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1. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER





Hikmet ÇETİN
Dışişleri Bakanı 

Lice, 1937 
21 Kasım 1991





2. KRONOLOJİ 

1093 YILI KRONOLOJİSİ 

(1 Ocak - 31 Aralık 1993)





4-9 Ocak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'in Malezya ve Singapur’u 
ziyareti

4-7 Ocak
Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevherinin, Azerbaycan Tahıl 
Bakam MamedoVun davetine icabetle bu ülkeyi ziyareti

8-10 Ocak
Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu’nun resmi görüşmelerde bulunmak üzere 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyetini ziyareti

9-İ4 Ocak
TÜBİTAK'dan bir heyetin ECO Uzmanlar Grubu toplantılarına katılmak 
üzere Tahran'ı ziyareti

9-15 Ocak
17.İslam ülkeleri Ekonomik,Kûltürel ve Sosyal İşler Komisyonu, Cidde ,
10-13 Ocak 1993 Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un Türkmenistan!ı ziyareti

11-14 Ocak
İsrail Turizm Bakam Uzi Baram'ın,Turizm Bakam Abdülkadir Ateş'in 
davetine icabetle ülkemizi ziyareti

12-14 Ocak
MKİY Büyükelçi İsmet Birsel Başkanlığında bir heyetin, Avrupa Konseyi 
Kültürel İşbirliği Kurulu toplantısına katılmak üzere Strasbourg'u ziyareti

14-15 Ocak
Türkiye-Fransa Ekonomik,Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 
toplantısı, Ankara

16-19 Ocak
İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in resmi görüşmelerde bulunmak üzere Tunus'u 
ziyareti.

18-21 Ocak
Tacikistan Başbakan Yardımcısı Muhtasov Abdurrahman Miroviç'in 
ülkemizi ziyareti.

18-22 Ocak
Arnavutluk Savunma Bakam Safet Zhulali'nin ülkemizi ziyareti
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¡8-22 Ocak
Rusya Federasyonu Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakam Başkanlığında bir 
heyetin, Çevre Bakam Doğancan Akyürek'in davetlisi olarak ülkemizi 
ziyareti

18-23 Ocak
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Özdem Sanberk ile Fas Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Cherkaovi arasında Ankara'da Türkiye-Fas ikili siyasi istişareleri

20-22 Ocak
Hırvatistan Meclis Başkanı Stjepan Mesiç'in TBMM Başkam Hüsamettin 
Cindoruk'un davetine icabetle ülkemizi ziyareti.

22-24 Ocak
KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu’nun Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu'nun 
davetine icabetle ülkemizi ziyareti

23 Ocak
Devlet Bakanı Tansu Çiller'in EFTA ile Gümrük indirimi konusunda 
görüşmelerde bulunmak üzere İsviçre'yi ziyareti

23 Ocak
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'eneıji alanında işbirliği 
konusunda görüşmelerde bulunmak üzere MAC'ni ziyareti

25-29 Ocak
Kazakistan Savunma Bakam Korgeneral Sadagat Nurmagambetov'un 
ülkemizi ziyareti

26-29 Ocak
Makedonya İslam Birliği Başkanı Süleyman Recebi'nin ülkemizi ziyareti 

26 Ocak-7 Şubat
Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL’IN ABD'ne özel ziyareti

27-29 Ocak
Almanya Meclis Dışişleri Komisyonu Başkam Hans Stercken'in ülkemizi 
ziyareti

28-3! Ocak
Polonya İçişleri Bakam Andrej Mikzarowski'nin ülkemizi ziyareti
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29 Ocak , .
MÎSY Büyükelçi Bilgin Unan ile Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
Direktörü Chrobog arasında Bonn'da yapılacak Türkiye-Almanya ikili 
siyasi istişareleri

29 Ocak
Çevre Bakam Doğancan Akyürek'in, Karadeniz’e kıyıdaş ülke Çevre 
Bakanlan'nm katılımıyla yapılacak olan "Karadeniz Çevre Bildirisi 
Bakanlar. Toplantısı"na katılmak üzere Odessa'yı ziyareti

30 Ocak-6 Şubat
Özbekistan Eğitim Bakan Yrd.mn Milli Eğitim Bakam Köksal Toptan'ın 
davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

1-3 Şubat
Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakam Victor MihailoVun ülkemizi 
ziyareti

1-5 Şubat
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 44/4.Dönem toplantısı,Strasbourg

1-8 Şubat
Türkiye-İran KEK II. Dönem görüşmeleri. Ankara

2 Şubat
Türkmenistan Eğitim Bakan Yardımcısının, Milli Eğitim Bakam Köksal 
Toptan'ın davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

2-9 Şubat
Türkmenistan Dini İdaresi Başkanı Allamirad Mirodofun, Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

3 Şubat
Turizm Bakam Abdülkadir Ateş'in İngiltere'yi ziyareti

3-6 Şubat
T.G.Merkez Bankası Başkam Rüşdü Saraçoğlu'nun, Tunus Merkez Bankası 
Guveraörünün davetine icabetle Tunus'u ziyareti _

4-5 Şubat
KEİ üyesi ülkeler Parlamentolan arasmda kurulması öngörülen KEİ 
Parlamenter Asamblesi (KEİPA) içtüzük çalışmaları ile ilgili uzmanlar 
Toplantısı, İstanbul
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5-7 Şubat
Devlet Bakam Türkan Akyol'un Sosyalist Enternasyonal Kadınlar Konseyi 
Toplantısına katılmak üzere Atina'yı ziyareti

6 Şubat
Devlet Bakanı Tansu Çiİler'in Türk-Alman Politik Formuna katılmak üzere 
Almanya'yı ziyareti

6-10 Şubat
Milli Eğitim Bakam Köksal Toptan'ın Tunus’u ziyareti 

8-9 Şubat
Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri, Budapeşte 

8-1! Şubat
Bulgaristan Sanayi Bakam Rumen BikoVun, Sanayi ve Ticaret Bakam 
Tahir Köse'nin davetlisi olarak ülkemizi ziyareti:

8-13 Şubat
Milli Savunma Bakam Nevzat Ayaz'ın, Savunma Bakanı Ali Shah'ın 
davetlisi olarak Pakistan'« ziyareti

9-10 Şubat
Devlet Bakam ve Başbakan Yrd.Erdal İnönü'nün, Sosyalist Enternasyonal 
Konseyi Toplantısına katılmak üzere Atina'yı ziyareti

9-10 Şubat
Orta Doğu Barış Konferansı Çok Taraflı Görüşmeler "Ekonomik İşbirliği" 
Çalışma Grubu toplantısı,Roma

9-H Şubat
Orta Doğu Barış Konferansı çok taraflı görüşmeler "Silahların Denetimi" 
Çalışma Grubu Toplantısı, Washington.

10-12 Şubat
Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun Bulgaristan'ı ziyareti 

İ3 Şubat
Turizm Bakam Abdülkadir Ateş'in,Budapeşte Turizm Örgütü Toplantısına 
katılmak üzere Macaristan'ı ziyareti
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13-15 Şubat
Devlet Bakam Ömer Barutçu'nun, Türkiye-Pakistan KEK 9.dönem 
toplantısına katılmak üzere İslamabad'ı ziyareti

14-18 Şubat
Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkam A.Melchior 
Başkanlığında bir heyetin, TBMM'nin davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

15-19 Şubat
Romanya Milli Eğitim Bakam Maior’un, Milli Eğitim Bakam Koksal 
Toptan'm davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

16-18 Şubat
Kültür Bakam Fikri Sağlar'm ikili kültürel ilişkiler konusunda görüşmelerde 
bulunmak üzere Avusturya'yı ziyareti

16-19 Şubat
Orta Doğu Barış Konferansı Çok Taraflı Görüşmeler "Su Sorunları" 
Çalışma Grubu Toplantısı,Cenevre.

17 Şubat
Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. Erdal İnönü'nün beraberinde Milli 
Savunma Bakanı Nevzat Ayaz olduğu halde Somali'yi ziyareti

18-21 Şubat
Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu'nun KKTC'ni ziyareti

22-23 Şubat
Orta Doğu Barış Konferansı Çok Taraflı Görüşmeler "Çevre". Çalışma 
Grubu toplantısı, Tokyo

23 Şubat
Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. Erdal İnönü'nün ikili ilişkiler, Türkiye-AT 
ilişkileri ve vatandaşlarımızın sorunları hakkında, İtalya, Almanya, 
Hollanda, Belçika ve AT Komisyonu yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak 
üzere, Roma, Bonn, Lahey ve Brüksel'i ziyareti

*S9

1-4 Mart
Bulgaristan Sanayi Babanı Roumen BİKOV'un, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Tahir Köse'nin davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.
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1-4 Mart
RF ile uluslararası güvenlik ve silahsızlanma konularında yapılan 
danışmalar, Ankara

1-5 Mart
Çevre Bakanı Doğancan Akyürek'in Azerbaycan'ı ziyareti

1-8 Mart
Kabardin-Balkar Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Anatoli Yemuzov'un, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

2-9 Mart
Türkmenistan'ın Askeri,Hukuki ve İdari İşlerden Sorumlu Başbakan 
Yrd.Kurbanmuhammed KasımoVun, Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın 
davetine icabetle ülkemizi ziyareti.

