a future where 
hope would triumph over fear and shining days over darkness. 
We are on the eve of a new century. As at every beginning we are 
full of hope. The fact that all European countries have united 
around common goals and shared ideals first time in the history 
raises our hopes. This is indeed a historic opportunity. We have 
to seize this opportunity now. For, we have no time to wait.

With these thoughts in mind I would like to propose a toast 
to your Excellency's health and happiness as well as for the bright 
future of the Turkish-Finnish friendship and for the success of 
Europe that is democratic and united.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN KKTC’YE

GİDİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüşmelerde bulun
mak üzere iki günlük bir ziyaret için bugün (20 Kasım) KKTC'ne 
gitmiştir.
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FRANSA’NIN AVRUPA İŞLERİNDEN SORUMLU 
DEVLET BAKANI İLE SAYIN BAKANIMIZ ARASINDA 

YAPILACAK ÇALIŞMA TOPLANTISIYLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Pierre Moskovici, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile bir çalış
ma toplantısı için bugün İstanbul'a gelecektir.

Sayın Dışişleri Bakanımız ile konuk Bakan arasında Türk- 
Fransız ilişkilerine ilaveten, Avrupa Birliği ve diğer çeşitli bölge
sel konular ele alınacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BM GENEL 
SEKRETERİ KOFİ ANNAN’I KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, ülkemizi resmen 
ziyaret etmekte olan BM Genel Sekreteri Kofı Annan'ı bugün 
kabul ederek görüşmüş ve onuruna bir çalışma yemeği vermiştir.

Görüşmede, Kosova ve Bosna-Hersek başta olmak üzere 
Balkanlar'daki gelişmeler; Orta Doğu Barış Süreci ve Irak-BM 
ilişkileri; Kuzey Ve Güney Kafkasya'daki durum ve Kıbrıs 
konusu üzerinde durulmuştur.

Cumhurbaşkanı Demirel, ihtilafların barışçı yollardan 
çözümünün Türk dış politikasının temel önceliği olduğunu vur
gulamış; BM'nin Bosna-Hersek ve Kosova'daki barışı kurma ve 
koruma çabalarına katkılarımızı sürdüreceğimizi teyid etmiş; 
Balkanlar'dan, Kafkasya ve Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan 
Avrupa'ya, Hazar'dan Karadeniz ve Akdeniz havzalarına kadar 
uzanan geniş bir coğrafyanın istikrarı için her türlü çabayı göster
meye devam edeceğimizi belirtmiş; Birleşmiş Milletler ile birlik
te barışa hizmet etmeye kararlı olduğumuzu anlatmıştır.

BM Genel Sekreteri, Türkiye'nin barış ve istikrara çok 
değerli katkıları olan saygın ve önemli bir BM üyesi ülke 
olduğunu; uluslararası barış ve güvenliğe belirleyici katkılarda 
bulunduğunu ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, Kıbrıs konusunda New 
York'ta başlayacak olan dolaylı görüşmelerin önemli bir fırsat 
olduğunu; bu görüşmelerin sonuç alıcı bir zihniyetle yürütülmesi
ni beklediğimizi; adil, kalıcı ve yaşayabilir bir barışçı çözüme
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ulaşılabilmesi için Ada'daki gerçeklerin gözardı edilmemesi 
gerektiğini; BMGS'nin iyiniyet misyonunu bu çerçevede dirayetle 
yerine getireceğinden emin olduğumuzu belirtmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [211]



DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
LÜKSEMBURG, İSVEÇ VE DANİMARKA 
ZİYARETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 22-24 Kasım 1999 
tarahlerinde Lüksemburg'da yapılmakta olan Batı Avrupa Birliği 
Dışişleri Bakanları toplantısını takiben daha önceden belirlenen 
program uyarınca İsveçli ve DanimarkalI karşıtlarının davetlerine 
icabetle 25 Kasım 1999 tarihinde Stokholm'a, 26 Kasım 1999 ta
rihinde ise Kopenhag'a birer ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakan sözkonusu ziyaretleri sırasında karşıtlarıyla 
ikili ilişkilerin yanısıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunacaktır.
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DİPLOMAT VE İDARİ TEKNİK PERSONELİN EŞ VE 
ÇOCUKLARININ BULUNDUKLARI ÜLKEDE 

ÇALIŞMALARINA İMKAN SAĞLANMASI HAKKINDA
BİLGİ NOTU

Ülkemiz ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 
Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve uluslararası kuru
luşlarda çalışan diplomat ve idari teknik personelin eş ve çocuk
larının bulundukları ülkede kazanç getirici bir işte çalışmalarına 
olanak verecek olan İkili İstihdam Düzenlemesi nota teatisi 
yoluyla 23 Kasım 1999 tarihinde imzalanmıştır.

Anılan Anlaşmaya ülkemiz adına Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Aydan Karahan, ABD adına da Büyükelçi Mark R. 
Parris imza koymuşlardır.

Diplomatik ve konsüler ilişkileri düzenleyen 1961 ve 1963 
tarihli Viyana Sözleşmeleri diplomat ve idari teknik personel eş 
ve çocuklarının ev sahibi ülkede kazanç getirici işte çalışmaları 
halinde, sahip olmaları gereken ayrıcalık ve bağışıklıklardan fera
gat etmelerini öngörmekte, ayrıca çalışma izni bu sistemde ev 
sahibi ülkenin takdirine bırakılmaktadır.

Günümüzde meslek sahibi eşlerin sayısında belirgin bir 
artış gözlenmektedir. Ayrıca tüm dünyada bayan diplomatların 
sayısı giderek artmaktadır. Diplomatik misyonlarda görevli kadın 
ve erkek memurların eşlerinin çalışmalarına Diplomatik İlişkiler 
Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde sınırlamalar geti
rilmiş olması küreselleşen dünyanın gerçekleriyle uyuşmamak
tadır. Bu nedenle Avrupa Konseyi 1987 yılında bir model anlaş
ma metni benimsemiş ve ülkelerin sorunu model anlaşma 
çerçevesinde yapacakları ikili düzenlemeler yoluyla çözüm
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lemelerini mümkün kılmıştır. Bir örnek vermek gerekirse ABD 
bugüne dek 130 ülkeyle bu kapsamda ikili anlaşmalar yapmıştır.

Bakanlığımız mensupları eşlerinin yurtdışında çalışması 
önceleri yasak iken, Şubat 1998 tarihinde yapılan yenilikçi ve li
beral bir düzenlemeyle eşler Misyon Şefinin onayı çerçevesinde 
ev sahibi ülkede kazanç getiren bir işte çalışabilme olanağına 
kavuşmuşlardır. Ancak burada ev sahibi ülke çalışma izni verip 
vermeme yetkisine sahiptir ve kişiler diplomatik hak ve ayrı
calıklarından feragat etmek durumundadırlar. Her ülkeyle bu defa 
ikili düzenlemeye gidilmesi aile bireylerinin çalışmasında daha 
ileri bir adımı teşkil etmektedir.

Bu alanda Türk dış politikasında bir ilk niteliğinde olan bu 
Anlaşma ile mesleklerini sürdürmek isteyen diplomat ve idari 
teknik personel eş ve çocukları temel ayrıcalık ve bağışıklıkların
dan vazgeçmek zorunda kalmaksızın ev sahibi ülkede kazanç 
getirici bir işte çalışabileceklerdir. Bu çerçevede misyon 
üyelerinin eş ve çocuklarının maddi, manevi ve sosyal yönden 
olumlu biçimde tatmin edilmeleri, ev sahibi ülkeyle daha hızlı 
kaynaşmaları ve o ülkenin deneyim ve birikimlerinden yararlan
maları mümkün olabilecektir.

Anlaşma gereği, ilgili kişilerin diplomatik muafiyetleri 
devam etmekle birlikte, bazı istisnaların yanında, kabul eden 
devletin cezai, medeni ve idari yargısı ile mali ve sosyal güvenlik 
rejimi çalışılan işle sınırlı olmak kaydıyla yürürlükte olacaktır. 
Çalışma izni tekrar yenilenmek kaydıyla iki yılı aşmayan bir 
dönem için verilecek ve izin misyon mensubu eş veya ebeveynin 
görev süresiyle sınırlı olacaktır.
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IMO KONSEY ÜYELİĞİ SEÇİMLERİYLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 15 Kasım 1999 
günü Londra'da başlayan ve halen devam etmekte olan 21.Genel 
Kurul Toplantısı çerçevesinde, IMO Konsey üyeliği seçimleri 19 
Kasım 1999 Cuma günü yapılmıştır. Türkiye, geçerli 124 oydan 
76'sını alarak, ilk kez Konsey üyeliğine seçilmiştir.

Türkiye, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün kurucu 
üyelerinden biri olup, 1958 yılından bu yana örgüt faaliyetlerine 
etkin bir şekilde katılmaktadır. Konsey üyeliğimiz, denizcilik 
alanında, denizlerde seyir ve çevre güvenliğinin sağlanması başta 
olmak üzere Türkiye'yi yakından ilgilendiren birçok önemli 
konunun görüşüldüğü IMO'daki konumumuzu ve katkılarımızı 
daha da güçlendirecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İLE 
YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI YORGO 

PAPANDREU TARAFINDAN HAZIRLANAN ORTAK BİR 
YARDIMLAŞMA BİRİMİ KURULMASI KARAR

TASARISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Yorgo Papandreu 54'üncü Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu münasebetiyle New York'ta bulundukları sırada, 20 Eylül 
1999 tarihinde yaptıkları görüşmede, iki ülke kamu ve özel kuru
luşlarının katkılarıyla, başta deprem felaketi olmak üzere, dünya 
çapında doğal afetlerin vukuu halinde acil kurtarma operasyonu
ve yardım yapabilecek ortak bir birim kurulmasını kararlaştır
mışlardır.

Bu çerçevede, iki ülkede meydana gelen deprem felaket
lerinde edinilen tecrübeyi esas alan, tabii afetlerde süratle müda
hale edilmesini öngören ve 112 ortak sunucusu olan bir karar 
tasarısı, BM Genel Kurulu'na sunulmuştur.

Müzakereler sırasında üzerinde kolaylıkla görüş birliği 
sağlanan ve çok sayıda ülkenin desteğini alan sözkonusu karar 
tasarısı BM Genel Kurulu'nun 22 Kasım 1999 tarihli oturumunda 
oylamasız kabul edilmiştir.

Bu suretle Türkiye ile Yunanistan BM forumlarında ilk 
defa bir tasarının ortak sunucusu olmuşlardır. Alman sonuç 
Türkiye tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI: Günaydın Sayın Basın Mensupları.
Toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızı cevaplandırmaya gayret 
edeyim.

SORU : Öncelikle Kıbrıs'ı sormak istiyorum. 3 Aralık'ta 
görüşmeler başlayacak New York'ta. Türkiye'nin tutumu nedir? 
Bu konuda açıklama yapabilir misiniz? İkinci sorum da bugün 
Kıbrıs Meclisi'nde görüşmeler var. Bir bilgi alışverişi oluyor 
sanıyorum. Bir de Denktaş'ın tekrar Türkiye'ye gelmesi New 
York'tan önce sözkonusu olacak mı?

CEVAP : Bu konuda hem Türkiye hem KKTC yetkilileri 
tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Kıbrıs konusunda 
doğrudan müzakereler için ortamın henüz uygun olmadığına 
işaret edilmiş ve kalıcı bir çözüme yönelik kapsamlı bir müzakere 
için önce aracı ile konuşma yöntemiyle bu müzakerelerin zemi
ninin hazırlanması gerektiği vurgulanmıştı. Bildiğiniz gibi BM 
Genel Sekreteri geçtiğimiz hafta taraflara bir çağrı yaptı. Aralık 
ayında New York'a davet etti. Bu çağrının mahiyeti budur. Bu 
konuda zaman zaman bazı kavram karışıklıklarına rastlıyoruz. 
Şunu ifade etmek gerekir. Orada bir toplumlararası görüşme 
yapılmayacak. İki taraf Kıbrıs meselesinin çözümü için gerekli 
gördüğü hususları aracı ile konuşma yöntemi çerçevesinde gün
deme getirebilecek, çözüm modellerini savunabilecek. Amaç 
kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için ortam yaratılmasına, zemin 
hazırlanmasına çaba harcamaktır. Bildiğiniz gibi KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş New York'a iyi niyetli ve yapıcı 
bir yaklaşımla gideceğini açıkladı. Bizim de daha önce ifade
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ettiğimiz üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş'a bu konuda 
desteğimiz tamdır. En son geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız 
Müsteşarımız Büyükelçi Korkmaz Haktanır Başkanlığında bir 
heyetimiz Kıbrıs'ta KKTC makamlarıyla istişareler yapmıştır. 
Bundan sonra artık New York'taki bu görüşmeleri bekliyoruz.

SORU: Türkiye'nin konfederasyon tezi konusunda herhan
gi bir geri adım sözkonusu mu? Ya da konfederasyon tezi gün
deme gelecek mi New York'ta? Yani konfederasyonu biz Türkiye 
olarak telaffuz ediyor muyuz şu anda?

_     •

CEVAP: iki taraf BM Genel Sekreterinin çağrısına uyarak 
New York'ta kalıcı bir çözüme yönelik kapsamlı müzakere için 
ortak bir zemin arayışı yapacaklar ve bu çerçevede gündeme 
getirilebilecek çözüm modellerini kendilerine göre ortaya koya
caklardır.

SORU: Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Vergau'nun söz
leri var. Öcalan'ın idamını, Türkiye'nin AB üyeliğiyle bağlantılı 
kılan açıklamaları var İzmir de. Bu sözlere tepkiniz ne olacak?

CEVAP: Büyükelçinin beyanlarını basında yansıdığı şe
kilde gördüm. Tabii bu konuşma metnini incelemek gerekir. Fakat 
belki ön gözlem olarak şunu vurgulamakta yarar olur. Helsinki'de 
Türkiye konusunda, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin olarak alı
nacak olan karar, bu meselenin kendi zemininde ve kendi kural
ları içinde alınacaktır. Bunun diğer bir takım spesifik konularla 
irtibatlandırılması doğru ve yararlı değildir. Kaldı ki, henüz 
Türkiye'de tamamlanmamış bir yargı süreci içinde bulunan bir 
dava konusunda fikir beyan etmek hem bizim bakımımızdan, hem 
de yabancılar bakımından doğru bir davranış değildir.

SORU : BM Genel Sekreteri Kofi Annan Pazartesi günkü 
toplantısında kendisine yöneltilen gıda karşılığı petrol prog
ramının uygulanabilirliği üzerine Türkiye'nin yapabileceği tek 
şeyin Irak'la ticaret bağlamında bu olduğunu söylemiştir. Acaba 
sizce gıda karşılığı petrol programı gerek uluslararası ilişkiler 
bağlamında, gerek dış ticaret bağlamında Türkiye açısından tat
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min edici midir?