3-4 Mart
NATO 18.Dilim yardımına ilişkin olarak Almanya ile yapılan müzakereler 
ve 18. Dilim Protokolü'nün imzalanması, Ankara

4-5 Mart
Türkiye-EFTA Gümrük ve Menşe Alt Komite Toplantısı,Cenevre

5-12 Mart
Bakanlığımızın eşgüdümü altında, Azerbaycan ve OAC'den üst düzey 
yetkililerin katılımıyla Ankara'da düzenlenen "Alfabe Toplantısı"

10-12 Mart
Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın Bulgaristan'ı ziyareti.

11-13 Mart
Avusturya Kamu Ekonomisi ve Ulaştırma Bakanı Victor Klima'nm, 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun davetlisi olarak ülkemizi ziyareti.

12-13 Mart
İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in, Türkiye ile Avusturya arasında uyuşturucu 
madde kaçakçılığı ve terörizme karşı mücadele konularındaki Anlaşma’yı 
imzalamak üzere Avusturya'yı ziyareti

13-16 Mart
Almanya Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi heyetinin TBMM'nin davetlisi 
olarak ülkemizi ziyareti
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14-17 Mart
Polonya Taran ve Gıda Ekonomisi Bakan Yrd. J.Bylinski'nin, temas ve 
incelemelerde bulunmak üzere ülkemizi ziyareti

14-19 Mart
Genelkurmay Başkam Org.Doğan Güreş’in Türkmenistan, Özbekistan ve 
Kırgızistan'ı ziyareti

|5 Mart
İstanbul'da yapılan Türkiye-Belarus İşbirliği Konseyi Toplantısı

17-26 Mart
Devlet Bakam Türkan Akyol'un, BM Kadının Statüsü Komisyonu 
Toplantısına katılmak üzere Viyana'yı ziyareti

23 Mart
Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'mn Macaristan'ı ziyareti

23-26 Mart
Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'mn Avrupa Nüfus Konferansına katılmak 
üzere Cenevre'yi ziyareti.

23 Mart
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın İtalya’yı ziyareti. 

28 Mart
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in Belçika ziyareti

28 Mart
Milli Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın Katar'ı ziyareti

29 Mart
Ortaklık ülkelerinin de katılımıyla Brüksel’de yapılan NATO Savunma 
Bakanlan Toplantısı

30 Mart-2 Nisan
Çevre Bakam Doğancan Akyürek'in Almanya Federal Çevre,Doğa Koruma 
ve Nükleer Güvenlik Bakanı Klaus Töpfer'in konuğu olarak bu ülkeyi 
ziyareti

30 Mart-3 Nisan
Almanya Rheinland-Pfalz Eyaleti Ekonomi ve Ulaştırma Bakam 
Bruderle'nin Ankara ve İstanbul'u ziyareti
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31 Mart -2 Nisan
Türkiye-Romanya KEK l7.Dönem Toplantısı, Ankara

31 Mart -2 Nisan
Romanya Turizm Bakanı M.Agatondan'm, Turizm Bakam Abdülkadir 
Ateş’in davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

2 Nisan
Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının gözden 
geçirilmesine yönelik müzakerelerin başlaması, Ankara

4-6 Nisan
Tacikistan Dış İlişkiler Bakam Hayaev İzatulla’mn ülkemizi ziyareti

4-7 Nisan
Fas Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Cherkaovi'nin Müsteşarımızın davetlisi 
olarak ülkemizi ziyareti

5-7 Nisan
AT Komisyonu ile Türkiye-AT hizmet ticareti teknik görüşmeleri, Brüksel.

5 Nisan
Batı Avrupa Birliği Bakanlar Olağandışı Toplantısı,Brüksel

5-9 Nisan
Kara Kuvvetleri Komutanı Org.Muhittin Fisunoğlu'nun Romanya’yı ziyareti

5-10 Nisan
Türk-Bulgar Tarım Yürütme Komitesi 8. Dönem Toplantısı, Sofya

6-7 Nisan
Almanya CDU Şeref Başkam Dr. Alfred Dregger'in ülkemizi ziyareti.

6-7 Nisan
Çevre Bakam Doğancan Akyürek'in Karadeniz Çevre Korunması Bakanlar 
Bildirisi Toplantısına katılmak üzere Odesa'yı ziyareti.

6-8 Nisan
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Oklahoma 
Milletvekili Dave Mecurdy başkanlığındaki bir Kongre heyetinin ülkemizi 
ziyareti
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7-10 Nisan
Azerbaycan Savunma Bakam Dadaş Rızaev in, Milli Savunma Bakam 
Nevzat Ayaz' m davetlisi olarak ülkemizi ziyareti. , >

7-11 Nisan
Kanada'dan bir parlamento heyetinin ülkemizi ziyareti

8-9 Nisan
KEİ Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu Toplantısı, Atina

10 Nisan .,< ¡..
MEB Köksal TOPTAN’m KKTC'ni ziyareti

11-17 Nisan
MSB İsmet Sezgin'iii ve Gen.Kur.Bşk.Orgenaral Doğan Güreş'in Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Japonya'yı ziyaretleri

12-13 Nisan
BM Nüfus Fonu İcra Direktörü N.Sadık'm ülkemizi ziyareti 

12-16 Nisan
Türkiye-Romanya Tanm Çalışma Grubu VIII.Dönem toplantısı, Bükreş

12-17 Nisan
Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkam T.Kossendey 
başkanlığındaki bir parlamento heyetinin ülkemizi ziyareti.

12-17 Nisan
B.Avrupa Birliği Türk Grubu Başkanı İmren Aykut Başkanlığındaki 
parlamento heyetimizin, BAB 89. Dönem Konferansı'na katılmak üzere 
Yeni Delhi'yi ziyareti

13-17 Nisan
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in daveti üzerine UNESCO Genel Müdürü 
F.Mayor'un ülkemizi ziyareti.

13-18 Nisan
Kuveyt Ulaştırma ve Iskan Bakanı H. Cevher Hayat'm Ulaştırma Bakanı 
Yaşar Topçu'nun davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

I3-İ8 Nisan
Devlet Bakam Mehmet Batallı'mn Türkiye-Lübnan I.Dönem KEK 
Toplantısına katılmak üzere Beyrut'u ziyareti
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14-15 Nisan
KEİ Vize Gelişme Grubu Toplantısı, Ankara

14-17 Nisan
BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile BM Nüfus Fonu 
(UNFPA) tarafından gerçekleştirilen Nüfus Eğitimi ve Kalkınma Kongresi, 
İstanbul

15-16 Nisan
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakam Ersin Faralyalı'nm Macaristan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı'mn davetlisi olarak bu ülkeyi ziyareti

15-16 Nisan
Sosyal Güvenlik Konusunda Türkiye-AT Komisyonu Uzmanlar toplantısı, 
Ankara.

16 Nisan
Türkiye-AT Ortaklık Komitesi toplantısı,Brüksel

16-17 Nisan
"Hoşgörü" konulu uzmanlar toplantısı, İstanbul

16-25 Nisan
XV. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Etkinlikleri

17-23 Nisan
Arnavutluk Halk Meclisi Başkanı Pjeter Arbnorimn TBMM Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk'un davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

18-19 Nisan
İKÖ Genel Sekreteri Dr.Hamid Algabid'in ülkemizi ziyareti

18-20 Nisan
Gen.Kur.Bşk.Orgeneral Doğan Güreş ile MSB Nevzat Ayaz'ın Kazakistan'ı 
resmen ziyareti

19 Nisan
Yunanistan Dışişleri Bakam M.Papacontantinou'nun ülkemize çalışma 
ziyaretinde bulunması.

19-22 Nisan
Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu'nun, Almanya Ulaştırma ve 
Telekomünikasyon Bakam Botsch’un davetine icabetle Almanya'yı ziyareti.
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20-23 Nisan
Türkmenistan Çevre Bakam Nurmuhammed AsiroVun Çevre Bakam 
Doğancan Akyürek’in resmi konuğu olarak ülkemizi ziyareti

21 Nisan
Türkmenistan Meclis Başkam S.N.Muradov'un, merhum Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın cenaze törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelişi

21-23 Nisan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'm Asya-Pasifık 
ülkeleri Çalışma Bakanlan Konferansına katılmak üzere Tahran'ı ziyareti

21-28 Nisan
Bayındırlık ve İskan Bakam Onur Kumbaracıbaşı'mn AT Komisyonu'nun 
davetlisi olarak Hannover Fuarım ziyareti

24 Nisan
Devlet Bakanı Tansu Çiller'in İngiltere ve ABD’ni ziyareti

25-28 Nisan
MSB Nevzat Ayaz'ın Portekiz'i ziyareti 

26 Nisan
MSİY Büyükelçi Bilgin Unan ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
Direktörü Büyükelçi Nils Egelund arasında Kopenhag’da yapılan 
Türkiye-Danimarka ikili siyasi istişareleri

26 Nisan-6 Mayıs
Kırgızistan Kültür Bakanı Danyal Abzomatov başkanlığındaki bir heyetin 
"Kırgız Kültür ve Sanat Günleri"ne katılmak üzere ülkemizi ziyareti

27-29 Nisan
Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelere, İstanbul

28-30 Nisan
KEİ çerçevesinde idari ve örgütlenme konularına ilişkin Çalışma Grubu 
toplantısı, İstanbul

29-30 Nisan
Çevre Bakam Doğancan Akyürek'in Luzern'de yapılan Avrupa için Çevre 
Konferansı'na katılması
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29 Nisan
Türkiye-AJmanya Siyasi-Askeri Çalışma Grubu toplantısı, Ankara

1-4 Mayıs
Ekonomik İşbirliğ Örgütü'nün Tarihi Şehirlerin Korunması konulu semineri, 
Tebriz