. CEVAP : Bu konu bildiğiniz gibi esas itibariyle Irak ile BM 
Güvenlik Konseyi arasında görüşülmekte olan ve bu zeminde 
sonuca ulaştırılması gereken bir konudur. Ama Türkiye'yi 
ilgilendiren veçheleri de vardır tabiatıyla. Bizim Irak'a uygulanan 
BM ambargoları dolayısıyla bu ihtilafın başından beri 
uğradığımız büyük ekonomik kayıplar vardır. Biz bunu her vesi
leyle gündeme getirdik. Bunun Türkiye'ye bir haksızlık olduğunu 
ve Türkiye'nin uğradığı zararların bir biçimde karşılanması gerek
tiğini ifade ettik. Bu görüşümüzde bir değişiklik yoktur.

SORU: Yeniden Alman Büyükelçisi'nin demecine dönecek 
olursak, Vergau "Eğer Türkiye'nin bir Kürt sorunu yok ise 
Almanya'nın var" dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Herkesin görüşü kendisini bağlar. Bizim bu 
konudaki görüşlerimiz bellidir. Bu konuda bunun ötesinde bir 
beyanda bulunmak istemiyorum. Büyükelçinin görüşü de ken
disini bağlar.

SORU : Helsinki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 
ardından yenecek öğle yemeğine Başbakan Ecevit resmi olarak 
davet edildi. Türkiye resmi olarak gidip gitmeyeceğini bildirdi 
mi?

CEVAP : Finlandiya Dönem Başkanlığının Helsinki 
Zirvesi vesilesiyle Türkiye'ye de bir davet yapma niyetinde 
olduğu anlaşılıyor. Bunu çeşitli temaslarda bize ihsas ettiler. 
Benim bildiğim kadarıyla resmi bir davet bize henüz gelmiş değil, 
muhtemelen gelecektir. Böyle bir yazılı davet vaki olduğunda 
tabii ki uygun görülen çerçevede cevaplandırılacaktır.

SORU: Şimdi Türkiye Helsinki'de, adaylık sürecine 
resmiyet kazandırılmasını bekliyor. Ancak AB çok temel prensip
leri içinde idam cezasına karşı. Acaba Türkiye'nin Helsinki 
Zirvesi öncesinde ya da sonrasında idam cezasıyla ilgili kendi iç 
hukuk sisteminde birtakım değişiklikler yapması gerekiyor mu?
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Bu konuda Dışişleri Bakanlığının Hükümete ya da gerekli mer
cilere yönelttiği bir görüş var mı?

CEVAP: Biraz önce Alman Büyükelçisinin beyanlarıyla 
ilgili soru bağlamında da söylediğim gibi Türkiye'nin AB üyeliği 
ile belli spesifik konular arasında bağlantı kurulması doğru 
değildir. Türkiye'nin AB'ne tam üyelik hakkı vardır, antlaşmalar
dan kaynaklanan bir haktır. Tabiatıyla Türkiye'nin tam üyeliğe 
adaylığı resmen tescil edildikten sonra üyelik için gerekli kriter
lere Türkiye'nin uyacağı bizim tarafımızdan ifade edilmiştir.

SORU : Finlandiya Cumhurbaşkanı Ahtissari'nin Ankara 
ziyaretinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e 5 maddelik bir 
koşul listesi verdiği yolunda haberler çıktı. Helsinki Zirvesi önce
si bu tür koşulların Türkiye'ye mesaj olarak verilmesine nasıl 
bakıyor Dışişleri Bakanlığı? Bir de bunun dışında Başbakan'a ya 
da Dışişleri Bakam'na gelen bu tür mesajlar var mı?

CEVAP : Finlandiya Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ziyareti 
sırasında böyle bir koşul listesi verdiğine dair bana intikal etmiş 
bir bilgi yok. Ama hatırladığım kadarıyla mesela yemek konuş
masında konuk Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Kopenhag 
Kriterlerine uyması gerektiğinden bahsetti ki, bu zaten bizim de 
söylediğimiz doğal bir süreç. Ama onun ötesinde söylediğim gibi 
Türkiye'nin aday olarak ilan edilmesini birtakım şartlara bağla
mak doğru da değildir, haklı da değildir.

SORU: ABD Başkanı Atina'da yaptığı konuşmada 
Kıbrıs'ta mevcut durum kabul edilemez demişti. Bu sözlere 
bakarak acaba mevcut durumda KKTC'nin de tanınması gerektiği 
yorumuna katılır mısınız? Böyle bir anlam çıkabilir mi size göre?

CEVAP: Kıbrıs'taki mevcut durumdan biz de tabii ki 
hoşnut değiliz. Sorunun belli esaslar dahilinde kalıcı bir çözüme 
ulaştırılması gerekmektedir. Zaten çaba da bu yöndedir. Biraz 
önce başka bir soruya cevaben söylediğim gibi bunun arayışları 
da en son olarak BM Genel Sekreterinin çağrısındaki esaslar 
çerçevesinde New York'ta yapılacaktır. Tabii ki Kıbrıs'ta bir
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çözüme ulaşmak herkesin dileğidir. En azından KKTC'nin ve 
Türkiye'nin samimi, içten temennisidir. Bu temenni başka 
taraflarca, karşı taraflarca ne ölçüde paylaşılabiliyor, bu gelişme
lerden herkesin bu konuda kendi sonucunu çıkarması gerekir.

SORU : 10 Aralık öncesinde, Helsinki Zirvesi öncesinde 
Bakanın İsveç ve Danimarka ziyaretlerinin dışında başka 
Müsteşarın olabilir, bir ziyareti öngörülüyor mu veya Avrupa'dan 
bize bir ziyaret öngörülüyor mu?

CEVAP : Şu anda benim bildiğim bir ziyaret yok. Hollanda 
Dışişleri Bakanının bir ziyareti gündemdeydi. Yalnız son durumu 
doğrusunu isterseniz bilmiyorum. Fakat tabii Zirve yaklaştıkça 
gelişmelere göre AB tarafından başka ziyaretler olabilir veya 
olmayabilir. Bunu önümüzdeki 15 günlük dönem gösterecektir.

SORU: Türkiye KKTC'nin siyasi egemenliği konusunda 
ısrarını dile getirmekten kaçınıyor gibi bir izlenim oldu, New 
York görüşmeleri gündeme geldikten sonra. Böyle bir şey var mı? 
Yoksa hala birinci öncelik KKTC'nin siyasi egemenliğinin tanın
ması yönünde mi?

CEVAP: Türkiye'nin Kıbrıs meselesinin çözümü konusun
da daha önce ifade ettiği görüşlerde hiçbir değişiklik yoktur.

SORU : Barış Suyu Projesinin son durumu hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

CEVAP : Manavgat Projesini kastediyorsunuz zannediyo
rum. O konuda biz Türkiye olarak hazırlıkların tamamlanması 
bakımından oldukça ileri bir noktaya ulaştık. Burada bir potan
siyel vardır. Bu potansiyelden arzu eden herkesin yararlanması 
mümkündür. Bu tamamen teknik ve ticari bir konudur. Yapılacak 
teklifler, görüşmeler sonucu bunun bu çerçevede bir sonuca 
bağlanması doğaldır.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KKTC CUMHURİYET 
MECLİSİ BAŞKANI ERTUĞRUL HASİBOĞLU VE 
BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkam Ertuğrul Hasiboğlu ve beraberindeki heyeti 
bugün kabul etmiştir.

Meclis Başkanı Hasiboğlu KKTC ekonomisinin içinde 
bulunduğu durum hakkında bilgi sunmuş, Türkiye ile KKTC 
arasındaki 1997 tarihli Ekonomik İşbirliği Protokolü'nün çok 
yararlı sonuçlar doğurduğunu vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Demirel, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki soydaşlarımızın ekonomik alandaki atılım- 
larını sürdürme gayretlerini takdirle karşıladığımızı, KKTC'nin 
ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için Türkiye'nin gerekli 
katkıları sağlamaya devam edeceğini belirtmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN HİNDİSTAN

ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nareshwar 
Dayal ile siyasi istişarelerde bulunmak amacıyla 28 Kasım-2 
Aralık 1999 tarihleri arasında Hindistan'ı ziyaret edecektir.

Müsteşar Büyükelçi Sayın Korkmaz Haktanır ile Müsteşar 
Nareshwar Dayal'ın başkanlığındaki heyetler arasında Yeni 
Delhi'de yapılacak siyasi istişareler sırasında, Türkiye ile 
Hindistan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, 
ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular 
hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.
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RUSYA FEDERASYONU ÇEÇENİSTAN 
CUMHURİYETİ’NE YARDIM MALZEMESİ

•  •

GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti'nde yaklaşık 
iki aydır devam eden kaygı verici gelişmeler sonucunda ciddi 
zarar gören ve yerlerini yurtlarını terkederek civar bölgelere 
sığınmak zorunda kalan masum sivil halkın acil ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, Hükümetimizce tahsis edilen ödenekle Kızılay 
tarafından sağlanan insancıl yardım malzemesi Silahlı 
Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağıyla bugün Vladikavkas'a 
sevkedilmiştir.

JT

Çeçenistan'daki durumun açtığı insani yaraların sarılması 
yönündeki katkımızı simgeleyen yardım malzemesi 15 ton ağır
lığındaki gıda, giyecek, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşmaktadır.

Bulunacak bir siyasi çözüm çerçevesinde anlaşmazlığın en 
kısa sürede sona erdirilmesi suretiyle oluşacak huzur ve sükun 
atmosferi içinde sivil halkın biran önce evlerine dönmelerini 
temenni etmekteyiz.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’IN KİEV’E YAPACAĞI
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Kuchma'nm ilk turu 30 Ekim 1999 ve ikinci turu 14 Kasım 1999 
tarihinde yapılan seçimler sonucu Cumhurbaşkanlığı görevine 
yeniden seçilmesi münasebetiyle düzenlenen yemin törenine 
katılmak üzere vaki davete icabetle, 30 Kasım 1999 tarihinde 
Kiev'e bir ziyarette bulunacaklardır. Ukrayna ile dostluk ilişkileri 
bulunan ve komşu ülkelerin Devlet Başkanlarmın da katılacakları 
tören vesilesiyle yapılacak bu bir günlük ziyaret sırasında, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel ve 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Suat 
Çağlayan refakat edeceklerdir.
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“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA 
FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ’NE RUS DOĞAL GAZININ 
KARADENİZ’İN ALTINDAN ŞEVKİNE İLİŞKİN 

ANLAŞMA” HAKKINDA AÇIKLAMA

15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyeti'ne Rus Doğal Gazının Karadeniz'in Altından 
Şevkine İlişkin Anlaşma" ile ilgili Ek Protokol bugün (27 Kasım 
1999) Moskova'da imzalanmıştır.

Ek Protokol'ü Türkiye Cumhuriyeti adına Moskova 
Büyükelçimiz Sayın Nabi Şensoy, Rusya Federasyonu adına ise 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandr Avdayev imzalamıştır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN EKONOMİK 
İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) GÜNÜ VESİLESİYLE

YAYINLADIKLARI MESAJ

B ugün , A fg a n is ta n  , A zerbaycan , K a za k is ta n , K ırg ızistan , 
Ö zbekistan , Tacikistan  ve  T ü rkm en is ta n 'ın  üç k u ru cu  üye o lan  
Türkiye, İra n  ve  P a k is ta n 'a  ka tılm a la r ıy la  g e n iş le m iş  ve  g ü ç le n 
m iş  b ir  b iç im d e  y e n id e n  o r ta y a  ç ık a n  E k o n o m ik  İş b ir l iğ i  
T eşkila tı'n ın  (E C O ) ku ru lu ş  y ıld ö n ü m ü n ü  ku tlu yo ru z.

D ü n ya  tica re tinde  y ü zd e  60  g ib i ö n e m li b ir  p a ya  sa h ip  
b ö lg ese l e k o n o m ik  işb ir liğ i g ru p la rı g ü n ü m ü zd e , üye  ü lke lerin  
e k o n o m ik  ka lk ın m a la r ın ın  ya n ıs ıra  b ö lg ese l v e  kü rese l a n la m d a  
barış, is tik ra r  ve  re fah ın  ya yg ın la ş tır ılm a sın a  ya p tığ ı ka tk ıla rla  
da  önem  kazanm aktadır.

E k o n o m ik  İşb ir liğ i Teşkila tı a ra la r ın d a  y a k ın  tarihi, so sya l  
ve  kü ltü re l b a ğ la r  bu lunan , 3 0 0  m ilyo n u  a şa n  n ü fu sa  sa h ip  10 
bö lge  ü lkes in i b ira ra ya  g e tirm e k  suretiy le , b ilh a ssa  ticaret, 
ulaştırm a, ile tişim  ve  en er ji g ib i ö n ce lik li a la n la rd a  e tk ili ve ç o k  
yö n lü  b ir  işb ir liğ i sü rec in i b a şa rıy la  sürdürm ekted ir.

T ü rk iye , A v ra sy a  c o ğ r a fy a s ın d a k i k a rd e ş  T ü rk  
C u m h u riye tle r in i de  ka p sa ya n  E ko n o m ik  İşb ir liğ i Teşkila tı'na  
y ö n e lik  sa m im i ilg is in i ve  ka tk ıla r ın ı b u n d a n  b ö y le  de  sü rd ü rm ek
te kararlıd ır.

E İT  G ünü  vesilesiy le , T ürk  ha lkı ve  şa h s ım  adına , tüm  üye  
ü lke  h a lk la r ın a  en iy i d ile k le r im i sunuyorum .
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
MAKEDONYA’YI ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 1 Aralık 1999 tarihinde 
Makedonya Dışişleri Bakanı Aleksandar Dimitrov'un davetine 
icabetle bu ülkeyi ziyaret edecektir. Ziyaret sırasında Nisan ayın
dan beri restorasyonu sürdürülen Kalkandelen'deki Harabati Baba 
Tekkesi Şadırvam'mn açılışı yapılacak, Makedonya ile ikili iliş
kilerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem daha sonra Bükreş'te düzenlenecek 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları
Toplantısına katılmak üzere aynı gün Makedonya Dışişleri 
  • •

Bakanı ile birlikte Usküp'ten ayrılacaklardır.

2 Aralık 1999 tarihinde Bükreş'te düzenlenecek Dışişleri 
Bakanları Toplantısında, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dönem 
başkanlığında Antalya'da yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesinde sunulan "Güneydoğu 
Avrupa'da İyi Komşuluk, İstikrar, Güvenlik ve İşbirliği Şartı" 
taslağının nihai hale getirilmesi beklenmektedir.

Ayrıca, Bükreş Toplantısında, Kosova'daki son gelişmeler, 
Temmuz ayı sonunda Saraybosna'da gerçekleştirilen Güneydoğu 
Avrupa İstikrar Paktı çerçevesinde bölge ülkelerinin üretebilecek
leri projeler hakkında görüş teatisinde bulunulacaktır.
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HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN JOZIAS VAN 
AARTSEN’İN ÜLKEMİZİ ZİYARETİYLE İLGİLİ

AÇIKLAMA

Hollanda Dışişleri Bakanı Sayın Jozias van Aartsen, 
Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in davetine icabetle 29-30 
Kasım 1999 tarihlerinde Ankara'ya bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin 
yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN UKRAYNA’YA 
HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 30 Kasım 1999, Salı, Saat:08.30)

Dost ve komşu Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Sayın Leonid 
Kuchma'nm, yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesi 
münasebetiyle düzenlenecek yemin törenine katılmak üzere vaki 
davete icabetle, bir günlük ziyaret için Kiev'e gidiyorum. Bu 
ziyaretimde bana Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina Gürel ile üst 
düzey görevlilerden oluşan bir heyet refakat edecektir.