2-6 Mayıs
İçişleri Bakanlığı Müsteşan Fahri Öztürk başkanlığıdaki bir heyetin 
Suriye'yi ziyareti

3-7 Mayıs
Beyaz Rusya Kültür Bakam Yardımcısı Gilber’in ülkemizi ziyareti 

3-7 Mayıs
Türkiye-Polonya arasında Çifte Vergilendirmenin önlenmesi Anlaşması 
ikinci tur müzakereleri, Varşova

3-8 Mayıs
Birleşik Arap Emirlikleri Deniz Kuvvetleri Heyeti'nin ülkemizi ziyareti 

3-10 Mayıs
Beyaz Rusya Yüksek Sovyet Prezidyumu Genel Sekreteri 
A.P. Antiponko'nun ülkemizi ziyareti

3-14 Mayıs
Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna'mn 46. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılmak 
üzere Cenevre'yi ziyareti

4-5 Mayıs
Orta Doğu Barış Süreci çerçevesinde Bölgesel Ekonomik Kalkınma 
Çoktaraflı Çalışma Grubu toplantısı,Roma

4-6 Mayıs
ISEDAK İzleme Komitesi 9.toplantısı,İstanbul

4-7 Mayıs
Almanya Ekonomik İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Hans-Peter 
Repnik'in ülkemizi ziyareti

5-6 Mayıs
Maliye Bakam Sümer Oral’m Tunus'u ziyareti
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5-7 Mayıs
Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu toplantısı, Antalya

6-13 Mayıs
Güney Avustralya Sanayi Bakam T.Groom'un Agro-GAP Fuarının açılışına, 
katılmak üzere ülkemizi ziyareti

6-16 Mayıs
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı özdem Sanberk’in ikili siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere Almanya'yı, "Turkey:Problems and Prospects" konulu 
uluslararası konferansda konuşma yapmak için Londra'yı ve "Forum 
Europe" toplantısına katılmak üzere Belçika'yı ziyareti

7 Mayıs
MÇİY Büyükelçi Ünal Ünsal ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrej 
Ananicz arasmda AGİK konularına ilişkin görüşme, Ankara

8-11 Mayıs
İslam Konferansı örgütü (İKÖ) Teknik İşbirliği Ulusal Odak Noktalan
4. toplantı sı, İstanbul

9-12 Mayıs
İngiltere Tanm, Balıkçılık ve Gıda Bakam John Gummer'in Agro-Gab 
fuarının açılışına katılmak üzere ülkemizi ziyareti

10-12 Mayıs
Türkiye-Bahreyn Karma Ekonomik Komisyonu,Birinci Dönem Toplantısı, 
Bahreyn

I0-I4 Mayıs
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 44/5.dönem toplantısı, Strasbourg

10-14 Mayıs
RF Savunma Bakanı Pavel Graçoy’un,MSB Nevzat Ayaz'm davetlisi olarak 
ülkemizi ziyareti

11-13 Mayıs ^
KEİ Tanm ve Tanm Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı Selanik

II-I5 Mayıs
Orta Doğu Banş Konferansı Mülteciler Çalışma Grubu Toplantısı, Oslo
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13-14 Mayıs
Mali hizmetler konusunda Türkiye-AT Uzmanlar Toplantısı, Brüksel 

14 Mayıs
Avrupa Konseyi 92.Bakanlar Komitesi, Strasbourg 

14 Mayıs
Özbekistan Başbakan Yrd.M.Karabeyev'in ziyareti

15-20 Mayıs
Almanya'nın Bavyera Meclisi ve Senatosu heyetinin TBMM'nin konuğu 
olarak ülkemizi ziyareti

17-19 Mayıs
Hollanda Başbakanı R.Lubbers'in Başbakanımızın konuğu olarak ülkemizi 
ziyareti

17-19 Mayıs
Arnavutluk Eğitim Bakam Teliti'nin MEB Koksal Toptan'ın davetlisi olarak 
ülkemizi ziyareti

17-21 Mayıs
AGÎK Akdeniz Semineri,Valetta(Malta)

İ8-I9 Mayıs
Türkiye-Romanya Konsolosluk Görüşmeleri,Bükreş 

İ8-20 Mayıs
Dünya Turizm Örgütü İcra Konseyi 45.Dönem Toplantısı,Roma

19-20 Mayıs
Batı Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi (Dışişleri ve Savunma Bakanlan) 
toplantısı, Roma

19-21 Mayıs
Almanya Başbakanı H.Kohl'un Başbakan Süleyman Demirel'in konuğu 
olarak ülkemizi ziyareti

20-21 Mayıs
Avusturya Dışişleri Bakam Alois Mock’un ülkemize yaptığı özel ziyaret

20-21 Mayıs
KEİ Ulaşım ve İletişim Çalışma Grubu Toplantısı, Atina
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20-24 Mayıs
Kuzey Atlantik Asamblesi İlkbahar Toplantısı, Berlin

20-25 Mayıs
Tayland Savunma Koleji heyetinin ülkemizi ziyareti

24 Mayıs ^
Baymdırlık ve İskan Bakam Onur Kumbaracıbaşı'mn Avusturya'yı ziyareti

24 Mayıs
Türkiye-Fransa Karma Kültür Komisyonu toplantısı, İstanbul 

24-25 Mayıs
Türkiye-Hollanda Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısı,Lahey 

24-25 Mayıs
İtalya ile mali işbirliği görüşmeleri,Ankara 

24-28 Mayıs
Romanya Senato Başbakanı O.Gherman’ın bir parlamento heyeti ile 
birlikte ülkemizi ziyareti

24-28 Mayıs
AGİK Ulusal Azınlıklar Semineri, Varşova

25-26 Mayıs
NATO Savunma Planlama Komitesi ile Nükleer Planlama Grubu Bakanlar 
Toplantısı,Brüksel

25-26 Mayıs
Türkiye-AT Gümrük Birliği Yönlendirme Komitesi toplantısı, Ankara 

25-28 Mayıs
İspanya Kralı J.Carlos'un Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin Cindorak'un 
konuğu olarak ülkemizi resmen ziyareti

25-28 Mayıs
Türkiye-Almanya Karma Kültür Komisyonu toplantısı Bonn

26-28 Mayıs
Türkiye-İtalya Karma Ekonomik Komisyonu 7.Dönem toplantısı, Ankara
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27-28 Mayıs
Fransa ile mali işbirliği müzakereleri, Tours.

27-28 Mayıs
AT Komisyonunun Dış İlişkiler, Ortak Dış ve Savunma-Politikası ile 
genişleme konularından sorumlu üyesi Hans Van den Broek'in ülkemizi 
ziyareti

30-31 Mayıs
Özbekistan Çalışma Bakam Vekili Akil Alidov'un, Çalışma Bakanlan 
Konferansına katılmak üzere ülkemizi ziyareti

1-2 Haziran
KEİ maşım ve İletişim Çalışma Grubu toplantısı, Atina

2-3 Haziran
NATO Modem Toplumun Sorunlan Komitesi Genel Kurul toplantısı, 
Kirkenes (Norveç)

2-22 Haziran
ILO 80.Uluslararası Çalışma Konferansı,Cenevre.

7-8 Haziran
ECO Sivil Havacılık Uzmanlar Grubu Toplantısı, Tahran

7-9 Haziran
AGİK Banşı Koruma Semineri, Viyana

7-I0 Haziran
Kültürel Varlıkların Ait Olduklan Ülkelere İadesi Hükümetlerarası 
Komitesi 8.toplantısı,Guatemala City

7-li Haziran
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) milletvekillerinden oluşan 7 
kişilik biı heyetin ülkemize yapacağı çalışma ziyareti

8-iO Haziran
Kırgızistan Savunma Bakanı Canibek Ümitaliev'in ülkemizi ziyareti

9-II Haziran
KEİ Banka Çalışma Grubu toplantısı, Varna
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9-15 Haziran
Suriye Tarım ve Toprak Reformu Bakanının,Tarım Tarım ve Köyişleri 
Bakam N.Cevheri'nin davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

10-11 Haziran
Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısı, Ankara

10-11 Haziran
ECO Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu toplantıları ve "Bölgesel 
İşbirliğinde Yeni Ufuklar" konulu seminer, Ankara

12-13 Haziran
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı M.Barutçu başkanlığındaki 
bir heyetin Türkiye, Mısır, Suriye, Irak ve Ürdün'ün elektrik şebekelerinin 
bağlanması için düzenlenen toplantıya katılmak üzere Amman'ı ziyareti

12-14 Haziran
ABD Dışişleri Bakanı Warran Christopher'in Dışişleri Bakam Hikmet 
Çetin'in konuğu olarak ülkemizi ziyareti

13-15 Haziran
İtalya Hazine Bakanı Barucci'nin ülkemizi ziyareti

14-15 Haziran
OECD İstihdam,Çalışma ye Sosyal İşler Komitesine bağlı Kadının 
Ekonomideki Rolü Çalışma Grubu'nun düzenlediği "Geleceğe Ayna" konulu 
konferans, Helsinki

14-15 Haziran
Moldova Dışişleri Bakam N.Tsiu'nun konuğu olarak ülkemizi ziyareti

14-15 Haziran
KEİ Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, İstanbul

14-17 Haziran
Batı Avrupa Birliği Asamblesi 39Dönem I.Bölüm toplantısı, Paris

14-25 Haziran
BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu I.toplantısı New York.