Ukrayna büyük ekonomik, askeri ve teknolojik potansiyeli, 
insangücü ve jeopolitik konumu itibariyle bölgemizin ve 
Avrupa'nın barış, istikrar ve refahı açısından hayati öneme sahip 
bir ülkedir.

Ukrayna, bağımsızlığını kazanmasını müteakip her alanda 
köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirmektedir. Ukrayna'nın 
dünyayla bütünleşme doğrultusunda attığı başarılı adımlarda 
Cumhurbaşkanı Sayın Kuchma'nm belirleyici ve önemli bir rolü 
olmuştur. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları Ukrayna 
halkının ülkelerini 21. Yüzyıla taşıyacak lider olarak Sayın 
Kuchma'ya duydukları güvenin somut bir kanıtıdır. Avrupa'nın 
istikrar ve güvenliğinin temel payandalarından biri olan 
Ukrayna'nın Sayın Kuchma'nm dirayetli önderliğinde daha ileri 
mesafeler katedeceğine inanıyorum.

Ukrayna, bölgemizde ilişkilerimizi ortaklık anlayışıyla 
geliştirmeye ve güçlendirmeye önem ve öncelik verdiğimiz 
büyük bir ülkedir. Ukrayna'nın Avrupa kurumlarıyla bütünleşme 
sürecine ve her alandaki reform çabalarına desteğimizi kararlılık
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la sürdüreceğiz. Bu çerçevede, Sayın Kuchma'nın, Ukrayna ile 
yakın dostluk ilişkisi bulunan komşu ülkelerin devlet başkan- 
larının da hazır bulunacakları yemin törenine katılmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum.
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ADDRESS BY H.E. SULEYMAN DEMIREL,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AT 

THE LUNCHEON HOSTED BY H.E. PRESIDENT 
LEONID KUCHMA, THE PRESIDENT OF UKRAINE

Mr. President,
Madame Kuchma,
Distinguished guests,

It is a great pleasure for me to represent Turkey in the cer
emonies organised on the occasion of my dear friend an distin
guished statesman Mr. Kuchma's inauguration to the high office 
of Presidency. I respectfully salute all the distinguished leaders 
and statesmen gathered here today.

The people of Ukraine have once more on the occasion of 
these elections proven their commitment to democracy as well as 
their democratic maturity. The results of the elections are a con
firmation of the confidence of the Ukrainian nation in President 
Kuchma as the leader to lead them and their country into the 21 st 
century. I sincerely congratulate my dear friend President 
Kuchma on behalf of my nation and state for his re-election.

The steps taken by our friend and neighbour Ukraine since 
gaining its independence towards strengthening its independence 
and territorial integrity as well as establishing democracy, the rule 
of law and free market economy are truly appreciated by the inter
national community. President Kuchma's able and prudent leader
ship has elevated the standing of Ukraine in the international 
arena.
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We see Ukraine as an important partner in our region with 
which we share a common destiny and work together for peace, 
stability and prosperity of the black sea region and of Eurasia. In 
this connection we are determined to continue our full support to 
the efforts of Ukraine, which is in a very crucial position with 
regard to peace and security of Europe, towards furthering its eco
nomic reforms and strengthening its democracy.

We are at the threshold of a new millennium. Future holds 
promises. I do believe that we all share a common aspiration 
towards making the next century, a century of peace, prosperity 
and democracy.

Mr. President,
Madame Kuchma,
Distinguished guests,

With these thoughts, I once again congratulate my dear 
friend President Kuchma and raise my glass to the health and hap
piness of our friends President and Madame Kuchma and to the 
peace and well-being of the Ukrainian Nation.

Thank you.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN UKRAYNA’DAN 
DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 30 Kasım 1999, Salı, Saat:20.00)

Dostumuz ve Karadeniz'e kıyıdaş komşumuz Ukrayna'nın 
Cumhurbaşkanı Sayın Leonid Kuchma'nm, yeniden 
Cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle düzenlenen yemin töre
nine katılmak üzere Ukrayna'ya yaptığım bir günlük ziyareti 
tamamlamış bulunuyorum. Bu ziyarette bana Devlet Bakanı 
Sayın Şükrü Sina Gürel ve üst düzey görevlilerden oluşan bir 
heyet refakat etmiştir.

Sözkonusu törene Ukrayna ile dostluk ilişkisi içinde bulu
nan ve komşu diğer bazı ülkelerin devlet başkanları da ülkelerini 
temsilen katılmışlardır.

Bugün yemin törenine katıldığım Cumhurbaşkanı Kuchma, 
Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşadığı 
köklü dönüşüm sürecine belirleyici katkıları olmuş dirayetli bir 
devlet adamıdır. Ziyaretim vesilesiyle Sayın Kuchma ile ikili bir 
görüşme de yaptım. Görüşmemizde ikili ilişkilerimize ve böl
gemizdeki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk.

Sayın Kuchma liderliğindeki Ukrayna ile her alandaki 
işbirliğimizin daha da güçleneceğine olan inancım tamdır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN, AVRUPA
BİRLİĞİ KONUSUNDA VERDİĞİ DEMEÇ

"Türkiye'nin, Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi'ne dönük 
tutumu, Yunanistan'la ilişkileri ve bunların yansımaları konusun
da, çeşitli haberler yayınlanmaktadır. Bunların bir bölümü gerçeği 
yansıtmadığı gibi, yanıltıcı da olabilmektedir. Öte yandan, aynı 
konularda basın mensuplarınca Bakanlığımızdan bilgi istenmek
tedir. Durumun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bu değer
lendirmeyi yapmaktayım:

1) Türkiye, 1963'den beri, o zamanki adı "Avrupa 
Ekonomik Topluluğu" olan Avrupa Birliği'yle ilişkilerini 
geliştirmek hedefini benimsemiştir. Bu kararlılık, son 37 yılda 
kurulmuş bütün hükümetlerimizin TBMM'den onay almış prog
ramlarında ifade edilmiş, AB üyeliğinin 1963 Ankara 
Anlaşması’ndan doğan bir hak olduğu vurgulanmış, bu doğrultu
da politikalar izlenmiştir. Nitekim, 1996'da gerçekleşen "Gümrük 
Birliği", önemli bir aşama olmuştur. Hükümetimiz de, AB ile 
ilişkilerin geliştirilmesi ve AB üyeliği konusunda aynı kararlılığı 
sürdürmüştür.

Bütün hükümetlerimizin bu ortak yaklaşımını, Atatürk'ün 
"... çağı paylaşmak" idealinin bir yansıması olarak nitelemekte
yiz.

2) Türkiye olarak, AB üyeliği, bizim öncelikli bir 
amacımızdır: bir saplantı değildir. AB boyutunun tamamlanma
ması halinde, Türkiye'nin, iddiasında, çağdaşlığında ve demokra
sisinde geri kalması söz konusu olamaz; yoluna zaten devam 
etmektedir. Türkiye, ekonomi, demokrasi, yönetim, hukuk, 
siyaset gibi alanlarda zaten kendini sürekli geliştirmektedir. AB
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adaylığı ve üyeliği, bu gelişmeye güç ve hız katacaktır.

3) Türkiye ile AB ilişkileri, AB'nin "genişleme sürecine" 
ilişkin 1997 Zirvesinde, Türkiye'ye adaylık konumunun resmen 
tamnmayışı nedeniyle sarsıntı geçirmiştir. Önümüzdeki 1999 
Zirvesinde bu ayırımcılığa son verilmesini Türkiye beklemekte
dir.

Türkiye, AB'nin Amsterdam Anlaşması ve Kopenhag 
Ölçütlerini benimsediğini esasen açıklamıştır. Bu çerçevede, 
Türkiye, öteki aday ülkelerle eşit muamele beklemektedir. 
Türkiye, öteki adaylarınkinden farklı şartları karşılamak, önşart- 
lar kabul etmek durumunda da değildir.

4) Türkiye, AB üyeliği yolundaki gelişmesinin, 
Türkiye'nin içinde yer aldığı geniş coğrafyanın güvenliğine, 
istikrarına ve ekonomik büyümesine ciddi katkı sağlayacağı 
düşüncesindedir. AB'nin sınırlarının - bugün olduğu gibi - 
Balkanlardan ve Ege'den geçmesi, ister istemez, Türkiye ve 
Yunanistan'ı, bu sınırın iki tarafında karşı-karşıya konuşlandırmış 
olmaktadır. Bu, istenmese de, potansiyel bir karşıtlık durumudur. 
Türkiye'nin AB adaylığı ve üyeliği, potansiyel karşıtlığı ortadan 
kaldırarak Balkanlar’da ve Ege'de istikrarın, işbirliğinin 
güvencesini sağlayacaktır.

5) Türkiye ve Yunanistan arasında Ortak Çalışma 
Komiteleri girişiminin başlatıldığı 1999 Mayıs'ından bu yana, 
önemli ve olumlu gelişmeler gerçekleşmiştir. Karşılıklı siyasi 
irade ve iyi niyet olduğunda, iki ülkenin, aralarındaki sorunları 
ortak çalışmalarla çözebileceğine ve kalıcı dostluk kurulabile
ceğine inanmaktayız. Son aylar, bu inancımızı güçlendirmiştir.
Bu olumlu sürecin genişleyerek devamını içtenlikle arzu etmek
teyiz.

6) Türkiye ile Yunanistan'ın 1999 Mayıs'ından beri 
geliştirdiği ilişkiler ileri bir düzeye ulaşmış ve ortaya somut 
sonuçlar çıkmıştır:
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Türk-Yunan ortak komite çalışmalarında mutabakata 
varılmış bulunan metinler, "imza" aşamasına gelmiştir. Ele alınan 
konular, "ikincil" değil, önemli konulardır. Özellikle, "Örgütlü 
Suçlar, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Yasadışı Göç ve Terörle 
Mücadele" konusundaki anlaşma, Türkiye tarafından, ilk günden 
beri, ilişkilerin gelişmesinde öncelikli olarak nitelenmiştir.

Türk-Yunan ilişkilerindeki mevcut olumlu gelişme 
sürecinin engelle karşılaşmaması durumunda, bu anlaşmalar 1999 
Aralık ayının ortalarında imzalanabilecektir. Bu bağlamda, 
Yunanistan Dışişleri Bakam'mn ülkemize davet edilmesi, anlaş
maların imza töreninin yapılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geleceği, Avrupa Birliği ve bölge konularında işbirliği imkan
larının değerlendirilmesi öngörülmektedir.

7) Ortak Komite çalışmalarının başlamasından sonra, iki 
ülke arasındaki ilişkiler, somut sosyal, ekonomik ve siyasal 
gelişmelere yol açmıştır. İki toplumun sivil kesimleri, sürekli bir 
diyalog içindedir, karşılıklı ziyaretler, ortak etkinlikler birbirini 
izlemektedir. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler artmıştır. 
Ege'deki gerilim ortamı, yerini yumuşamaya bırakmaktadır. 
Balkanlar'da istikrar için işbirliği yapılmaktadır. Bütün bu 
gelişmeleri hızlandırarak sürdürmek her iki ülkenin de yararı
nadır.

8) Türkiye ile Yunanistan arasında, özellikle Ege'de çözüm 
bekleyen sorunlar mevcuttur. îki komşu ve müttefik ülkenin iki 
tarafça da kabul edilebilir yollardan bütün bu sorunları zamanla 
aşarak Ege'yi bir dostluk ve barış denizine dönüştürmeleri 
mümkündür. İki ülkenin ortak hedefi bu olmalıdır.

Bu hedefe varmak için Ege'de tek taraflı hareketlerden 
uzak durulmalı, tahrik ve tehditten kaçınılmalı, karşılıklı kaygılar 
ve çıkarlar dikkate alınmalı, güven ve güvenlik ortamı oluşturul
malı ve bu çerçevede sorunlar barışçı yöntemlerle çözümlen
melidir. Biz bu yönde ortak çalışmaya hazırız. Türkiye'nin 
Yunanistan'dan herhangi bir toprak talebi bulunmamaktadır. 
Türkiye, Gündem 2000 belgesinin iki ülke arasındaki sorunların
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Öte yandan, Avrupa Birliği dönem başkanı Hollanda'nın 
girişimiyle 1997 Nisan ayında Türkiye ve Yunanistan'ın üzerinde 
mutabık kaldığı "Akil Adamlar Grubu" çalışmasının, yeniden 
başlatılabileceği düşüncesindeyiz. Helsinki Zirvesi’nin adaylık 
kararını alması durumunda harekete geçebilecek Akil Adamlar 
girişimi, Ege sorunlarına barışçı yöntemlerle çözüm arayışına 
katkı getirecektir.

9) Türkiye, Kıbrıs konusunu AB ile ilişkilerinin dışında 
tutmuştur. Türkiye, AB ilişkilerinin Kıbrıs bağlamında değer
lendirilmesine kesinlikle karşıdır. Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi'nin tek taraflı olarak yaptığı AB üyelik başvurusuna 
ilişkin hukuki ve siyasi itirazlarımız geçerliliğini korumaktadır. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin, New York'ta taraflarla 
aracı ile konuşmalar başlatmakta olduğu bir dönemde, bu süreci 
ve kapsamlı çözüm şansını olumsuz etkileyebilecek söz ve 
davranışlardan kaçınılması, aksine, tarafları eşit biçimde teşvik 
edici olunması gerektiğine inanmaktayız.

10) Bu düşünceler çerçevesinde, Helsinki Zirvesinin hem 
Türkiye-AB ilişkileri hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
olumlu süreç bakımından önemli bir fırsat yarattığı görülmekte
dir. Bütün AB ülkelerinin bu fırsatı en iyi şekilde değer
lendirmelerini beklemekteyiz."

çözümü için uygun yöntemler içerdiğini değerlendirmektedir.
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AGİT ZİRVESİ MARJINDA İMZALANAN BELGELER 
ÇERÇEVESİNDE BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN VE HAZAR

GEÇİŞLİ DOĞAL GAZ PROJELERİNE
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

18-19 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen 
AGİT Zirvesi marjında, 18 Kasım 1999 tarihinde, Türkiye'nin 
stratejik önemine büyük katkı sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana 
Petrol Boru Hattı Projesi ile Hazar Geçişli Türkmenistan- 
Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Projesi'ne ilişkin belgeler imzalan
mıştır.

Bölge ülkelerinin geleceğini etkileyecek tarihi önemi haiz 
bu belgelerin imzalanması, anılan projelere, bölge ülkelerinin ve 
ABD’nin en üst düzeyde desteğinin bir defa daha teyidini sağla
ması ve bu ülkelerin Hazar bölgesi petrol ve doğal gazının dünya 
pazarlarına arzı konusundaki siyasi tercihlerini açıkça ortaya 
konulması bakımından önemlidir.

Gerçekten de, uzun bir süredir petrol şirketleriyle 
sürdürülen müzakereler sonucunda, ortaya, tarafların yüküm
lülüklerini ve projenin detaylarını içeren finanse edilebilir bir 
paket çıkarılmış, projenin hukuki alt yapısı tamamlanmış ve 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesinin hayata geçirilmesine yönelik 
önemli bir adım atılmıştır.

AGÎT Zirvesi marjında Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol 
Boru Hattına ilişkin olarak imzalanan Paket Anlaşmalar, bu pro
jeye büyük bir ivme kazandırmıştır. Bu çerçevede, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye arasında "Hükümetierarası Anlaşma" imza
lanmış, "Geçiş Ülkesi Anlaşması", "Türkiye'nin Garantisi 
Anlaşması” ve boru hattının Türkiye bölümünün yapımına ilişkin 
"Anahtar Teslimi Anlaşması” parafe edilmiştir.
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Hükümetlerarası Anlaşma Türkiye Çalışma Grubu Başkam 
Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Cumhur Ersümer, Azerbaycan Çalışma Grubu Başkanı Başbakan 
Yardımcısı Abid Şerifov ve Gürcistan Çalışma Grubu Başkanı 
Chanturia tarafından imzalanmıştır. Bu Anlaşma bilahare her üç 
ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından da imzalanmıştır.

Sözkonusu Anlaşmalar tarafların hak ve yükümlülüklerini 
ayrıntılı bir şekilde saptamakta, yatırımcılara sağlanacak 
kolaylıkları belirlemektedir. Türk Hükümetinin Garantisi 
Anlaşması'nda, boru hattının ülkemiz içinde inşa edilecek 
bölümünün maliyetinin, öngörülen meblağın üstüne çıkması 
halinde, Türkiye'nin, belirli bir limit dahilinde işi tamamlayacağı 
ve maliyet artışını garantileyeceği öngörülmektedir. Ülkemiz 
içinde kalan boru hattının inşasından sorumlu müteahhit olarak 
seçilen BOTAŞ'ın bu kısma ilişkin fiyat ve teknik özelliklere 
yönelik sorumlulukları ise, Anahtar Teslimi Anlaşma ile belirlen
miştir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı konusunda ayrı
ca, “İstanbul Deklarasyonu” imzalanmıştır. Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından 
imzalanan Deklarasyon’a, ABD Başkanı Clinton da gözlemci 
sıfatıyla imza koymuştur.

• ___

İstanbul Deklarasyonu ile taraflar, Hazar Havzası ve Orta 
Asya petrolünün çevresel açıdan güvenli, emniyetli ve ticari açı
dan uygun boru hatlarıyla Doğu-Batı koridoru çerçevesinde 
gerçekleştirilmesini, kısa dönemli çözümler yerine Bakü-Tiflis- 
Ceyhan Ana İhraç Boru Hattının desteklenmesini, Projenin 2004 
yılında tamamlanmasını teminen gerekli tedbirlerin alınmasını, 
mühendislik çalışmalarını sonuçlandırmak, ilave petrol taahhüt
leri sağlamak ve finansman teminini kolaylaştırmak için en kısa 
zamanda bir Çalışma Grubu kurulmasını kararlaştırmışlardır. 
Diğer taraftan, Türk Boğazlarında artabilecek tanker trafiğinin de 
yaratabileceği tehlikelere dikkat çekilmiştir.

Deklarasyon’da ayrıca, Kazakistan Bakü-Tiflis-Ceyhan
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Boru Hattını destekleyerek buradan dünya pazarlarına ulaştırmak 
için önemli miktarda petrol sevketmek yönündeki arzusunu 
yinelemiştir. Türkiye de, Doğu-Batı koridoru çerçevesinde önem
li miktarlarda Kazakistan doğal gazının ülkemizde dahili tüketim 
ve dünya pazarlarına transiti için hazır olduğunu ifade etmiştir.

AGİT Zirvesi sırasında ayrıca, "Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Boru Hattının Uygulanmasına İlişkin Prensipleri İçeren 
Hükümetlerarası Deklarasyon", Türkmenistan, Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları ve gözlemci sıfatıyla 
ABD Başkanı tarafından imzalanmıştır.

Bu Deklarasyon’da taraflar; Türkmenistan'dan Türkiye'ye 
ve bilahare Avrupa'ya gaz sevkedecek projeye ilişkin 
Hükümetlerarası ve Geçiş Ülkesi Anlaşmaları ile diğer Proje 
Anlaşmalarının gerçekleştirmesini ve proje sponsörlerine müsait 
şartların oluşturulmasını, anılan Anlaşmaların 2000 Mart ayma 
kadar sonuçlandırılmasına gayret edilmesini, Projenin 2002 yılı 
son çeyreğine kadar tamamlanması için sponsörlere gerekli 
desteği vereceklerini kabul etmişlerdir.

Anılan Deklarasyon, kapsamlı Hükümetlerarası 
Anlaşmanın hemen hemen tüm hükümleri hakkında yapılması 
gereken işlemleri ayrıntılı bir şekilde içermektedir.

Yine Zirve vesilesiyle, "Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
Arasındaki Mutabakat Zaptı", Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
Cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştır. Bu belgede taraflar; 
bölgesel enerji kaynaklarının Doğu-Batı Enerji Koridoru ile 
dünya pazarlarına naklini, Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve 
dünya pazarlarına ulaştırılmasında yakın işbirliği içinde bulunul
masını ve alternatifler geliştirilmesini, Azerbaycan'ın doğal 
gazını Türkiye ve dünya pazarlarına ihraç etmeye karar vermesi 
halinde ticari kıstaslara dayalı, karşılıklı menfaati esas alan 
Anlaşmalar hususunda temas etmek ve bunları sonuçlandırmak 
yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırmışlardır.

Türkiye başından beri Hazar Havzası petrol ve doğal

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1999 [241]



gazının Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşınmasının, 
ekonomik, politik ve stratejik yansımaları bakımından bölge
ülkeleri ve Türkiye bakımından en doğru tercih olduğunu savun-

  •

muş ve bu konuda yoğun çaba harcamıştır. Bu bakış açısı AĞIT 
Zirvesi sırasında tüm dünya önünde imzalanan belgelerle ilgili 
ülkeler tarafından tekrar teyit edilmiştir. Bu bakış açısının, ABD 
tarafından ortaya atılan "Doğu-Batı Koridoru" ve "Birden Fazla 
Boru Hattı” kavramlarıyla uyum içinde olması, ABD'nin de pro
jelerimize tam desteğini sağlamıştır.

Türkiye'yi 21. yüzyılda bir enerji köprüsü haline getirecek 
olan bu projelerin kuvveden fiile geçmesi, Türkiye'yi Kafkasya ve 
Orta Asya ile stratejik olarak bağlayarak bu ülkelerle dünya 
pazarları arasında güvenli bir enerji köprüsü oluşturacak ve 
Türkiye ile Batı'nm enerji güvenliğini ve çeşitliliğini artıracaktır. 
Türkiye açısından bir başka önemli hususu ise, Bakü-Tiflis- 
Ceyhan hattının çevresel açıdan en güvenli hat olması ve Türk 
Boğazları üzerindeki mevcut trafik yükünün artmasını önlemek 
suretiyle çevresel açıdan sağlayacağı katkı oluşturmaktadır.

Bölge ülkeleri bakımından ise, eski “İpek Yolu”nun 
yeniden canlanması olarak görülen bu projelerin anlamı çok daha 
büyük ve önemlidir. Bölge ülkeleri için ellerindeki zengin petrol 
ve doğal gaz kaynaklarını mevcut boru hatları dışında ekonomik, 
istikrarlı ve güvenli olarak başka yoldan uluslararası pazarlara 
ulaştırma imkanına sahip olmak, ekonomik getirilerinin yanısıra, 
bağımsızlıklarının güvencesi olması açısından da hayati önemi 
haizdir. Türkiye üzerinden geçerek, Hazar bölgesi ile Batı arasın
da ticari ve politik bir köprü oluşturacak bu projeler bölge 
ülkelerinin Batı ile bütünleşme çabalarına da önemli katkı sağla
yacaktır.

Diğer taraftan, bölge ülkeleri arasında rekabet yerine 
ekonomik ve ticari işbirliğini gerektiren boru hatları projelerinin 
hayata geçirilmesi, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle, 
bu ülkeler arasındaki sorunların çözümüne yardımcı olacak, 
ekonomik kalkınma ve refahın gelişmesine, siyasi istikrarın ve

[242] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



demokrasinin sağlamlaşmasına hizmet edecek ve böylece bölge 
ve dünya barışına katkıda bulunacaktır.

Avrasya’yı hakettiği konuma getirecek sürecin önemli bir 
veçhesini oluşturan bu projeler, bölge ülkelerinin 21. Yüzyıldaki 
geleceklerinin şekillenmesini sağlayacaktır.
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AGİT İSTANBUL ZİRVESİ HAKKINDA
DEĞERLENDİRME

A) Genel gözlemler

1. 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul'da akdedilen 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Devlet/Hükümet 
Başkanları Zirvesi, gerek organizasyon, gerek içerik itibarıyla, 
yüzyılın son büyük uluslararası diplomatik etkinliğine yakışır bir 
şekilde gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin tanıtımına, olumlu imajına ve dış politika 
önceliklerinin ileriye götürülmesine katkıda bulunan Zirve, iç ve 
dış kamuoyunun büyük ilgisini çektiği gibi, organizasyonun 
mükemmelliği de katılımcı ülkeler heyetlerinin en üst düzeyde 
takdirini toplamıştır.

2. Zirve sırasında imza edilen, kalıcı değer taşıyan ve 
önemli bir AGİT belgesi niteliğini haiz Avrupa Güvenlik Şartının 
(İstanbul Şartı) ve gündemdeki bölgesel konuların (Çeçenistan, 
Kosova vb.) güçlüğüne rağmen oydaşmayla kabul edilmiş tat- 
minkar ifadeler içeren İstanbul Deklarasyonu’nun yanısıra, 
silahların kontrolü ve silahsızlanma alanında Avrupa güvenliğinin 
temel taşlarından birini oluşturmaya devam edecek olan 
AKKA'nın adaptasyonuna ilişkin Anlaşma da AKKA'ya taraf 
ülkeler arasında imzalanmıştır. Soğuk Savaşın sona ermesini 
takip eden hızlı değişim ve belirsizlik döneminin daha istikrarlı 
ve kalıcı bir ortak güvenlik dönemine geçişine yardımcı olacağı 
ümit edilen bu belgelerin İstanbul'da sonuçlandırılması, hem 
Türkiye'nin bölgesellikten globalliğe doğru ilerlemekte olan ulus
lararası rolü, hem de AGİT bölgesinin barış, güvenlik ve istikrarı 
açısından memnuniyet verici bir sonuçtur.

Zirve sırasında, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan
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enerji projelerine ilişkin anlaşmalar da imzalanmıştır.

B) İstanbul’da kabul ve imza edilen belgeler hakkında 
özet bilgi

1) A vrupa  G ü v e n lik  Şa rtı (İs ta n b u l Ş a rtı)

54 ülke tarafından imzalanmıştır. 1994 Budapeşte 
Zirvesinde başlayan 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan İstanbul 
Şartı, 1975 Helsinki Nihai Senedinin imzasıyla bir konferans 
süreci olarak ortaya çıkan ve Soğuk Savaşın sona ermesiyle 
mahiyet değiştirip geniş coğrafyaya ve üyeliğe sahip bir ulus
lararası örgüte dönüşen AGİT'in önümüzdeki dönemde barış ve 
istikrara yapabileceği katkıların ilke ve yöntemlerini belirlemek
tedir.

0

Şart, AGİT'in Helsinki Nihai Senedi ve müteakip belge
lerde yeralan temel ilke ve normlarını teyid etmekte, Teşkilatın 
Birleşmiş Milletler Şartı’nın VIII. Bölümü bağlamında bir bölge
sel düzenleme olduğunu, öte yandan BM Güvenlik Konsey i’nin 
uluslararası barış ve istikrarın korunmasında birincil rolü bulun
duğunu, kuvvet kullanımı konusunda da BM Şartı’ndan kay
naklanan yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğunu vurgulamak
tadır.

Şart’ın önemli noktaları arasında ayrıca şunlar sayılabilir:

- Egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların ihlal edilmezliği 
gibi temel AGÎT ilkelerinin geçerliliği teyid edilmiştir.

- İnsan hakları ihlallerinin mührasıran bir ülkenin iç işi 
olarak görülemeyeceği, bu gibi durumların uluslararası toplum 
için meşru bir ilgi ve endişe konusu oluşturacağı teyid edilmiştir.

- Demokratikleşme, çatışma sonrası rehabilitasyon gibi 
alanlarda işbirliğine dayalı AGÎT mekanizmalarının ilgili 
ülkelerin rızasıyla uygulanması anlayışı hakim olmuştur.
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- Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve terörizm konusundaki 
yükümlülükler kuvvetlendirilmiş, yeni risk ve tehditlerle (organ
ize suçlar, göç vb.) mücadelede işbirliği taahhüt edilmiş, rüşvet 
ve yolsuzluk da AGİT gündemine alınmıştır.

- Oydaşına ilkesinin devamı benimsenmiş; AGİT'in birlik 
ve beraberlik yaklaşımı korunmuştur.

- NATO'nun Avrupa güvenliğindeki temel konumu 
zayıflatılmamış, bilakis "işbirliğine Dayalı Güvenlik Platformu" 
ilkeleri kabul edilerek, AGİT ile NATO'nun ve AGİT ilke ve 
değerlerini benimseyen diğer örgütlerin daha yakın işbirliği yap
ması yolu açılmıştır.

- Azınlıklara mensup kişilerin haklarının grup hakları 
değil, bireysel haklar olduğu tekrar teyid edilmiştir. Azınlıkların 
özyönetim, otonomi gibi haklara kavuşturulması yönünde yapılan 
ve ülkemizin vanısıra çok sayıda ülkenin de karşı çıktığı öneriler 
Şart'a girmemiş, bilakis azınlık sorunlarının tatminkar 
çözümünün ancak hukuk üstünlüğüne dayalı demokratik siyasi 
çerçeveler içinde mümkün olacağı vurgulanmış, ayrıca bir 
devletin sınırları içinde mevcut ulusal azınlıkların etnik, kültürel, 
dini ve dile ilişkin kimliklerini korumak için otonomi kadar, 
AGİT ilkelerine uygun başka yaklaşımların da geçerli olabileceği 
belirtilmiştir. Tüm bu hususlar, değişik kökenlerden gelen Türk 
vatandaşlarını birleştiren üniter devlet sistemimizle uyumludur.