15-16 Haziran
Dünya İnsan Haklan Konferansı, Viyana
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16-18 Haziran
KEİ Parlamenter Asamblesi toplantısı jstanbul

17 Haziran
KEİ Dışişleri Bakanlan toplantısı, İstanbul

17-20 Haziran
Kazakistan Savunma Bakam Org. S.NurmagambetoVun ülkemizi ziyareti

19-29 Haziran
ECO Tarımsal İşbirliği Komitesi Fermentasyon Çalışma Grubu toplantısı, 
Tahran

21-23 Haziran
Turizm Bakanlığı ve Dünya Turizm Örgütü'nün işbirliğiyle düzenlenecek 
"Orta Asya ve Karadeniz Cumhuriyetlerinde Turizmin Geliştirilmesi" 
konulu toplantı, İstanbul

21-24 Haziran
MEB Koksal Toptan başkanlığındaki bir heyetin UNESCO gözetiminde 
yapılacak Asya-Pasifık Milli Eğitim Bakanlan ve Ekonomik Planlama 
Sorumlulan 6.Bölgesel Konferansına katılmak üzere Kuala Lumpur'u 
ziyareti.

23-24 Haziran
Y.Zelanda Dış İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı, Orta Doğu ve Afrika Dairesi 
Direktörü Win Cochrane'nin siyasi istişarelerde bulunmak üzere ülkemizi 
ziyareti

23-24 Haziran
EUROKA Bakanlar Konferansı, Paris

28-29 Haziran
ECO Güneş Hücreleri konulu konferans,Ankara

28 Haziran-2 Temmuz
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 44/6.Dönem toplantısı,Strasbourg

28 Haziran-2 Temmuz
Devlet Bakam Türkan Akyol'un "Sosyal İşlerden Sorumlu Avrupa Bakanlar 
Konferansına katılmak üzere Bratislava'yı ziyareti
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29 Haziran
Suriye İskan ve Hizmetler Bakanının, Bayındırlık ve İskan Bakam Onur 
Kumbaracıbaşı'nın davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

.30 Haziran
Kazakistan Ulaştırma Bakam Isingarin'in Ulaştırma Bakam Y.Topçu'nun 
davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

30 Haziran 1993-1 Temmuz
Pakistan Dışişleri Müsteşarı S.Khan'm Müsteşarımızın davetlisi olarak 
ülkemizi ziyareti

30 Haziran-I Temmuz
Devlet Yardımları konusunda Türkiye-EFTA uzmanlar toplantısı, Cenevre

3-4 Temmuz
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, 
İstanbul

5 Temmuz
ECO Bakanlar Konseyi Özel Toplantısı,İstanbul

5 Temmuz
MSİY Büyükelçi Bilgin Unan ile Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreter 
Yardımcısı Başpiskopos C.M.Celli arasında yapılan siyasi istişareler, 
Vatikan

5-7 Temmuz
Türk Dünyası Rektörler Toplantısı, Ankara

6-7 Temmuz
ECO 2.Devlet veya Hükümet Bşkanlan Zirvesi, İstanbul

5-8 Temmuz
İsrail Turizm Bakam U.Baram’ın Turizm Bakam Abdülkadir Ateş'in 
davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

9-10 Temmuz
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetlisi olarak, Gürcistan Devlet ve 
Parlamento başkanı E.Shevardnadze'nin ülkemizi ziyareti
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9-14 Temmuz
Kültür Bakam Fikri Sağlar’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanlan 
3.Toplantısına katılmak üzere Almatı'yı ziyareti

15-16 Temmuz
Türkiye-AT Gümrük Birliği Yönlendirme Komitesi toplantısı, Brüksel 

¡6-20 Temmuz
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetlisi olarak, Hindistan 
Cumhurbaşkanı Dr.Shanker Dayal Sharma'mn ülkemizi ziyareti

24 Temmuz
Lozan Banş Andlaşması'nın imzalanmasının 70. yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen tören, Ankara

29 Temmuz
Müsteşar Büyükelçi Özdem Sanberk'in, Fransa Dışişleri Genel Sekreteri 
Boidevaik ile yaptığı siyasi istişareler, Ankara

1 -2 Ağustos
Ürdün Kralı Hüseyin'in ülkemizi ziyareti

5-6 Ağustos
Belçika Savunma Bakam J.Delcroik'in ülkemizi ziyareti

7-8 Ağustos
ECO Temsilciler Konseyi Toplantısı, Tahran

8-I4 Ağustos
Dört milletvekili ve iki danışmandan oluşan Amerikan Kongre heyetinin 
ülkemizi ziyareti

II-I2 Ağustos
Kazakistan Başbakan Yrd. ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakam S.Alişev’in 
ülkemizi ziyareti.

24-28 Ağustos
Libya ile 17.inci Dönem Karma Ekonomik Toplantısı, Ankara

27-28 Ağustos
Avusturya Dışişleri Bakam A.Mock'un, ANAP Genel Kongresine katılmak 
üzere ülkemizi ziyareti
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30 Ağustos-I Eylül
Lüksemburg Başbakan Yrd. ye Dışişleri Bakanı J.Poos'un ülkemizi ziyareti 

30 Ağustos-I Eylül
"Savaş Kurbanlarının Korunması" konusunda uluslararası konferans, 
Cenevre

26 Ağustos-9 Eylül
Kazakistan Başbakan Yrd. K.Sultanev'm Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
Erdal İnönü'nün davetine icabetle ülkemizi ziyareti

1-4 Eylül
Kazakistan Dışişleri Bakam T.Süleymanov’un Dışişleri Bakam Hikmet 
Çetin'in davetine icabetle ülkemizi ziyareti

1-4 Eylül
İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 
(İSEDAK) 9.toplantısı, İstanbul

6 Eylül
Bahreyn Tarım ve Ticaret Bakanı H.Kassım'm ülkemizi ziyareti 

6-10 Eylül
BDGM Büyükelçi Bilal Şimşir'in iki ülke arasında siyasi danışmalar 
çerçevesinde Ukrayna'yı ziyareti

6-16 Eylül
Kırgızistan, Özbekistan,Kazakistan ve Türkmenistan'dan gelecek heyetler 
için ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda inceleme gezisi

7-8 Eylül
Devlet alımlan konusunda Türkiye-EFTA uzmanlar toplantısı, Ankara

7-11 Eylül
Macaristan Sanayi ve Ticaret Bakam J.Latorcai'nin ülkemizi ziyareti

9-11 Eylül
ABD Dışişleri Bakanlığından eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ilişkilerin 
eşgüdümünden sorumlu Büyükelçi S.Talbott ve beraberindeki heyetin 
istişarelerde bulunmak üzere ülkemizi ziyareti.

10 Eylül
Türkiye-Polonya Askeri-Teknik Alanda İşbirliği l.toplantısı, Ankara
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10-14 Eylül
Belçika Savunma Bakam Les Delcroik'nin ülkemizi ziyareti

10-25 Eylül
Rhein-Nechar Bölgesi "Junga Union” (CDU) teşkilatı Başkan Vekili 
B.Singel'in, beraberindeki 20 kişilik heyetle ülkemizi ziyareti

12-18 Eylül
Parlamentolararası Birlik 810. Dönem toplantıları Kanberra

13 Eylül
Fransa ile silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularında ikili danışma 
toplantısı, Paris

13-15 Eylül
AT ülkelerindeki Türk işçilerinin sosyal güvenliği konusunda Türkiye-AT 
Komisyonu uzmanlar toplantısı, Ankara

14 Eylül
Şili Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi R.Diar'ın ülkemizi ziyareti

14-16 Eylül t r
İçişleri Bakam Mehmet Gazioğlu'nun, Avrupa Konseyi 10. Mahalli 
İdarelerden Sorumlu Bakanlar Konferansına katılmak üzere Lahey'i ziyareti

14-17 Eylül
Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Müzakereleri, Ankara

15 Eylül
Türkiye-AT Troikası arasında siyasi istişare toplantısı, Brüksel

16-17 Eylül
Türkiye -AT Gümrük Birliği Yönlendirme Komitesi toplantısı, Ankara

17-18 Eylül
1996 yılında Türkiye'de yapılacak olan "Habitat II. Konferansı" Hazırlık 
Komitesi Başkanlık Divanı üyeleri toplantısı, Vanconver(Kanada)

19-21 Eylül
İKÖ Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi komitesinin 6.toplantısı, 
İslamabad
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20 Eylül
AT Komisyonu üyesi Sir J.Brittan'm ülkemizi ziyareti 

20-23 Eylül
Cezayir PTT Bakam T.Allan'ın ülkemizi ziyareti

20-24 Eylül
Türk-Alman Karma Eğitimi Uzmanlar komisyonu toplantısı, Ankara

21-27 Eylül
Özbekistan Kültür Bakam E.Hayıtbayev başkanlığındaki bir heyetin 
ülkemizi ziyareti

25-26 Eylül
Filistin Devlet Başkam Arafat'ın ülkemizi ziyareti

26-30 Eylül
Fransa Senatosu Başkan Yrd.J.Chamant başkanlığındaki Fransız senatosu 
heyetinin ülkemizi ziyareti

27 Eylül-I Ekim
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 44/7. Dönem toplantısı, Strasbourg

27 Eylül-15 Ekim
AGİK İnsani Boyut Uygulama toplantısı, Varşova

28 Eylül
Türkiye-Kuveyt Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısı, Ankara

30 Eylül
Türkiye-AT Ortaklık Komitesi toplantısı,Brüksel

I Ekim
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk ve Estonya 
dışişleri Genel Sekreteri A. Olljenn başkanlığındaki heyetler arasında siyasi 
istişare toplantısı, Ankara