Bu suretle 1994'te başlayan Güvenlik Modeli müzak
ereleri, Türkiye'nin başlangıçta koyduğu önceliklere, yani 
Avrupa'da yeni bölünmelerin önlenmesi (birinci ve ikinci sınıf 
ülkeler yaratılmaması dahil), NATO'nun Avrupa güvenliğindeki 
temel konumunun zayıflatılmaması, AGİT'in üç boyutu arasında
ki dengenin korunması, toprak bütünlüğü, egemenlik gibi temel 
AGİT ilkelerinin aşındırıimaması gibi hedeflerin hemen tümüne 
uygun biçimde sonuçlanmıştır.

Beş vıl süren çetin bir müzakere sürecinin ürünü olan 
İstanbul Şartfnın AGİT'in bundan sonraki çalışmalarında belir-
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leyici bir rolü olacaktır.

2) İs ta n b u l Z irve  D ek la ra syo n u

54 ülkenin Devlet/Hükümet Başkanlarınca oybirliğiyle 
kabul edilen (ancak imza taşımayan) Deklarasyon, AGİT böl
gesindeki güncel ve bölgesel konuları ele almakta, bu çerçevede 
Bosna-Hersek, Kosova, Çeçenistan, Kafkasya vb. konulara ilişkin 
paragraflar içermektedir.

Deklarasyonda ayrıca, ülkemizin yaptığı bir öneriye daya
narak, AGİT'in doğal afetlerde yardımlaşma konusunda alabile
ceği işlevin de incelenmesi kararlaştırılmaktadır.

3) A K K A  A d a p ta syo n u  A n la şm a sı

Soğuk Savaş döneminde iki askeri blok arasında belli silah 
kategorilerinde sayısal eşitlik temelinde yapılmış olan Avrupa 
Konvansiyonel Kuvvetler Andlaşmasının bloklara dayalı sistemin 
sona erdiği günümüzdeki şartlara uyarlanmasını sağlayan anlaş
ma, AKKA'ya taraf 30 Devletin Devlet/Hükümet Başkanlarınca 
imzalanmıştır. Yeni anlaşma, ülkeler için belli silah kategori
lerinde tavanlar öngörmekte, eski AKKA'nın ülkemize kanatlar 
bölgesinde sağladığı güvenlik düzenlemelerini özü itibariyle 
korumaktadır. Anlaşma taraf devletlerce ayrı ayrı onaylanmasını 
müteakip yürürlüğe girecektir.

AKKA uyarlama anlaşmasıyla birlikte Devlet/Hükümet 
Başkanlarınca siyasi bağlayıcı nitelikte bir Nihai Senet de kabul 
edilmiştir. Bu belgeyle bazı ülkelerin uyarlama müzakereleri 
süreci içerisinde üstlendikleri tek taraflı taahhütler kayda geçi
rilmektedir.

4) G üven  ve G ü ven lik  A rtır ıc ı Ö n lem ler  B e lg e s i

Bu konudaki 1994 tarihli Viyana Belgesinin geliştirilmiş 
şekli olan bu belge de 54 AGİT ülkesi tarafından kabul edilmiştir: 
Şeffaflığın artırılmasını, 94 Viyana Belgesindeki sayısal paramet
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relerin askeri önem kriterine göre günümüz şartlarıyla uyumlu 
hale getirilmesini, bölgesel boyutun ve denetim imkanlarının 
güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

5) D iğ er B e lg e ler

Diğer taraftan Zirveden önce Türkiye'ye ikili bir ziyarette 
bulunan ABD Başkanı Clinton'un yanısıra ilgili diğer ülke lider
lerinin de İstanbul'da bulunmalarından yararlanılarak enerji 
alanında büyük önem taşıyan aşağıda belirtilen anlaşmalar ve 
deklarasyonlar imzalanmıştır.

- 18 Kasım 1999 tarihinde, Türkiye, Azerbaycan ve
      •  ___

Gürcistan arasında, Bakü-Ceyhan Petrol ihraç Ana Boru Hattına 
ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma (Inter-Governmental 
Agreement) imzalanmış, Geçiş Ülkesi, Türkiye'nin Garantisi ve 
Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşmaları parafe edilmiştir.

- Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan
•

Cumhurbaşkanları keza 18 Kasım 1999 tarihinde İstanbul 
Deklarasyonu’nu imzalamışlardır. Deklarasyon’u, ABD Başkanı 
Clinton da gözlemci sıfatıyla imzalamıştır.

- Bu Deklarasyon’da Kazakistan, önemli miktarda petrolü 
Bakü-Ceyhan petrol boru hattı (MEP) vasıtasıyla dünya 
pazarlarına nakletmek yönündeki arzusunu yinelemiştir.

- Türkmenistan'dan başlayarak Azerbaycan ve Gürcistan 
üzerinden Türkiye'ye ve buradan da Avrupa'ya uzanacak Hazar 
Geçişli Doğal Gaz Boru Hattının İnşama İlişkin Hükümetlerarası 
İlkeler Bildirgesi (Inter-Governmental Declaration on Principles 
for Implementing the Trans-Caspian Pipeline) 18 Kasim 1999 
günü, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
Cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştır. Deklarasyonu, ABD 
Başkanı da gözlemci sıfatıyla imzalamıştır.

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında, Azerbaycan 
doğal gazının geliştirilmesine ve pazarlanmasına ilişkin bir muta
bakat zaptı 18 Kasım 1999 tarihinde imzalanmıştır.
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KASIM AYI Diş POLİTİKA GELİŞMELERİ

AĞIT ZİRVESİ

AGÎT Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 18-19 Kasım 
tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştır. Zirvede Avrupa güvenliği 
açısından yüksek önemi haiz belgeler imzalanmıştır:

a) Avrupa Güvenlik Şartı (İstanbul Şartı): 54 AGÎT 
üyesi devlet tarafından imzalanmıştır. 1994 Budapeşte 
Zirvesinden başlayarak 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan İstanbul 
Şartı, 21. Yüzyıldan itibaren ABD ve Kanada'dan Çin'e kadar 
uzanan AGÎT bölgesinin güvenliği, barış ve istikrarının güvence 
altına alınabilmesi için ilke ve yöntemleri belirlemektedir.

b) İstanbul Zirve Deklarasyonu: 54 ülkenin Devlet veya 
Hükümet Başkanlarmca oybirliğiyle kabul edilen, ancak imza 
taşımayan Deklarasyon, AGİT bölgesindeki güncel ve bölgesel 
konuları ele almakta, bu çerçevede Bosna-Hersek, Kosova, 
Çeçenistan, Kafkasya vb. konulara ilişkin paragraflar içermekte
dir.

c) AKKA Adaptasyon Andlaşması: Soğuk Savaş döne
minde iki askeri blok arasında belli silah kategorilerinde sayısal 
eşitlik ilkesine göre yapılmış olan Avrupa Konvansiyonel 
Kuvvetler Andlaşmasının bloklara dayalı sistemin sona erdiği 
günümüzdeki şartlara adapte edilmesini sağlayan andlaşma, 
AKKA'ya taraf olan 30 Devletin Devlet veya Hükümet 
Başkanlarmca imzalanmıştır.

d) AKKA'nın Adaptasyonuna ilişkin Nihai Senet:
Siyasi bağlayıcı bir metin olan ve ayrıca imzalanmayan AKKA 
Nihai Senedi AKKA üyesi ülkelerin tek taraflı taahhütlerini içer-
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e) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler Belgesi: Bu
konudaki 1994 tarihli Viyana Belgesinin geliştirilmiş şekli olan 
bu belge de 54 AGİT ülkesi tarafından kabul edilmiştir.

Zirve, 54 AGİT ülkesinin insan hakları, demokrasi ve 
barışı geçerli değerler olarak benimsediklerini teyid etmiştir. 
Çeçenistan konusunda Rusya ile diğer ülkeler arasında açıkça 
görülen anlayış farklılığına rağmen, Zirve belgelerinin oybirliği 
ile imzalanması veya benimsenmesi, keskin görüş ayrılıklarına 
rağmen temel AGİT ilke ve normlarının etrafında biraraya 
gelinebildiğini, artık devletler arasındaki eski askeri kutuplaş
maların geride kaldığını göstermesi bakımından önem taşımak
tadır.

AVRUPA BİRLİĞİ

- AB Komisyonu, DTÖ çerçevesinde gerçekleştirilecek 
yeni ticaret müzakereleri (Millenium Round) ile ilgili olarak 
AB'ye aday ülkelerin ilgili Bakanları ile 2 Kasım 1999 günü 
Budapeşte'de bir Konferans düzenlemiştir. Sözkonusu 
Konferansa Devlet Bakanı Sayın Tunca Toskay katılmıştır.

- Avrupa-Akdeniz İşbirliği (EUROMED) kapsamında daha 
önce Madrid, Paris, Kazablanka ve Lizbon'da gerçekleştirilen 
EUROMED Ekonomik ve Sosyal Konseyler Zirvelerinin beşin
cisi 4-5 Kasım 1999 tarihlerinde Antalya'da düzenlenmiştir.

- AGİT Zirvesi vesilesiyle ülkemizde bulunan AB üyesi 
ülkeler ve AB Komisyonu yetkilileriyle çeşitli düzeylerde 
görüşmeler yapılmıştır. Bu çerçevede, AB Komisyonu Başkanı 
Romano Prodi Sayın Cumhurbaşkanımız, AB Komisyonu 
Genişlemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen de Sayın 
Başbakanımız, Sayın Bakanımız ve Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Ali İrtemçelik ile görüşmüştür. Ayrıca, Sayın Bakanımız, 
Zirvenin hemen ardından AB Dışişleri Bakanlarına bir çalışma 
yemeği vermiştir.

mektedir.
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ABD VE KANADA

- ABD Başkam Bili Clinton, 14-19 Kasım 1999 tarihleri 
arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaret, ikili münasebetlerin 
NATO çerçevesindeki yakın müttefiklik ilişkisinin ötesinde 
geliştirilip derinleştirilmesi şeklinde tezahür eden "stratejik ortak
lık" anlayışının pekiştirilmesine vesile teşkil etmiştir.

Başkan Clinton, ziyareti çerçevesinde, deprem bölgesi ile 
bazı turistik yöreleri ziyaret etmiş, işadamları tarafından onuruna 
verilen bir yemeğe katılmış, ayrıca sivil toplum örgütleri ve genç
lik kuruluşları temsilcileriyle görüşmüştür. Başkan Clinton, 
TBMM Genel Kurulu'na da hitap etmiştir.

Başkan Clinton, yaptığı konuşmalarda ve kendisine 
yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda, bir taraftan "2 1 .yüzyılda 
Türkiye ile ABD'nin stratejik ortaklığı, dünya meseleleri karşısın
da iki ülkenin işbirliği içinde davranmaları yönünde ABD'nin 
kararlılığı, Türkiye'nin geniş coğrafyasındaki ülkelerin hür ve lib
eral dünyayla ilişkilerinin pekiştirilmesinde iki ülkenin 
müştereken oynayacağı roller, 21. yüzyılda dünya siyasetinin 
Türkiye'nin takip edeceği politikalardan önemli ölçüde etki
leneceği, Avrupa'nın kendisiyle aynı hedefler doğrultusunda 
gayret sarfeden Türkiye'yi bünyesine alma zorunluluğu" şeklin
deki mesajlarla "stratejik ortaklık" anlayışını kuvvetle vurgu
larken, diğer taraftan da demokratikleşme, insan hakları, Türk- 
Yunan ilişkileri ve Kıbrıs bağlamında ilerleme kaydedilmesi bek
lentisini dile getirmiştir.

Bölgesel işbirliği bağlamında ABD, Türkiye'nin AB 
üyeliği adaylığına olan desteğini yinelemiş; ayrıca Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği, AGİT Zirvesi, Kafkasya, Orta 
Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki gelişmeler hakkında görüş 
teatisinde bulunulmuştur.

Başkan Clinton ayrıca, 18 Kasım günü AGİT Zirvesi

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [251]



vesilesiyle, İstanbul'da, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Kazakistan Cumhurbaşkanlarının katılımıyla düzenlenen, Petrol 
ve Doğalgaz Boru Hatlarına İlişkin Anlaşmalar, Deklarasyon ve 
Mutabakat Zaptının imza törenine katılmış ve belgeleri gözlemci 
sıfatıyla imzalamıştır.

- Kanada Başbakanı Chretien, AGİT Zirvesi marjında 17- 
19 Kasım 1999 tarihlerinde beraberinde Dışişleri Bakanı 
Axworthy olduğu halde ülkemizde temaslarda bulunmuştur. Bu 
çerçevede Kanada Başbakanı, deprem bölgesini ziyaret etmiş, 
ayrıca İstanbul'da Sayın Başbakanımızla görüşmüştür. 
Görüşmede, Kıbrıs, Türkiye-AB ilişkileri, Akkuyu nükleer 
santrali ihalesine Kanada'nın AECL firmasının verdiği teklif, pre
fabrike konut alanında işbirliği ve Türkiye'nin enerji projeleri 
üzerinde durulmuştur.

YUNANİSTAN

- Sayın Başbakanımız, AGİT Zirvesi vesilesiyle İstanbul'a
gelen Yunanistan Başbakanı Costas Simitis ile görüşmüştür.

• •

- Tabii afetlere karşı, Türk-Yunan ortak kurtarma ve yardım
ekibi kurulması hakkındaki karar tasarısı, İnsani Yardım 
Koordinasyonunun Güçlendirilmesi başlıklı gündem maddesi 
altında 19 Kasım tarihinde BM Genel Kuruluna sunulmuş ve 22 
Kasım tarihinde Genel Kurul'da oylamasız kabul edilmiştir.

- Yunanistan'ı ziyaret eden TÜSİAD heyetinin 22 Kasım 
günü Dışişleri Bakanı Papandreu tarafından kabul edildiği, 
heyetin daha sonra Atina Belediye Başkanı Avramopulos ile 
görüştüğü basında bildirilmiştir.

- Türkiye ve Yunanistan ilgili kurulularının katılımıyla 
kültür, ekonomi, turizm ve ticaret konularında oluşturulan çalış
ma gruplarının teknik düzeydeki ilk tur toplantıları 15-16 Kasım 
1999 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır. Bölgesel işbirliği, çevre, 
terörizm ve bağlantılı konularda oluşturulan çalışma grupları ise 
24-25 Kasım 1999 tarihlerinde Atina'da toplanmışlardır.
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- Türkiye ve Yunanistan arasında turizm, çevre, kültür, 
organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, terörizmle 
mücadele ve ticaret konularında yürütülen temaslar çerçevesinde, 
bir Denizcilik Anlaşması imzalanması da gündeme gelmiştir. Bu 
konudaki müzakereler 17-18 Kasım 1999 tarihlerinde Ankara'da 
ve 1-4 Aralık 1999 tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilmiş ve 
anlaşma metni üzerinde mutabakat sağlanarak imzaya hazır hale 
getirilmiştir.

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou 1 -4 Kasım 1999 
tarihlerinde Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

- Yunanistan Başbakanı Simitis'in, Bulgaristan-Romanya- 
Yunanistan Üçlü Zirve Toplantısı münasebetiyle bulunduğu 
Bulgaristan'da 5 Kasım tarihinde Bulgaristan Başbakan'ı 
Kostov'la Sofya'da biraraya geldiği Bulgar basınında 
kaydedilmiştir.