2-5 Ekim
Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. Murat Karayalçın ile Devlet Bakam 
Türkan Akyol'un, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak üzere 
Lizbon'u ziyaretleri
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2-9 Ekim
Almanya Federal Meclisi Liberal Parti Grup Başkam H.Salius'un 
beraberinde partililerden oluşan bir heyetle birlikte ülkemizi ziyareti

4-5 Ekim
KEİ İstatistiki Veri ve Ekonomik Bilgi Değişimi Çalışma Grubu Toplantısı, 
Ankara

1. ;’•

4-6 Ekim
Katar Belediye İşleri ve Tanm Bakam Şeyh Ahmed Bin Hamed Al 
Thani'nin, Tarım Bakam Refaiddin Şahin’in konuğu olarak Türkiye'yi 
ziyareti

4-6 Ekim
Türkiye-Holianda Karma Eğitim Uzmanlar komisyonu toplantısı, Ankara 

4-7 Ekim
TBMM Başkam H.Cindoruk'un Romanya'yı ziyareti 

4-7 Ekim
Arnavutluk Başbakanı Meksi'nin ülkemizi ziyareti

4-8 Ekim
TBMM'den bir parlamenter heyetinin hollanda'yı ziyareti

5-7 Ekim
Gen.Kur.Bşk.Org.Doğan Güreş'in Amavutluk'u ziyareti

5-8 Ekim
Türkiye-Makedonya Karma Ulaştırma Komisyonu toplantısı, Üsküp

5-9 Ekim
Galler Dükü Veliaht Prens Charles’in ülkemizi ziyareti

6-8 Ekim
Tanm Bakanı Refaiddin Şahin'in Özbekistan'ı ziyareti

6-10 Ekim
MSÎY Büyükelçi Bilgin Unan'ın siyasi istişarelerde bulunmak üzere 
Kanada'yı ziyareti
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6-15 Ekim
Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Kurmay Okulu 
heyetinin ülkemizi ziyareti

10-14 Ekim
AKPM Başkam Martinez'in Türkiye'yi ziyareti

I0-I5 Ekim
Bir İngiliz Parlamento heyetinin, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu'nyn 
davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

¡0-17 Ekim
Almanya Savunma eski Bakam Stoltenberg'in ülkemizi ziyareti 

¡0-24 Ekim
12 kişilik bir Kırgız yönetici heyetirdn,Türkiye'nin devlet yapısı konusunda 
düzenlenen eğitim programına katılmak üzere ülkemizi ziyareti

¡1-13 Ekim
Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu 37.toplantısı, Brüksel

12-15 Ekim
Barselona Sözleşmesine Taraf Ülkeler 8.Toplantısı, Antalya

13-I5 Ekim
Almanya Bavyera Eyalet Meclisi ve Senato Başkanlannın, beraberlerinde 
bir parlamento heyeti ile ülkemizi ziyareti

İ2-I8 Ekim
Makedonya Kültür Bakam Güner İsmail'in ülkemizi ziyareti 

I3-I5 Ekim
Devlet Bakam Türkan Akyol'un, "Aile Politikası, Çocuk Haklan ve 
Velilerin Sorumluluklan" konulu 23. Avrupa Aile İşlerinden Sorumlu 
Bakanlar Konferansına katılmak üzere Paris'i ziyareti

13-I6 Ekim
Ulaştırma Bacanı Mehmet Köstepen başkanlığındaki bir heyetin Türk 
Haftasına katılmak üzere Güney Afrika'yı ziyareti

14-I5 Ekim
KEİ Bankacılık ve Finansman Çalışma Grubu toplantısı, Sinaya 
(Romanya)
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15-24 Ekim
Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın Almanya'yı ziyareti

17-19 Ekim
İçişleri Bakam Mehmet Gazioğlu'nun İran'ı ziyareti

18-22 Ekim
Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Müzakereleri, Viyana 

18-22 Ekim
BM Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP) Uyuşturucu Maddeler Orta 
Doğu Alt Komisyonu toplantısı, Şam

18-22 Ekim
Meksika Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonundan bir heyetin, 
TBMM'nin davetlisi olarak ülkemizi ziyareti

19 Ekim 1
MSÎY Büyükelçi Bilgin Unan ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
Direktörü N.Egelund başkanlığındaki heyetler arasında yapılacak siyasi 
istişare toplantısı, Ankara

20-21 Ekim
İsveç Dışişleri Bakanı M.Ugglas'm, Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'İn 
konuğu olarak ülkemizi ziyareti

21 Ekim
Bayındırlık ve İskan Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nm Türkmenistan'ı 
ziyareti

21 Ekim
MSİY Büyükelçi Bilgin Unan ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
Direktörü LAppleyard başkanlığındaki heyetler arasında yapılan siyasi 
istişare toplantısı, Ankara

22 Ekim
Türkiye-AT Ortaklık Komitesi toplantısı,Brüksel

24-30 Ekim
Kuveyt Silahlı Kuvvetlerine mensup 12 kişilik bir askeri heyetin ülkemizi 
ziyareti
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25-26 Ekim
G. Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yrd.R. Schseman'm ülkemizi ziyareti 

25-27 Ekim
Ulaştırma Bakam M.Köstepen'in.ECO Ulaştırma Bakanlan toplantısına 
katılmak üzere Almatı'yı ziyareti

25-27 Ekim
Uluslararası Terörizmle Mücadele amacıyla İKÖ bünyesinde kurulan 
"Open-ended" Çalışma Grubunun, "Davranış Kurallan" sistemi 
konusundaki toplantısı, Ankara

25-29 Ekim
Türkiye-Hindistan Çifte Vergilendirmeyi önlenmesi Anlaşması 3.tur 
görüşmeleri,Yeni Delhi

25 Ekim
Özbekistan Başbakan Yrd.M.Karabayev'in ziyareti

26-27 Ekim
KEÎ Örgütsel Konular ad hoc Çalışma Grubu toplantısı, Ankara

26 Ekim-10 Kasım
Milii Eğitim Bakanı Nahit Menteşe başkanlığındaki bir heyetin, UNESCO 
27. Genel Konferansı'na katılmak üzere Paris'i ziyareti

27-28 Ekim
Kırgızistan Dışişleri Bakam Ednan Karabayev'in, Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in konuğu olarak ülkemizi ziyareti

28-29 Ekim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm, Avrupa Çalışma 
Bakanlan 5.inci Konferansına katılmak üzere Malta'yı ziyareti

30 Ekim -3 Kasım
Başkurdistan Başbakanı Kapsov başkanlığındaki bir heyetin, TOBB'nin 
konuğu olarak ülkemizi ziyareti

31 Ekim-4 Kasım
Danimarka Dışişleri Bakam N.H.Petersen'in ülkemizi ziyareti

I Kasım
İtalya Hazine Bakam P.Barucci'nin ülkemizi ziyareti
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1-2 Kasım
Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi 
Gün Gür başkanlığında bir heyetin, Orta Doğu banş süreci konusunda 
istişarelerde bulunmak üzere Tunus'u ziyareti

1-7 Kasım
TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk'un konuğu olarak, Tayland Senato 
Başkam M.Ruchupan’ın ülkemizi ziyareti

2-3 Kasım
Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri, Ankara

2-4 Kasım
Turizm Bakam Abdülkadir Ateş'in,İsrail Turizm Bakanı'nın konuğu olarak 
bu ülkeyi ziyareti

3-4 Kasım
KEİ Çevre Çalışma Grubu toplantısı, Varna

4 Kasım
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 93.Dönem toplantısı,Strasbourg

5-II Kasım
Kırgızistan Haberleşme Bakam E.Behtenov'un ülkemizi ziyareti.

6-8 Kasım
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO),Bayındırlık ve Altyapı Komitesi 
3.toplantısı, Islamabad

8-I2 Kasım
Almanya Brandenburg Eyalet Meclisi Başkam Dr. Herbert Knoblich'in 
ülkemizi ziyareti

8-12 Kasım
Hindistan Senatosu Başkam Vekili Bayan Nejma Heptulla'nm, 
Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkam İmren Aykut'un konuğu 
olarak ülkemizi ziyareti

8-13 Kasım
TBMM Başkam Hüsamettin Cindoruk'un,Bundestag Başkam'mn resmi 
konuğu olarak, Almanya'yı ziyareti
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9*11 Kasım
Makedonya Savunma Bakam Viado Popovski'nin ülkemizi ziyareti

11-12 Kasım
İran Dışişleri Bakan Yardımcılarından Boroujerdi'nin, MSİY Büyükelçi 
Bilgin Unan'm konuğu olarak ülkemizi ziyareti

11-12 Kasım
Venezuela Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Demetrio Boersner'in ülkemizi 
ziyareti

12-14 Kasım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm KKTC'ni ziyareti

15-17 Kasım
Slovak Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Moravcik'in, Dışişleri Bakam Hikmet 
Çetin'in konuğu olarak ülkemizi ziyareti

17 Kasım
Dışişleri Bakanlığı 1994 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesi

17-19 Kasım
Çevre Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü'ne Taraf ülkeler 5.toplantısı,Bangkok

18-19 Kasım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'm Atina'yı ziyareti

18-20 Kasım
Afganistan Dışişleri Bakam Arsala'nın ülkemizi ziyareti 

20-22 Kasım
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO), Ulaştırma ve Haberleşme Alanında 
İşbirliği Komitesi 3.toplantısı, İslamabad

20-23 Kasım
Gen.Kur.Bşk.Orgeneral Doğan Güreş'in S Arabistan'ı ziyareti

22-23 Kasım
Türkiye-EFTA Ortak Komite toplantısı, Cenevre
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22-25 Kasım
MSİY Büyükelçi Bilgin Unan'ın, siyasi istişarelerde bulunmak üzere 
Norveç'i ziyareti

22-26 Kasım
Almanya Berlin Eyalet Parlamentosu heyetinin ülkemizi ziyareti

22-26 Kasım
Türkiye-Mısır Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması müzakereleri, 
Ankara

23-24 Kasım
Çevre Bakanlığı temsilcilerinin katılacağı Ozon Tabakasının Korunmasına 
Dair Viyana Sözleşmesine Taraf Ülkeler 3.toplantısı Bangkok

25-26 Kasım
İstisna Akti Türk -Alman Çalışma Grubu toplantısı Berlin

27 Kasım-I Aralık
AGİK Bakanlar Konseyi Toplantısı,Roma

29 Kasım
Bulgaristan Dışişleri Bakan Yrd.İkonoov'un siyasi istişarelerde bulunmak 
üzere ülkemizi ziyareti

2 9  Kasım-I Aralık
Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı A R.S Al Hajiri'nin Türkiye-Kuveyt 
Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katılmak üzere ülkemizi ziyareti

30 Kasım
Türkiye-Avusturya Konsolosluk görüşmeleri 

30 Kasım -2 Aralık
Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO), Enerji Alanında İşbirliği Komitesi 
toplantısı İslamabad

î-6 Aralık
Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in, Türkiye-Tuııus Tarım 
Alanında İşbirliği Komitesi toplantısına kaçılmak üzere Tunus'u ziyareti

1 -4 Aralık
Kültür Bakanı Fikri Sağlar başkanlığında bir heyetin Macaristan'ı ziyareti

68



2-3 Aralık . ,
ECO Reasürans Fonu Yönetim Kurulu Olağanüstü toplantısı, İstanbul.

3 Aralık
Türkiye-Avnıpa Birliği (AB) Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısı, Brüksel

6-9 Aralık
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'un Türkmenistan’ı ziyareti

7-8 Aralık
Türk-Amerikan Ortak Ekonomik Komite toplantısı, Ankara

7-8 Aralık
Cumhurbaşkanımızın resmi konuğu olarak Estonya Cumhurbaşkanı 
L.Meri'nin ülkemizi ziyareti

7-8 Aralık
KEİ Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, Sofya

7-9 Aralık
Claude Nikolay başkanlığındaki "İşkencenin Önlenmesi Komitesi"nin, 
görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizi ziyareti

9-10 Aralık
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Davit Gillmore'un, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk ile siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere ülkemizi ziyareti

10 Aralık
Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği Yönlendirme Komitesi toplantısı, 
Ankara

10-I2 Aralık
Pakistan Başbakanı Benazir Bhutto'nun, Başbakanımızın resmi konuğu 
olarak ülkemizi ziyareti

I3-I5 Aralık
Beyaz Rusya Dışişleri Bakam P.Kravchenko'nun, Dışişleri Bakam Hitenet 
Çetin'in resmi konuğu olarak ülkemizi ziyareti

I3-I5 Aralık
Almanya Federal Meclisi Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Milletvekili Willy 
Wimmer'in ülkemizi ziyareti



15-96 Aralık
İtalya Dışişleri Bakanı Andreatta'nın, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 
resmi konuğu olarak ülkemizi ziyareti

16-17 Aralık
Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin, Başbakanımızın resmi konuğu olarak 
ülkemizi ziyareti

16-17 Aralık
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Vos'un, siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere ülkemizi ziyareti

20 Aralık
Dışişleri Bakanlığı 1994 Mali Yılı Bütçe Tasansı'nın, TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmesi

20-21 Aralık
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yrd. Dr.Hassan Habibi'nin ülkemizi ziyareti

20-26 Aralık
Yemen Sağlık Bakanının ülkemizi ziyareti
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3. ÖNEMLİ ZİYARETLER TAKVİMİ





CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL'IN ZİYARETLERİ

10-12 Ocak
İslam Konferansı Örgütü Zirvesi Genişletilmiş Büro toplantısına katılmak 
üzere Senegal’i ziyareti

İ5-20 Şubat
Bulgaristan, Makedonya ve Amavutluk'u ziyareti 

4-15 Nisan
Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ı ziyareti



CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMfREL'İN ZİYARETLERİ

2-4 Kasım
Cumhurbaşkanı Lech Walessa'mn resmi konuğu olarak 
Polonya'yı ziyareti
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL'İN ZİYARETLERİ

19-20 Ocak
Beraberinde Devlet Bakanlan Cavit ÇAĞLAR ve Mehmet Batallı,Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin ve Tarun ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri 
olduğu halde Suriye'yi ziyareti.

25-29 Ocak
Beraberinde Devlet Bakanı Cavit Çağlar, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve 
Tanm ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri olduğu halde Kuveyt, Suudi 
Arabistan, Katar, Bahreyn ve BAE'ni ziyareti.

75



BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER’ÎN ZİYARETLERİ

8-9 Eylül
Beraberinde Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy olduğu halde RF'ni ziyareti

20-21 Eylül
Beraberinde Dışişleri Bakam Hikmet Çetin ve Çalışma Bakam Mehmet 
Moğultay olduğu halde Almanya'yı ziyareti

23 Eylül
2000 Yılı Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği ülkenin belirleneceği IOC 
toplantısına katılmak üzere Monako'yu ziyareti

8-9 Ekim
Beraberinde Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin olduğu halde, Avrupa Konseyi 
Devlet ve Hükümet Başkanlan Zirve Toplantısına katılmak üzere Viyana'yı 
ziyareti

13-20 Ekim
ABD Başkanı Bili Clinton'un davetine icabetle bu ülkeyi ziyareti

20 Ekim
Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) 31.Kongresine katılmak üzere 
Cancun'u (Meksiko) ziyareti
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİNİN ZİYARETLERİ

10 Ocak
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Zirvesi Büro Toplantısına katılmak üzere 
Senegal'i ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi imza törenine katılmak üzere de 
Fransa'yı ziyareti

6-7 Şubat
ECO Olağan Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere Pakistan'ı 
ziyareti

10 Şubat
Türkiye-Suriye-İran Dışişleri Bakanlan toplantısına katılmak üzere 
Suriye'yi ziyareti

s  ? •••' i - v

11-12 Şubat
Romanya'yı ziyareti

I Mart
Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunması

9-12 Mart
Macaristan ve Polonya'yı ziyareti

30 Mart-3 Nisan
Cezayir ve Tunus'u ziyareti

23-24 Nisan
Bilderberg Toplantısına katılmak üzere Atina'yı ziyareti

25-29 Nisan
Karaçi'yi ziyareti

6-7 Mayıs
NATO üyesi bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlan ile görüşmeler yapmak üzere 
Brüksel'i ziyareti

*CÎİ

24 Mayıs
Danimarka'ya yaptığı çalışma ziyareti

2-3 Haziran
OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Paris'i ziyareti
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7-8 Haziran
Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlan arasında yapılan üçlü siyasi 
istişare toplantısına katılmak üzere İsfahan'ı ziyareti

10-il Haziran
Kuzey Atlantik Konseyi ve Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi Dışişleri 
Bakanlan toplantısına katılmak üzere Atina'yı ziyareti

19-27 Haziran
Ürdün'ü ziyareti

I2-İ3 Temmuz
İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı'nın (IDBK) Bosna-Hersek 
konusundaki olağanüstü toplantısına katılmak üzere İslamabad'ı ziyareti

25-27 Temmuz
Ürdün'ü ziyareti

11-I5 Ağustos
İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı (IDBK) Bosna-Hersek Temas 
Grubu'nun görüşmelerine katılmak üzere sırası ile ABD, Rusya 
Federasyonu ve Almanya'yı ziyareti

8-9 Eylül
Başbakan Tansu Çiller ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy ile birlikte RF’ni 
ziyareti

20*21 Eylül
Başbakan Tansu Çilier ve Çalışma Bakam Mehmet Moğultay ile birlikte 
Almanya'yı ziyareti

26 Eylüi-I Ekim
Beraberinde Bakanlık heyetiyle BM 48.Genel Kurul çalışmalarına katılmak 
üzere New York’u ziyareti

8-9 Ekim
Başbakan Tansu Çiller ile birlikte Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet 
Başkandan Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Viyana'yı ziyareti

25-26 Ekim
Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nın davetine icabetle Çek Cumhuriyeti’nİ 
ziyareti.
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8-9 Kasım
Türkiye-AT Ortaklık Konseyi 34. Toplantısına katılmak üzere Brüksel"i 
ziyareti.

13-14 Kasım ;
İsrail'i ziyareti.

1 -3 Aralık
KAK ve KAİK Bakanlar Konseyi Toplantılanna katılmak üzere Brüksel'i 
ziyareti.

6-9 Aralık
Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’ı ziyareti.

25-26 Aralık
Mısır’ı ziyareti.

26-28 Aralık
Katar’ı ziyareti.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
ÖZDEM SANBERK'İN ZİYARETLERİ

■ı̂ y. p: î ;

11 Ocak
Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bordevoix ile ikili siyasi istişarelerde - 
bulunmak üzere Paris'i ziyareti.