- Yunanistan Milli Savunma Bakanı Akis Çohacopulos'un 
Ramallah'ta Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Yaser Arafat'la 7 
Kasım tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiği Yunan basınında 
bildirilmiştir.

- ABD Başkanı Clinton 19-20 Kasım tarihlerinde 
Yunanistan'a resmi bir ziyarette bulunmak üzere, 19 Kasım 
akşamı Atina'ya gitmiştir. Başkan Clinton Atina'ya vardığı 
saatlerde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve bazı sol gruplar 
tarafından ABD karşıtı gösteriler düzenlenmiş, bu gösterilerde 
ana caddeler üzerinde yeralan 8 banka şubesi ve 86'dan fazla 
dükkan molotof kokteyleri atılmak suretiyle tahrip edilmiş, olay
larda biri polis olmak üzere 16 kişi yaralanmış ve 41 kişi gözaltı
na alınmıştır.

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreou'nun 30 Kasım 
tarihinde Rusya Federasyonu'na bir günlük bir ziyaret gerçek
leştirdiği ve bu ziyaret çerçevesinde Rus Dışişleri Bakanı Igor 
Ivanov ile görüştüğü, görüşmede Rus-Yunan ikili ilişkileri, AGİT 
İstanbul Zirvesi, Kosova ve Kıbrıs konularının ele alındığı Rus
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basınında bildirilmiştir.

KIBRIS

- Kasım ayında gerek BM, gerek ABD yetkililerinin 
taraflar ile yürüttüğü temaslar sonucunda zeminin doğrudan 
görüşmeler için uygun olmadığı anlaşılmış ve bu itibarla aracıyla 
konuşmalar (proximity talks) üzerinde yoğunlaşılmıştır.

BM Genel Sekreteri'nin aracıyla konuşmalar bağlamında 
Kıbrıs'ta taraflara bir davet mektubu göndermemesi, kısa bir açık
lama yaparak aracıyla konuşmaların başlatılacağını duyurması ve 
bu açıklamada BM Güvenlik Konseyi kararlarına, iki toplumlu 
görüşmelere, federasyon kavramına yer vermemesi şeklinde bir 
yaklaşım benimsenmiş ve bu doğrultuda BM Genel Sekreteri'nin 
"taraflar kapsamlı bir çözüme yönelik anlamlı müzakereler için 
zeminin hazırlanması amacıyla aracıyla konuşmalara 3 Aralık ta
rihinde New York'da başlama konusunda mutabık kaldılar" şek
linde bir açıklama yapması konusunda gerek BM gerek ABD 
yetkilileriyle uzlaşıya varılmıştır.

Ancak, BM Sekreteryası tarafından 13 Kasım tarihinde
yapılan açıklamanın, üzerinde anlaşılan metnin dışında,
"Cumhurbaşkanı Klerides" ve "Sayın Denktaş" şeklinde ifadeler
içerdiği görülmüştür. Sayın Denktaş'ın böyle bir açıklamayı kabul
etmesinin mümkün olmadığını belirtmesi üzerine bu defa, anılan
tanımlamaların kaldırılarak iki lidere de "Ekselansları" şeklinde
hitap edilen yeni bir açıklama yayınlanmıştır. ABD Başkanı
Clinton tarafından da "Cumhurbaşkanı" Klerides ve "Kıbrıs Türk
Lideri Sayın Denktaş" şeklinde ifadeler içeren bir açıklama 
yapılmıştır.

Bu gelişmeler ışığında Sayın Denktaş, başta üzerinde 
mutabık kalınan metin doğrultusunda bir açıklama yapılmadığı 
takdirde, New York'daki görüşmelere katılmasının mümkün 
olmayacağını gerek BM Genel Sekreterine gerek ABD yetkilile
rine bildirmiştir. Alınan kararlı tutum sonrasında, önceki yapılan 
açıklamaların bir sekreterya hatası olduğu duyurulmuş, BM
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Genel Sekreteri Annan, 14 Kasım günü, açıklama konusunda bir 
karışıklık yaşandığını ve bu karışıklığı gidermek istediğini 
belirterek, üzerinde anlaşılmış bulunan "taraflar kapsamlı bir 
çözüme yönelik anlamlı müzakereler için zeminin hazırlanması 
amacıyla aracıyla konuşmalara 3 Aralık tarihinde New York'da 
başlama konusunda mutabık kaldılar" şeklindeki açıklamayı 
kayda geçirmiştir.

Bunun üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş, 
New York'a gitmeyi kabul etmiştir.

- İstanbul'da 18-19 Kasım tarihlerinde yapılan AĞIT 
Zirvesi sırasında da Kıbrıs konusu çeşitli ikili temaslar vesile
siyle gündeme gelmiştir. Bu bağlamda KKTC Cumhurbaşkanı 
Sayın Denktaş Zirve'nin bitmesinin hemen ardından İstanbul'a 
gelmiş ve gerek Sayın Bakanımız gerek BM Genel Sekreteri ile 
görüşmelerde bulunmuş ve uluslararası basında da izlenen bir 
basın toplantısı düzenlemiştir.

- AGİT Zirvesi sonrasında Ankara'ya geçerek Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Sayın Meclis 
Başkanımız ile görüşmelerde bulunan BM Genel Sekreteri 
Annan'a Kıbrıs konusundaki görüşlerimiz aktarılmıştır.

KOSOVA

- Kosova Sırp Direniş Hareketi Lideri Trajkoviç 1 Kasım 
sabahı uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır.

- AB Komisyonu'nun Kosova'nm yeniden yapılandırılması 
faaliyetleri için gelecek yıl bütçesinden 500 milyon EURO'luk 
kaynak ayrılması önerisi, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 
tarafından kabul edilmiştir.

- 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul'da yapılan AGİT 
Zirvesi sonunda yayımlanan bildiride, Kosova'da BMGK'nin 
1244 sayılı kararı uyarınca YFC'nin toprak bütünlüğüne ve ege
menliğine saygı gösteren kapsamlı bir özerklik temelinde çok 
etnili bir toplum kurulması gerektiği, Kosova'daki toplumların
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Liderlerinin tüm etnik gruplar arasında bir uzlaşı sağlamaları 
gerektiği, son aylarda Arnavut olmayan nüfusun Kosova'dan 
göçüne şahit olunduğu, şiddete ve her türlü etnik temelde ayırım
cılığa kesinlikle karşı olunduğu, bu tip eylemlere karşı gelin
memesinin bölge güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilmiş, 
ayrıca, YFC'de demokratik eksiklerin bölgeye ilişkin temel 
endişe kaynaklarından birini oluşturduğu kaydedilmiştir.

- Kosova'da yayımlanan Vremya Gazetesine bir demeç 
veren "Kosova Geçici Hükümet Başkanı" Thaci, uluslararası 
toplumun yardımıyla Kosova'nın bağımsızlığını kazanacağını 
ümit ettiğini, Kosovalı Arnavutların çoğunluğunun Arnavutluk'la 
birleşme taraftarı olmadıklarını, Kosova'nın bağımsızlığını ve 
Kosova'nın statüsü konusunda Güvenlik Konseyi'nin yeni karar
lar almasını beklediklerini ifade etmiştir.

47 ülke ve 34 uluslararası örgütün katılımıyla 17 Kasım 
günü Brüksel'de yapılan Kosova ikinci "doner"ler konferansında, 
1999 ve 2000 yılları için verilen toplam maddi yardım taahhütü 
bir milyar doları aşmış, bu meblağın 970 milyon doları yeniden 
yapılanma ve iyileştirme programına ayrılmıştır.

RUSYA FEDERASYONU

- Başbakan Sayın Bülent Ecevit Rusya Federasyonu 
Başbakanı Vladimir Putin'in davetine icabetle, 4-6 Kasım 1999 
tarihleri arasında Moskova'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Sözkonusu ziyaret sırasında Sayın Başbakanımıza, Enerji
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cumhur Ersümer, Devlet

•  •      •

Bakanı Sayın Şuayip Üşenmez, Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Yusuf Gökalp ile 
ziyaretin hemen öncesinde, 3-4 Kasım 1999 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için 
Moskova'da bulunan KEK Eşbaşkanı Devlet Bakanı Sayın Rüştü 
Kazım Yücelen eşlik etmişlerdir.

Sayın Başbakanımızın Başbakan Putin, RF Devlet Duması
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Başkanı Selezniyev ve Moskova Belediye Başkanı Lujkov ile 
görüşmelerde bulunduğu ziyaret esnasında, ikili ilişkiler ayrıntılı 
olarak ele alınmış, bölgesel ve uluslararası konularda da karşılık
lı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ziyaret sırasında, Terörle 
Mücadelede İşbirliği Ortak Deklarasyonu iki Başbakan tarafından 
parafe edilmiş, Diplomatik Pasaportlarda Vizenin Kaldırılması 
Anlaşması, veterinerlik ve enformasyon alanında işbirliğini 
geliştirmeyi amaçlayan iki belge ile KEK Protokolü imzalanmış, 
Moskova Belediyesi ile TOBB-TÎM'in ortak projesi olarak 
gerçekleştirilen Moskova Ticaret Merkezi'nin temeli atılmıştır.

Ziyaret öncesinde, 3-4 Kasım 1999 tarihlerinde 
Moskova'da yapılan Dördüncü Karma Ekonomik Komisyon 
Toplantısı'nda da Karadeniz Ekonomik İşbirliği, serbest bölgeler, 
bankacılık, Eximbank kredileri, doğalgaz sevkiyatı, doğalgaz 
anlaşmasına işlerlik kazandırılması, müteahhitlik, ulaştırma ve 
standardizasyon, meteoroloji ve sertifıkasyon kuramlarımız 
arasında ve enerji ve sanayi alanlarında işbirliği konuları ele alın
mış ve ekonomik ve ticari işbirliğimizin önümüzdeki dönemdeki 
perspektifi çizilmiştir.

- Kasım 1999'da Rus kuvvetleri Çeçenistan içinde giderek 
ilerlemişler ve başkent Grozni etrafındaki güvenlik çemberini git
tikçe daraltmışlardır. 12 Kasım tarihinde Başbakan Putin federal 
birliklerin ikinci büyük kent olan Gudermes'e bir direnişle 
karşılaşmadan girdiklerini ifade etmiş; 15 Kasım tarihinde de RF 
Genelkurmay Başkanı Kvaşnin Çeçenistan operasyonunun büyük 
bir bölümünün yıl sonundan önce tamamlanmasının planlandığını 
söylemiştir. Genelkurmay Başkan Yardımcısı Manilov da, 25 
Kasım günü Çeçenistan operasyonunun ikinci bölümünün sona 
erdiğini, mevcut üçüncü ve son bölümde terörist grupların 
üslerinin yok edilerek, yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine 
dönebilmesi için gerekli şartların hazırlanacağını ifade etmiştir.

Çeçenistan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 170.000 
kişinin Çeçenistan'ı terkettiği, bir diğer 170.000 kişilik grubun da 
Çeçenistan içinde evlerini terketmiş halde bulunduğu bildirilmek
tedir. Çatışmaların ağır insani sonuçlarının hafıfletilmesine
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yardımda bulunmak amacıyla Hükümetimizce RF makamları 
nezdinde yapılan ikili yardım önerisi olumlu karşılanmıştır. Bu 
konuda görevlendirilen Kızılay tarafından, yiyecek, giyecek, ilaç 
ve tıbbi malzemeden oluşan insancıl yardım malzemesi, bir askeri 
uçağımız ile 25 Kasım 1999 tarihinde Vladikavkaz'a 
sevkedilmiştir.

GÜNEY KAFKASYA

- AGİT Zirvesi öncesinde, Minsk Grubu 17 Kasım 1999 
günü toplanmıştır. Minsk Grubu Eşbaşkanlarının genel olarak 
barış görüşmeleri konusunda iyimser bir hava sergiledikleri ve 
Aralık ayı başlarında bölgeyi ziyaret edecekleri öğrenilmiştir.

Zirve vesilesiyle, MG Eşbaşkanları ABD, Fransa ve 
RF'nun Dışişleri Bakanları, AGİT Dönem Başkanı Norveç 
Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanları Aliyev ve Koçaryan'ın 
katılımıyla bir görüşme yapmışlardır.

Zirve'de kabul edilen İstanbul Bildirisi'nin, YK ihtilafıyla 
ilgili kısmında, Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanları 
arasında sürdürülen ve YK sorunu çözüm sürecine dinamizm 
kazandıran diyalogdan duyulan memnuniyete işaretle, bu 
diyalogun, AGİT MG çerçevesinde müzakerelere tekrar başlan
ması ümidiyle desteklendiği ve devamının teşvik edildiği, ayrıca, 
ihtilafın çözümü için en uygun platform olan AGİT'in ve 
MG'nun, taraflara gerekli tüm yardımı sağlamak da dahil olmak 
üzere, barış sürecine ve bunun uygulanmasına katkı sağlamaya 
hazır olduğu vurgulanmıştır.

BORU HATLARI VE ENERJİ

- 18-19 Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştir
ilen AGİT Zirvesi vesilesiyle enerji projelerimizle ilgili önemli 
belgeler imzalanmıştır:

- B a kü -T iflis-C eyh a n  A na  P e tro l B o ru  H a ttı'n a  ilişk in  p a ke t  
A n la şm a la r

[258] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



Bu çerçevede, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye arasında 
Hüküm eti erar ası Anlaşma imzalanmış, Geçiş Ülkesi Anlaşması, 
Türkiye'nin Garantisi Anlaşması ve boru hattının Türkiye 
bölümünün yapımına ilişkin Anahtar Teslimi Anlaşması parafe 
edilmiştir.

Hükümetlerarası Anlaşma Türkiye Çalışma Grubu Başkanı 
Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Cumhur Ersümer, Azerbaycan Çalışma Grubu Başkanı Başbakan 
Yardımcısı Abid Şerifov ve Gürcistan Çalışma Grubu Başkanı 
Shanturia tarafından imzalanmıştır. Bu Anlaşma bilahare her üç 
ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından da imzalanmıştır.

• ___

- İs ta n b u l D ek la ra syo n u

İstanbul Deklarasyonu Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan 
ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştır. Bu 
Deklarasyonu ABD Başkanı Clinton da gözlemci sıfatıyla imza
lamıştır.

Anılan Deklarasyon ile taraflar, Hazar Havzası ve Orta 
Asya petrolünün çevresel açıdan güvenli, emniyetli ve ticari açı
dan uygun boru hatları ile Doğu-Batı koridoru çerçevesinde 
gerçekleştirilmesini ve Projenin 2004 yılında tamamlanmasını 
teminen gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştırmışlardır. Ayrıca, 
Türk Boğazlarında artabilecek tanker trafiğinin yaratabileceği 
tehlikelere de dikkat çekilmiştir.

Deklarasyon'da ayrıca Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattını destekleyerek buradan dünya pazarlarına ulaştırıl
mak için önemli miktarda petrol sevketmek yönündeki arzusunu 
dile getirmiştir.