14 Ocak
İspanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Villar ile ikili siyasi istişarelerde 
bulunmak üzere Madrid’i ziyareti.

25-28 Haziran
Kuveyt'i ziyareti.

2-5 Ağustos
Tahran'ı ziyareti.

15-17 Ekim
Waşhington'da yerleşik "The Washington Institute For Near East Police" 
tarafından düzenlenen "Common Interest and Common Purposes: America 
and Its Allies in the Middle East" adlı konferansa katılmak üzere ABD yi 
ziyareti.

4-5 Kasım
" Almanya ile İşbirliği Konseyi" toplantısına katılmak üzere Bonn'u ziyareti.

20-22 Aralık
İşbirliği toplantısına katılmak üzere Bonn'u ziyareti.
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4. DIŞİŞLERİ BAKANININ KONUŞMALARI, 
AÇIKLAMALARI, MEKTUPLAR
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DIŞİŞLERİ BAKANININ AÇIKLAMASI 
(9.1.1993)

Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Hakija Turajliç'in 
Saraybosna'ya giden Devlet Bakanımız Sayıri Kilercioğlu ile havaalanında 
görüştükten sonra, BM Koruma Gücü (ÜNPROFOR) himayesinde şehre 
dönerken, BM konvoyunu durduran Sırp güçler tarafından, BM 
görevlilerinin gözleri önünde katledilmesinden büyük üzüntü ve infial 
duydum.

Türkiye ve Bosna-Hersek dün akşam New York'ta derhal girişimde 
bulunarak, Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını sağlamıştır. Güvenlik 
Konseyi, bir Başkanlık Açıklaması yapmış, olayı şiddetle kınamış ve BM 
Genel Sekreteri'nden rapor istemiştir. Genel Sekreter'in raporunu 11 veya
12 Ocak günü Konsey’e sunması beklenmektedir. Bu raporun Birleşmiş 
Milletlerin inanırlığına da bir darbe teşkil eden bu cinayetle ilgili gerçekleri 
tam olarak yansıtması büyük önem taşıyacaktır.

Güney Irakta, . uçuşa yasak bölgede, Irak yönetimince 
konuşlandırılan füzelerin yarattığı potansiyel tehlikeye karşı bile ciddi askeri 
önlemler süratle ye kararlılıkla alınırken, BM üyesi bir ülke Başbakan 
Yardımcısının, kendi vatanında, üstelik BM Koruma Gücü himayesinde 
iken Sırp saldırganlar tarafından katledilmesini, uluslararası toplumun 
kınama ve üzüntü beyanları ilegeçiştirebilmesi herhalde mümkün değildir.

Bu pervasız cinayetin, uluslararası toplumun saldırgana karşı hiçbir 
tereddüde mahal bırakmayacak bir kararlılıkla harekete geçmesi için ciddi 
bir uyan teşkil etmesini diliyorum.

Bu durumda öncelikle çatışmaların durdurulması, uçuş yasağının 
uygulanması ve ağır silahların uluslararası etkili kontrol altına alınması BM 
Güvenlik Konseyince süratle karara bağlanmalıdır. Bu önlemler derhal 
alınamayacaksa, BM Güvenlik Konseyinin silah ambargosunu kaldırması 
ve Bosna-Hersek halkına kendini savunma hakkını vermesi, yalnız hukuki 
değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. K

Bu pervasız cinayet, bugüne kadar umut bağlanan yatıştırma 
politikalarının, saldırganı daha da cesaretlendirmenin dışında, bir sonuç 
vermediğini yeniden gözler önüne sermiştir. Bu cinayet Cenevre'deki 
müzakerelerde anlaşmayı Reddeden Sırp tarafının banşcı çözüm istemediğini 
de bir kez daha kanıtlamaktadır. n?

Uluslararası kamuoyunun, Irak'ta ve Somali'de olduğu gibi, 
Bosna-Hersek konusunda da, sorunun boyutlan ve sonuçlanyla orantılı bir 
kararlılık içinde, gecikmeksizin harekete geçmesini bekliyoruz. Tarihe bir 
kara leke olarak geçecek Bosna-Hersekteki bu vahşeti durdurmak, insan 
olmanın ahlaki ve vicdani bir gereğidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN'İN ENDONEZYA’DAN 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN 

TOPLANTISI "

(21 ŞUBAT 1993}

Değerli arkadaşlarım,

Endonezya Dışişleri Bakanı'nın resmi konuğu olarak arkadaşlarla 
beraber gittiğim Endonezya'dan bugün dönmüş bulunuyoruz.

Endonezya'daki gezim sırasında Endonezya Cumhurbaşkanı 
tarafından kabul edildim ve’ kendisine Sayın Cumhurbaşkanımızın bir 
mesajım sundum. Ayrıca Meclis Başkam ile Parlamentolararası ilişkileri 
gözden geçirme olanağım buldum. Kendisi Meclis Başkammızm davetlisi 
olarak Nisan ayı sonlarında Türkiye'yi ziyaret edeceklerdir.

Endonezya Uzakdoğu'nun önemli bir ülkesi. 190 milyona yaklaşan 
nüfusuyla dünyanın dördüncü büyük ülkesi ve son yıllarda özellikle 
ekonomik alanda büyük bir sıçrama yapan bir ülke. Çok hızlı ekonomik 
büyüme içinde. Liberal bir politika uygulayan ve son yıllarda yüzde 6-7 
dolayında büyüme hızı gerçekleştiren, hızlı kalkman, yatırımlarını geliştiren 
bir ülke ve Türkiye ile hiçbir sorunu olmayan ve Türkiye ile her alanda 
ilişkilerini geliştirmeye hazır bir ülke olduğunu yerinde gördüm.

Gezi sırasında Sanayi ve Ticaret Bakam ile görüştüm. Bütün 
görüşmelerden Türkiye ile Endonezya arasında potansiyelin bulunduğuna 
inandığımız ilişkileri ekonomik ve ticari alanda geliştirme konusunda 
görüşbirliğine vardık. Bu çerçevede Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü 
toplantısını bu yıl Türkiye'de yapılmasını kararlaştırdık. Ayrıca, iki ülke 
özel sektörlerinin biraraya gelip aradaki ilişkileri geliştirme olanağını 
böylece bir yandan Türkiye bir yandan Endonezya kendi ülkelerindeki 
işadamlarını özendirerek bir İş Konseyi'nin kurulmasının uygun olacağı 
görüşüne vardık. Yine bu önümüzdeki süre içinde özel sektör arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesine yasal zemin hazırlaması açısından çifte verginin 
önlenmesi, yatırımların özendirilmesi ve korunması konusundaki 
anlaşmaların önümüzdeki dönemde yapılmasının yararlı olacağım 
kararlaştırdık. Yine önümüzdeki dönemde turizm alanında bir anlaşmanın 
yapılmasında iki ülke arasında turizmin gelişmesine büyük yarar 
sağlayacağına kararlaştırdık.
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Orada olduğum süre içinde Endonezya Dışişleri Bakanıyla bir sivil 
havacılık anlaşması imzaladık. Böylece Türk Hava Yollan ile Endonezya 
Hava Yollarının karşılıklı olarak birbirlerine gidip gelmelerine olanak 
sağlayacak yasal çerçeveyi oluşturmuş olduk.

Ben inanıyorum ki, özellikle ülkeler arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesinde ulaşımın ve haberleşmenin büyük önemi vardır. Çağımızda 
artık çağdaş ulaşım ve haberleşme olanaklanyla mesafe, ülkeler arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine hiçbir şekilde engel teşkil etmemektedir.

İkili konular yanında, dünya ve bölgesel konulan görüştük. Gerek 
Cumhurbaşkanıyîa görüşmemde gerek değerli meslektaşımla olan 
görüşmelerde Bosna-Hersek konusunda ne yapabileceğimiz konusunda son 
durumlan değerlendirdik. İslam Konferansında birlikte olduğumuz 
Endonezya'yla önümüzdeki dönemde Amerika'nın ortaya attığı yeni adımın 
desteklenmesinin uygun olacağı ama biran önce Bosna-Hersek'tekı kanın, 
vahçetin durması için İslam ülkeleri olarak ne yapabileceğimizi 
değerlendirdik. xt - t

*' • ‘ Tİ» • -

Bu arada, Ortadoğu ye Karabağ konusunu da değerlendirme 
olanağını bulduk. Kendisi özellikle Pasifik bölgesindeki; NAFTA'daki 
işbirliği ve diğer işbirlikleri konusunda, oradaki gelişmeler konusunda 
ayrıntılı bilgi verdi. Endonezya'nın bir özelliği bağlantısızlann dönem 
başkanlığım yapmış olmasıdır. Bağlantısızlann dönem başkanlığını yapmış 
olmasıdır. Bağlantısızlann doğum yerinin Endonezya, Baudung konferansı 
olduğu dikkate alınırsa, Endonezya'nın bir süredir oldukça pasif durumda 
olan bağlantısızlan aktif bir hale getirmek konusunda bir çaba içinde 
olduğunu gördüm. Bu konuda da bilgi verdiler.