- H a za r  G eçişli D o ğ a lg a z  B o ru  H a ttın ın  U yg u la n m a sın a  
İlişk in  P ren sip ler i İçeren  H ü kü m etle ra ra sı D ek la ra syo n

Bu Deklarasyon Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye Cumhurbaşkanları ve gözlemci sıfatıyla ABD Başkanı
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tarafından imzalanmıştır.

Bu Deklarasyon ile taraflar; Türkmenistan'dan Türkiye'ye 
ve bilahare Avrupa'ya gaz sevkedecek projeye ilişkin 
Hükümetlerarası ve Geçiş Ülkesi Anlaşmaları ile diğer Proje 
Anlaşmalarının gerçekleştirmesini ve proje sponsorlarına müsait 
şartların oluşturulmasını ve Projenin 2002 yılı son çeyreğine 
kadar tamamlanması için sponsorlara gerekli desteği verecekleri
ni kabul etmişlerdir.

- Azerbaycan. G ürcistan  ve  T ü rk iye  A ra s ın d a k i M u ta b a ka t
Z ap tı

Sözkonusu Mutabakat Zaptı, Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından imzalanmıştır. Bu belgeyle 
taraflar bölgesel enerji kaynaklarının Doğu-Batı Enerji Koridoru 
ile dünya pazarlarına naklini ve Azerbaycan doğalgazının 
Türkiye ve dünya pazarlarına ulaştırılmasında yakın işbirliği 
içinde bulunulmasını ve alternatifler geliştirilmesini öngörmekte
dirler.

- Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyetine 
Karadeniz'in altından doğal gaz sevkiyatını öngören Mavi Akım 
Projesi çerçevesinde 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan 
Hükümetlerarası Anlaşma'ya "Ek Protokol" 27 Kasım 1999 tari
hinde Moskova'da imzalanmıştır.

IRAK

- BM Güvenlik Konseyi, 19 Kasım 1999 tarihinde, Petrol 
Karşılığı Gıda Programının 21 Kasım 1999 tarihinde sona erecek 
olan VI. döneminden sonra yürürlüğe girmek üzere VII. altı aylık 
döneme geçiş için rutin bir karar benimsemek yerine, VI. döne
min 4 Aralık 1999 tarihine kadar iki hafta süreyle uzatılması 
yönünde bir karar almıştır.

- Irak Hükümeti, 1275 sayılı BM Güvenlik Konseyi 
Kararının kabulünden sonra yaptığı bir açıklamayla, anılan kararı
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reddettiğini bildirmiş, Petrol Karşılığı Gıda Programının sadece 
iki hafta süreyle uzatılmasını kötü niyetli bir adım olarak 
nitelemiş ve 22 Kasım 1999 tarihinde Kerkük-Yumurtalık Boru 
Hattından, 23 Kasım'da da Mina Al Bakr Limanından petrol 
sevkiyatım durdurmuştur.

ORTA ASYA

- Tacikistan'da 6 Kasım 1999 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, tek aday olan Cumhurbaşkanı Ima- 
mali Rahmanov oyların %96'sından fazlasını alarak yeniden 
seçilmiştir.

- 18-19 Kasım 1999 tarihleri arasında İstanbul'da gerçek
leşen AGİT Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanımız Sayın 
Süleyman Demirel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akaev ile ikili 
görüşmelerde bulunmuşlardır. Görüşmelerde ikili ve bölgesel 
ilişkiler genel hatlarıyla ele alınmıştır.

- 9 Ocak 2000 tarihinde gerçekleştirilecek olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak beş siyasi partiden 4'ü 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’u aday göstermiştir. 5 Aralık 
1999 tarihinde Parlamento seçimleri yapılacaktır.

- 15-20 kişiden oluşan terörist bir grup, 15 Kasım 1999 ta
rihinde Taşkent yakınlarındaki Yengiabat polis karakoluna 
saldırarak dördü polis yedi kişiyi öldürmüşlerdir.

- 17 Ekim 1999 tarihinde yapılan yerel seçimler, 
Kırgızistan'da demokrasinin işlerlik kazanabilmesi amacıyla "şef
faf ve objektif' esaslara göre hazırlandığı belirtilen yeni seçim 
yasasının ilk pratik uygulamasını oluşturmuş, 2000 yılında 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri hususunda 
bir nev'i geniş bir kamuoyu yoklaması hüviyeti niteliği taşımıştır.

- 10 Ekim 1999 tarihinde yapılan Parlamento seçimlerinde 
en güçlü parti durumundaki Otan Partisi oyların %30.89'unu
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almıştır. Sırasıyla Komünist Parti % 17.75, Tarım Partisi 
%12.63'ünü almıştır.

ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ

- Nihai çözüme ilişkin resmi görüşmelerin 8 Kasım'da 
Ramallah'ta düzenlenen ilk toplantısında, tarafların, çerçeve 
anlaşmasının Şubat 2000'e kadar tamamlanmasına ilişkin çaba 
gösterilmesi hususunda hemfikir oldukları, ancak gündemdeki 
konular (mülteciler, Musevi yerleşim birimleri, Kudüs vb.) 
üzerinde aralarında büyük görüş ayrılıkları bulunduğu, Filistin 
heyeti başkanı Yasser Abed-Rabbo'nun, İsrail'in 1967 sınırlarına 
çekilmesini, Filistinli mültecilere İsrail'e dönme veya tazminat 
alma arasında seçim hakkı tanınmasını, Musevi yerleşim birim
lerinin kaldırılmasını ve Doğu Kudüs'ün Filistinlilere verilmesini 
talep ettiği, Dışişleri Bakanı David Levy'nin ise, toplantı son
rasında basma yaptığı açıklamada, İsrail'in hiçbir şekilde 1967 
sınırlarına dönmeyeceğini, Kudüs'ün bir bütün olarak İsrail'in 
egemenliği altında kalacağını, mültecilerin İsrail'e dönmeyeceği
ni ve Musevi yerleşim birimlerinin çoğunun İsrail hakimiyetinde 
kalacağını vurguladığı bildirilmiştir.

- Nihai çözüm müzakereleri çerçevesinde 18 Kasım 
1999'da yapılan toplantıda, Filistin heyetinin, Filistin milli kay
naklarının 32 yıllık İsrail işgali boyunca gördüğü zarardan 
(örneğin yeraltı su kaynaklarının İsrail tarafından pompalanması) 
dolayı tazminat talep ettiği, Filistinli mültecilerin yitirdiği mal 
mülk için ayrıca tazminat isteyeceği ve İsrail heyetinin, konunun 
gündeme alınmasını kabul ettiği, Filistin heyetinin ayrıca, 
Kudüs'ün batı bölümünün İsrail'in, doğusunun ise Filistin devle
tinin başkenti ilan edilmesini, şehrin iki bölümü arasındaki sınır
ların açık olmasını ve Musevi yerleşim birimlerinin tamamen 
kaldırılmasını istediği bildirilmiştir.

- FUY lideri Arafat'ın sözcüsü N. Abu Rudeineh'in, 2. 
aşama tahliyenin (%5) kapsamı konusunda İsrail ile FUY arasın
da mevcut anlaşmazlığın, liderler arasında düzenlenecek bir 
zirvede çözümlenebileceğini, ancak zirve hakkında henüz bir
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karara varılmadığını açıkladığı bildirilmiştir.

- İsrail ile Filistin heyetleri arasında 29 Kasım'da yapılan 
nihai çözüm görüşmelerinde, FUY heyetinin, İsrail'in yerleşim 
faaliyetlerini ve Efrat adlı merkezde 1026 konut inşa edilmesine 
yönelik planlarını protesto eden bir mektubu tevdi ettiği, Filistin 
müzakere heyeti başkanı Yasser Abed Rabbo'nun, toplantıdan 
sonra düzenlediği basın toplantısında, yerleşim faaliyetleri sü
rerken nihai çözüm müzakerelerine devam edilemeyeceğini ve 
Musevi yerleşiminin barışı tehlikeye düşürdüğünü vurguladığı, 
İsrail heyet başkanı Oded Eran'ın ise, yeni yerleşim birimlerinin 
kurulmamasına, diğer taraftan mevcut birimlerdeki doğal nüfus 
artışından kaynaklanan gereksinimlerin karşılanmasına yönelik 
bir siyasetin izlendiğini belirttiği bildirilmiştir.

- Lübnan Cumhurbaşkanı Lahoud'un, ODBS'nin Lübnan ve 
Suriye kanallarının ayrılmazlığı ilkesi çerçevesinde Lübnan'ın 
İsrail'le ayrı bir barış anlaşması imzalamasının asla sözkonusu 
olmayacağını; İsrail'in Güney Lübnan'dan sürpriz bir şekilde tek 
taraflı çekilmesi halinde, Lübnan Hükümeti'nin bölgeye asker ya 
da emniyet güçleri göndermeyeceğini, daha önce Güney Lübnan 
Ordusu isimli milis güç tarafından boşaltılan Jezzine kasabasında 
olduğu gibi bölgenin idaresinin mahalli sivil memurlarca gerçek
leştirileceğini; Lübnan'ın, geri çekilme öncesinde bir anlaşmaya 
varılması ihtimalini bertaraf etmediği, anlaşmaya varılması 
halinde geri çekilmenin normal bir prosedür içinde cereyan ede
ceğini söylediği bildirilmiştir.

DİĞER

- 20 Ekim 1999 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim
lerini kazanan Abdurrahman Wahid, ASEAN ülkelerinin yanısıra, 
ABD, Japonya, Çin ve bazı Ortadoğu ülkelerini ziyaret etmiştir.

- Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 21. Genel Kurul 
toplantısı 15-26 Kasım 1999 tarihlerinde Londra'da yapılmıştır. 
Genel Kurul'da Türkiye için öncelikli gündem maddelerinden 
birini IMO Konsey üyeliği seçimleri oluşturmuştur.
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19 Kasım 1999 günü yapılan seçimlerde ülkemiz 124 
geçerli oyun 76'sını alarak Konsey üyeliğine seçilmiştir.

- Batı Avrupa Birliği (BAB) Sonbahar Dönemi Bakanlar 
Konseyi toplantıları 22-23 Kasım 1999 tarihlerinde 
Lüksemburg'da düzenlenmiştir. Toplantılara Sayın Bakanımız ve 
Milli Savunma Bakanı Sn. Sabahattin Çakmakoğlu başkanlığında 
Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma ve Dışişleri 
Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan bir heyetle iştirak edilmiştir.

- Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Dördüncü 
Toplantısı 30 Kasım 1999 tarihinde Bükreş'te yapılmıştır. 
Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 
başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma ve 
Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan bir heyetle iştirak 
edilmiştir. Toplantıda Bükreş Büyükelçimiz Volkan Bozkır da 
hazır bulunmuştur.
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HARİCİYECİLİK NEDİR?*

ransa'dan merkeze döndükten bir süre sonra yani 
Temmuz 1989 yında emekli oldum. 43 yıl görev yaptıktan 
sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmanın şüphesiz burukluğu 
oluyor. Ancak hemen şunu belirteyim ki, sağlığınız yerinde 
olmak şartıyla, emeklilikte çok iyi bir şeymiş. Omuzlarınızdaki 
sorumlulukların hepsinden kurtulmuş; muayyen saatte muayyen 
yerlerde bulunmak zorunluluğu ortadan kalkmış; randevuya 
yetiştim, yetişmedim telaşı yok; istediğiniz saatte yatıp, iste
diğiniz saatte kalkar; istediğinizi okuyup, istediğinizi yazarsınız. 
Tek kelime ile bir kuş kadar hürsünüz ve emeklilikte kendi 
zamanınızın efendisisiniz. Ömrünüzün son yıllarını gönlünüze 
göre geçirebilirsiniz.

Velhasıl, ben emeklilik hayatından hoşlandım. Bu satırları 
yazmak olanağını da bu sayede buldum ve mutluyum. Ancak, 
anılar diye yola çıkıp emeklilik edebiyatı ile kitabımı bitire- 
mem. Son olarak sizlere, içinde ömrümün 43 yılını geçirdiğim 
ve birikimlerimi orada edindiğim tecrübeye borçlu olduğum 
Hariciye mesleği ile ilgili görüşlerimi kısaca sunmak isterim:

Bazılarına göre; "Hariciyecilik bir meslek değildir. 
Ormanda odun kesmek bir meslektir de, hariciyecilik meslek 
sayılmaz. Çünkü, diğer memuriyetlerde olduğu gibi hariciyeci de 
memurdur. Üstlerinden emir alır, altındakilere iletir. Her memur 
gibi, her otuz gün sonunda maaşını almayı bekler. Bu bir meslek 
değil, olsa olsa idareciliktir. Bu çark içinde ciddi çalışan iyi 
idareci göze girer, yükselir."

Bu görüşe katılamıyorum. Genelde her memuriyetin bir 
meslek tarafı vardır. Muvazzaf askerlik gibi. Bence hariciyeci
lik bir meslektir. Şüphesiz hariciyecilik de bir memuriyettir;
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ancak koşulları farklı ve her tecrübenin mesleği oluşturduğu 
memuriyet. Onun için de belki memuriyetlerin en iyisi; üste
lik mesleği içinden bilmeyenlerin dışarıdan hayli imrendikleri 
bir memuriyet. Genellikle denir ki; "Hariciyeciler çeşitli 
ülkelere gidince, orada bol para alırlar; kordiplomatik içinde 
imtiyazlı ve müreffeh bir hayata sahip olurlar; yeni yeni ülkeler 
görür, yeni insanlar tanırlar; onlarla kokteyl ve davetlerde sık sık 
dostluk ederler ve sosyal faaliyetler içinde hoş vakit geçirirler; 
ara sıra da çalışırlar."

Bu sözlerin bazı gerçek yanları olabilir, ama bilanço hiç 
de dışarıdan göründüğü gibi toz pembe değildir. Nedenlerini 
sıralayayım:

1) Hariciyecilerin bol para alıp refah içinde yaşadıkları 
gerçek değildir. Şayet devlet maaşı dışında kendi şahsi geliri 
yoksa, hariciyeci yine ay sonunu nasıl getireceğini düşünmek 
durumunda kalabilir. Her şeyden evvel ülkemizi dışarıda temsil 
ediyorsunuz. Ona göre evde oturmak, ona göre giyinmek, misa
firlerinizi ona göre ağırlamak zorundasınız. Yeni bir göreve 
gelince, oradaki diğer diplomatlar sizi denerler. Tanıştıkça sıra 
ile davet ederler. Siz bunlara zamanında gerekli karşılığı ver
mezseniz defterden silinirsiniz. Onun için misafirlerinizi layıkı 
veçhile ağırlamak zorundasınız. Eviniz buna uygun olmalıdır. 
Bazı ülkeler var ki (Cezayir gibi) şehirde kiralık yer kalmamış 
olduğu için, şehirden yirmi kilometre uzaktaki bir yerleşim 
yerinde tekbir odaya 1972 yılında 500-600 dolar aylık kira 
ödeme zorunluğu vardır. Ya çocuk çolukla tek odaya bu parayı 
ödeyeceksiniz, yahut iki üç odalı bir yer bulup bu miktarın iki üç 
misli kira vereceksiniz. Bu da aldığınız maaşın büyük kısmını 
götürmüş olacak. Buna refah içinde yaşama denebilir mi?

Eski Demirperde ülkeleri gibi daha ucuz bir ülkede de 
görev yapacak olabilirsiniz. Bu takdirde orada birçok hususlarda 
mahrumiyete katlanmak zorunda kalacaksınız. Bu gibi ülkelerde 
her şeyden ew el gıda bakımından çok zorluklar çekilir. 
Yokluklar çoktur. Katı bir rejim her şeyi tatsız hale getirmiştir.
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Belki biraz para biriktirebilirsiniz ama onu da ya tatil ve 
seyahat ihtiyacınızı tatmin etmek için, hürriyeti ve cazibesi bol 
ülkelerde yemek mecburiyetinde kalacaksınız veya Ankara'ya 
dönüşünüzde kıt maaşınıza ekleyip geçinmeyi düşüneceksiniz. 
İşte hariciyecilerin bol para almaları ile ilgili gerçekler bunlar.

2) Hariciyecilerin, görev yaptıkları dış ülkede diplomat 
olarak bazı ayrıcalıkları bulunduğu da bir gerçektir. Bir nevi 
dokunulmazlıkları ve bazı vergilerden muafiyetleri vardır. 
Bunların yanında örneğin Büyükelçilikte genç bir katip olarak, 
İngiltere'de Kraliçenin Buckingham Palace'deki yıllık “garden 
partisi”ne davet edilebilirsiniz. Böyle bir davette hazır bulunmak 
şüphesiz size güzel anılar yaşatabilir. Halbuki çok zengin bir 
işadamı olup sıfatınız yoksa Buckingham Palace'in kapısından 
içeri giremezsiniz. İşte size mesleğin sağladığı avantaja bir misal. 
Bunun gibi bazı diğer avantajlarınız da olabilir. Değişik yer
ler, değişik milletlerden değişik insanlar tanır, dostluklar 
kurarsınız. Ancak bu dostluklar genelde uzun süreli olamaz. 
Görev süreniz içinde bu dostlarınızı çok sık görebilir, davetlerde 
sık beraber olabilirsiniz. Fakat sonunda er geç ya o dostunuz 
tayin olup uzaklara gidecektir; ya da siz. Dostluktan geri kalan 
sadece yılbaşlarında birbirinize gönderdiğiniz tebrik kartları 
olacaktır."Gözden uzak olan gönülden de" olacağına göre, genel
likle bu karşılıklı yıllık tebrikleşme de, ilerleyen yıllarda kendi
liğinden ortadan kalkacaktır. Özetle, meslekte edinilen 
dostluklar, bazı istisnalar dışında, geçici ve suni olacaktır. 
Kazara, günün birinde dünyanın bir köşesinde tekrar 
karşılaşırsanız belki birbirinizi hararetle kucaklayacak, samimi 
sohbetlerinizi yenileyecek ve anılarınızı birbirinize anlatabile
ceksiniz ama, bu da geçici olacak; birbirinizden ayrıldıktan 
sonra o kendi hayatına, siz de kendi hayatınıza döneceksiniz. Siz 
Türk, o da örneğin Brezilyalı ise, bu coğrafi uzaklıkta belki de 
hayatta bir daha buluşamayacaksınız. Sonuç olarak bu meslekte 
pek çok yabancı kimse tanıyacak, sadece birkaç gerçek dost 
edinecek, onları da gönlünüze göre değil imkanlar elverdiği 
ölçüde görebileceksiniz.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999 [267]



3) Kaldı ki, yurtdışına gide gele ve oralarda yıllarca kala 
kala Türkiye'deki arkadaş muhitinizi de kaybedebilirsiniz. Onlar 
kendi muntazam ve istikrarlı hayatlarını sürdürürler ve kendi 
aralarında sık görüşürler. Siz bu grubun dışında kalırsınız. Eski 
günlerdeki beraberlikleri hiçbir zaman tekrar bulamazsınız. 
Arkadaş canlısı insanlar için bu da üzücü olabilir.

4) Hariciyecilikte, göreviniz icabı bir gün bir batı 
ülkesinde; diğer bir gün Arap çöllerinde, bir başka gün de Çin 
Şeddi yakınlarında veya Aztek'lerin yaşamış olduğu diyarlarda 
olabilirsiniz. Buralarda sadece birkaç yıllığına görev 
yapacağınız için daimi bir ikamet yeriniz olmayacak; oradan 
oraya taşınacak, sevdiğiniz eşyalarınızı beraberinizde götürüp 
getirecek veya elden çıkarmak zorunda kalacaksınız. Muayyen 
bir eviniz, muayyen bir muhitiniz, muayyen bir hayatınız olma
yacak, Bu mesleğin önemli bir handikapıdır. Gençlikte belki ca
zibesi olabilir. Ama bir zaman sonra sizi yormaya başlar. Çünkü 
buna gerçek anlamıyla "göçebe hayatı" denir. Onun için diplo
matlara "Mümtaz Çingene" (Tzigane Distingue)adı bile 
takılmıştır.

Meslekte dışarıdan dışarıya nakillerin yanında, Ankara'ya 
dönme ve tekrar dışarı atanma süreci de vardır. Hariciyeci yurtdışı 
göreve dört veya beş yıl için gider, bunun sonunda Ankara'ya 
döner, asgari iki yıl merkezde kalır ve sonra yine bir dış göreve 
atanır. Yurtdışına gitmek ve yabancı ülkelerle tanışmak cazip 
olabilir ama, her gidişgelişte her yerde yeni bir kiralık daire 
arayıp bulmak, eşya getirip götürmek, yerleşmek ve her seferinde 
Ankara'dan ayrılırken bu eşyaları ne yapacağını bilmemek v.s. 
gibi başağrıları hariciyecilerin günlük hayatının parçasıdır. 
Eskilerin "her taşınma bir yangına bedeldir" sözünü düşününce, 
bir hariciyecinin meslek boyu kaç yangın geçirebileceğini artık 
siz hesaplayın.

5) Bu hayatın en olumsuz yönlerinden biri de, çocuklarınız 
varsa onların okul ve eğitim durumlarıdır. Birlikte 
götürdüğünüz çocuklarınızın bir gün İngilizce, başka bir gün

[268] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Kasım 1999



Fransızca, diğer bir gün de Almanca eğitime tabi olarak o okul
dan o okula taşındıklarını düşünün. Ders yılı ortasında bu 
değişikliklerin daha da mahzurlu olduğunu söylemeye gerek 
yok. Her eğitimin de ayrı metodları, ayrı kaideleri olduğu için 
çocuklarınız bunlar arasında bocalayıp kalabilir. Güzel lisanlar 
öğrenecekleri, gittikleri çeşitli ülkeleri daha çocuk yaşta tanıya
cakları kuşkusuzdur ama, çok ağır zorluklarla karşı karşıya 
gelmeleri; bocalamaları, bazen de karaya vurmaları mümkündür.

Çocuğunuzu beraberinizde götürmeyip eğitimini 
Türkiye'de sürdürecek olursanız, hem hasretini çekeceksiniz, 
hem de küçük yaşta veya olgunluk çağında anne ve babanın 
direkt kontrolü dışına terk edilen çocuğun nasıl bir performans 
göstereceği bilinemez. Bir gün, bir Büyükelçinin 13-14 yaşların
daki akıllı oğlunun bana: "Büyükelçi olmak iyi de, büyükelçi 
oğlu olmak iyi değil" dediğini hatırlarım. Çocukcağız galiba 
haklı.

6) Mesleğin bir diğer handikapı da şu; normal herhangi 
bir memuriyette, atandığınız görevde uzun yıllar kalabilir ve 
uzun zaman aynı kimselerle çalışırsınız. Amirinize kendinizi 
sevdirebilmiş iseniz rahat edersiniz; siz amir iseniz ve alt 
kademenizdekilerle iyi geçinirseniz, işleri yine rahat 
yürütürsünüz. Hariciye mesleğinde ise devamlılık ve aynı 
düzen sözkonusu olamaz. Her gittiğiniz görevde yeni amirler, 
yeni işler. Onlarla iyi ilişkiler kurduğunuza memnun olacağınız 
sırada, onları başka ülkelerde başka işlere atarlar, başınıza yeni 
amirler gelir. Her şey sil baştan. Şayet siz amirseniz, yanınızda
ki memurlardan memnun kalmış ve iyi bir iş düzeni kurmuşsanız, 
tam o sırada yanınızdaki memurları, mesela rotasyon uygula
ması içinde, başka bir merkeze, başka bir göreve atarlar. Yenileri 
gelir. Yine sil baştan. Yeni gelenler acemilik devrelerini atlatıp 
size tam yardımcı olacakları sırada, bu sefer sizi başka bir yere, 
başka bir göreve tayin ederler. Bu durmayan çark, emin olun, 
gün gelir, uzun meslek hayatında insanı hayli yorar ve yıprandırır.

Mesleğin yukarıda sıraladığım bazı olumsuz yönleri
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yanında, muhakkak ki cazip tarafları da vardır. Zaten bunlar 
olmazsa kimse bu mesleğe heves etmezdi. Olumlu yönlerden 
bazılarını anlatayım:

Hariciye memurluğu bence Türkiye'de memuriyetlerin en 
iyilerinden biridir, belki de en iyisidir. Her şeyden evvel, bir hayli 
zor bir giriş imtihanı ve lisan bilgisi sonunda bu memuriyete 
kabul olunulduğuna göre, seçkin ve seviyeli bir camia içinde 
görev yapılır.

Yurtdışında ülkenizi temsil etme şeref ve gururuna sahip 
olur ve diplomat olarak gittiğiniz ülkede itibar görürsünüz.

Her görevinizde bir ülkeyi ve komşu ülkelerini iyi tanımak 
fırsatı bulursunuz. Dünyayı tanımak hususunda ufkunuz genişler, 
insanların çeşitli diyarlarda nasıl yaşadıklarını; anane kültür ve 
inançlarının neler olduğunu görürsünüz ve geniş bilgi, kanaat 
ve tecrübe sahibi olursunuz.

•  •

Üstelik gittiğiniz ülkenin lisanını öğrenmek fırsatını da 
bulursunuz. Böylece dünyada geçerli büyük lisanlara sahip ola
bilirsiniz. Dışişleri mesleğinde yabancı lisan bilmenin büyük 
avantajı vardır. Mesela İngilizce, Fransızca veya Almanca 
lisanından birini hakikaten çok kuvvetli bilen ve o lisan 
sözkonusu olduğunda Bakanlık camiası içinde parmakla gös
terilen bir kimse olursanız, genellikle bütün meslektaşlarınız 
arasında özel bir yeriniz olur; tayinlerinizde bu avantajınız 
gözönünde bulundurulur. Onun için, Bakanlığa girerken yabancı 
lisan bilgileri zaten mevcut olan genç hariciyecilere tavsiye 
edilecek en önemli husus, meslek hayatları boyunca ellerine 
geçecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek yabancı lisan 
bilgilerini çok kuvvetlendirmeleri olmalıdır. Aksi takdirde, bili
nen yarı lisanla başarı da yarı olmaya mahkum kalır. Meslek 
hayatında ele geçecek fırsatlar zannedildiği kadar çok olmaya
bilir. Çeşitli görevlere çeşitli tayinlere hedef olabilirsiniz. Şayet 
çıkan fırsatı iyi değerlendirebilirseniz başarılarınız birbirini takip 
eder. Kötü bir değerlendirme ise meslekte tökezlemeye, bazen de 
ilerleme olanaklarını ortadan kaldırmaya neden olabilir.
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Dışişleri mesleği gerçek bir rekabet mesleğidir. Herkes 
birbirinin arkadaşı olmakla beraber, aynı zamanda rakibidir de. 
Yurtdışı görevlerde iyi, orta ve mahrumiyet postu diye 
adlandırılan üç kategori yer vardır. Herkes, doğal olarak, iyi yere 
gitmeyi ister ve bu nedenle diğer adayların rakibi durumuna 
geçer. Çünkü biri iyi yere giderse, diğeri orta veya az iyi yere 
gidecektir. Bunun için çekişmeler olur. Bazen dostluklar yara 
bile alır. Ancak hâriciyede başarı için her memurun ciddiyet 
ve sorumluluk içinde çalışması şarttır. Her şeyin başı çalışmak, 
çok çalışmaktır.

Ciddi çalışan kimse Dışişleri Bakanlığında er geç layık 
olduğu mevkiye ulaşır. Er geç diyorum, zira meslekte bazen 
beklenilmeyen sürprizler, aksilikler ve rötarlar olabilir ama, ehil 
memur eninde sonunda hakkına kavuşur. Kimsenin hüsrana 
düşmesine lüzum yoktur.

Hariciyecilere tavsiye edilecek bir husus da, tayin olduk
ları bir yer hakkında, oraya gitmeden hüküm vermemeleri ve 
her postun değerlendirmesini onun sonunda yapmalarıdır. 
Birinci sınıf büyük bir posta tayin olur, büyük sevinçle gider
siniz. Orada başınıza öyle şeyler gelir ki mutsuz olursunuz. Buna 
karşılık istemeye istemeye gittiğiniz bir ülkede geçirdiğiniz üç 
dört yıl, orada ettiğiniz rahat, edindiğiniz dostluklar ve tecrübe
ler hayatınızın en güzel yıllarını oluşturabilirler. Onun için diyo
rum ki; atandığınız bir yerin muhasebesini başta değil, sonunda 
yapmalısınız. Çoğu zaman bu sizi hayal kırıklıklarından korur.

Hariciye mesleğini seçmiş gençlere önereceğim son bir 
husus da, gittikleri, gördükleri yerler ve yaşadıkları olaylar ile 
ilgili kısa notları günü gününe tutmaları ve ileride bu notlara 
dayanarak anılarını yazmalarıdır. Meslek sırrı addedilmeyecek 
hususlarda yazılacak her yazı, ülkemiz insanlarının bilgi 
seviyesinin yükselmesine katkı yapacaktır. Not tutma alışkan
lığını mesleğin daha ilk yıllarında edinmeye başlayanlar, ileride 
hatıra yazarken zorlanmazlar. Görülenler, yaşananlar zaman 
içinde unutulabilir. Zira "hafızayı beşer nisyan ile maluldur"
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(insan belleği unutma illetlidir). Not tutma bu illeti ortadan 
kaldırır. Tutulan notlarla ileride anılar yazmak ve meslekte 
gördüklerini, yaşadıklarını başkaları ile paylaşmak, bir bakıma, 
bizlere bu imkanı sağlamış olan hariciye mesleğine bir vefa 
borcudur. Bu inançla ben de bir şeyler karaladım. İlgi görürse ne 
mutlu bana...

İstanbul, Kasım 1993

* Faik MELEK, “ H e p s i G e ld i 43  ”,
Milliyet Yayınları, Ekim 1994, son bölüm.
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