Gezim, her bakımdan yararlı oldu. İşbirliği potansiyelinin fazla 
olduğu ve bunun yeterince değerlendirilmediğini gördük. Dışişleri Bakanım 
Türkiye'ye davet ettim. En kısa zamanda geleceğini söyledi. Gerçekten 
bugün Endonezya'da dünyanın her tarafından işadamlarının, girişimcilerin 
bulunduğunu, yatırım yapmakta olduğunu, birtakım ihalelere katılarak iş 
yaptıklarını gördük. Dileğimiz, Türk işadamlarının da zaman yitirmeden 
Endonezya gibi Türkiye'nin önemli dpstu olan ve Türkiye'ye karşı çok yakın 
ilişki içinde olmak amacında olan bir ülkeyle, bir an önce yakın ilişki 
kurmasını yararına inanıyorum. Bunu değerlendireceklerini umuyonım, bu 
konuda da kendileriyle gerekli görüşmeyi yapacağım. -*

Öte yandan, biz Endonezya ile siyasi damşmalan kurumsallaştırma 
konusunda da işbirliği yapılması hususunda görüş birliğine vardık. Siyasi 
direktörler düzeyinde Türkiye ile Endonezya arasmda siyasi istişarelerin, 
danışmaların kurumsallaşarak sürekli hale getirilmesi konusunda 
görüşbirliğine vardık. Bu vesileyle, Endonezya Dışişleri Bakanlığının ve tüm



yetkililerin bana ve arkadaşlarıma, Türkiye’ye gösterdikleri yakın ilgiye de 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Kıbrıs konusunu değerlendirdik. Kıbrıs konusunda iki halkın siyasal 
eşitliğine dayanan bir çözümden yana olduklarını tekrar belirttiler.

Bu arada, Eşref Bitlis Paşa'nın ölümü gerçekten büyük bir acı. Onu 
orada duymuş olmaktan büyük üzüntü duydum. Gerçekten Türkiye çok 
önemli bir değerini kaybetmiştir. Ülkemiz için, silahlı kuvvetler için, ailesi 
için gerçekten çok büyük bir kayıptır. Tann'dan rahmet diliyorum ve tüm 
ulusa baş sağlığı diliyorum.

SORU:İran'dan bir yanıt geldi mi?

CEVAP: Bana gelen bilgilere göre henüz bir yanıt gelmedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN HİKMET ÇETİN'İN MOSKOVA'YA 
YAPTIĞI ZİYARETTEN DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA 

HAVAALANINDA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI 

{01 MART 1993)

TRT ve basın değerli temsilcileri,

Moskova'ya yaptığım bir günlük çalışma ziyaretini tamamlayarak 
arkadaşlarımla beraber biraz önce döndük..

Bu bir günlük çalışma ziyareti her bakımdan çok verimli, yararlı ve 
içerikli olmuştur. Dostum ve meslektaşım Ahdrei Kozvrev ile ikili 
ilişkilerimiz, bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde kapsamlı bir görüş 
alışverişinde bulunduk ve bir çalışma yemeği yedik.

Hareketimden önce yaptığı açıklamada verdiğim notta da belirtmiş 
olduğum üzere Türkiye ile Rusya aynı coğrafyayı paylaşan iki bölgenin iki 
önemli ve büyük ülkesidir. Aralarında kapsamlı bir işbirliğini tesis 
edebilecek ve etmeleri gereken konumda olan iki ülkedir. Bölgemizdeki 
sorunların en yakından İlgilendirdiği iki ülkedir. Bölgelerinde etkin rolü 
oynamak durumunda olan iki ülkedir. Bu nedenle bölgemizin istikran hem 
Türkiye'nin hem de Rusya'nın huzuru, güvenliği, refahı bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye ve Rusya Federasyonu artık karadan ortak
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sınırlara sahip değildirler. Ama Soğum savaş döneminin yeni koşullarında 
ortak sorumlulukları ve çıkarları artmıştır, görevleri daha da önem 
kazanmıştır.

Türkiye bölge ülkeleriyle karşılıklı yarara dayalı dostane ilişkiler 
geliştirmek amacındadır. Bu politikasında hiçbir devletle rekabet içerisinde 
değildir. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında da bir rekabet sözkonusu 
değildir. Tam tersine bir çıkar birliği vardır, bir işbirliği zorunluluğu vardır. 
Türkiye ile Rusya Federasyonu ortak değerleri paylaşmakta, çevrelerinde 
bir banş, refah ve işbirliği kuşağı yaratmak istemektedirler. Meslektaşım ve 
dostum Sayın Kozyrev ile yaptığımız görüşme de, bu ortak anlayış içinde 
sürmüştür. Samimi, içerikli, verimli bir görüşme yaptık. Görüşmelerimizde, 
Bosna-Hersek ve Dağlık Karabağ sorunları üzernde ağırlıklı olarak durma 
olanağım bulduk. Bosna-Hersek dramının bir çözüme kavuşturulması, 
savaşın bir an önce durdurulması, Bosna-Hersek'in egemenliğinin, 
bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunması ve etnik temizleme 
politikasının kabul edilmezliği gibi temel konularda görüşbirliğinin 
bulunduğunu bir kere daha tespit ettik.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlamsız savaşı sona 
erdirmek için birlikte insiyatif almayı, ön hazırlığı yapıldıktan sonra 
ortaklaşa bir girişim yapmayı kararlaştırdık. Bu konuda görüşbirliğine 
vardık. İlişkilerimizin her alanda, her planda ileri götürülmesi konusunda 
siyasi iradelerimizin olduğunu bir kere daha saptadık. İkili ilişkilerimizi, 
özellikle ekonomik ve ticari alandaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek 
konusunda da görüşbirliği içerisinde olduğumuzu bir kere daha ortaya 
koyduk. Özellikle doğalgazın düzenli gelmesi, ticaretin daha da arttırılması, 
Eximbank kredilerinin yatırım projelerinde de katkı yapacak bir biçimde 
geliştirilmesi konularında da konuşma olanağım bulduk.

Bu görüşme sırasında, diplomatik temsilcilik mensuplarına, Ankara 
ve moskova'da yıllardır uygulanan gezi kısıtlamalarını kaldırmayı 
kararlaştırdık. Yarından itibaren Türkiye ve Rusya arasında bu anlamı 
kalmayan sınırlandırmayı kaldırmaya karar verdik.

İki ülke arasındaki bu danıçmalan, üst düzey ziyaretleri sık sık 
aralıklarla sürdürmeyi kararlaştırarak bunun devamında da yaraş gördük. 
Ziyaretimin türkiye ile Rusya Federasyonu arasında güven, anlayış ve 
işbirliği ruhunun daha da gelişmesine katkıda bulunduğu inancındayım. Rus 
tarafının da aynı kamda olduğunu sanıyorum. Bu vesileyle bir yıldan fazla 
bir süredir, aynı zamanda kendisiyle arkadaş ve dostluk ilişkilerimizin de 
geliştiği Sayın Kozyrev'e ve arkadaşlarına, bana ve arkadaşlarıma bu kısa 
süre içinde gösterdilderi konukseverliğe de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.



CEVAP: Türkiye aslında Bosna-Hersek operasyonunu bu aşamada 
tek başına yürütecek. Ancak Amerika'nın yürüttüğü bu operasyona Türkiye 
malzeme, gıda maddesi ve ilaç konusunda katkı yaparak katılacak. Yani 
türkiye bunları Amerika'nın bu operasyonu yürüteceği Almanya'daki üsse 
götürecek, onu orada Amerikalılar kendi olanaklarıyla havadan atma 
operasyonuna katacak.

SORU: Ne zaman yardım malzemesi göndereceğiz?

CEVAP: En kısa zamanda gönderecekler. O konuda gerekli talimat 
verilmiştir. Dün akşam Sayın Başbakanla görüştüm. Sayın Başbakan da o 
konuda gerekli talimatı verdi. Bugün sanıyorum Müsteşarımız gerekli 
temasları yapmıştır. En kısa zamanda başlayacaktır. Sözkonusu yardım 
malzemesi Frankfurt'a götürecek. Amerikalılar operasyonu oradan 
>iirütecek.

SORU: Bosna-Hersek operasyonuna katılacak mıyız?

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN’İN,
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI 

DR. KLAUS KİNKELE YOLLADIĞI CEVABI MESAJ 
{31 Mayıs 1993}

Dr. Klaus Kinkel 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı

Ankara, 31 Mayıs 1993

Sayın Bakan,

Solingen şehrinde insanlık dışı bir saldın sonucunda hayatını 
kaybeden vatandaşlanmızla ilgili nazik mesajınızı aldım, ifade ettiğiniz 
güzel duygular ve yabancı düşmanı hareketlere karşı kararlı tutumunuz için 
teşekkür ederim. Biz Alman Hükümetinin ve Alman halkının büyük 
çoğunluğunun masum insanların hayatına kasteden bu gibi çağdışı eylemleri 
takbih ettiğinden ve ülkenizde yaşayan Türklere karşı dostane duygular 
beslediğinden kuşku duymuyoruz. Başbakan Kohl'un son Türkiye 
ziyaretinde bu konuda söylediği sözler ülkemizde memnunlukla 
karşılanmışlartır. Alman halkının geniş bir kesimi de ışıklı gösteriler ve 
diğer yollarla bu konudaki olumlu tutumunu sergilemiştir.



yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Almanya'da yaşayan Türklerin can 
güvenliğinin korunması için daha etkili önlemlere ihtiyaç duyulduğu 
aşikardır. Bizim kanaatimizce, bu önlemlerin başında siyasi tutumu ve etnik 
kökeni ne olursa olsun, şiddeti bir politika olarak benimseyen sağ veya sol 
terör örgütlerini destekleyen bütün örgütler ve gruplar hakkında kanuni 
tedbirlerin alınmasıdır. Bu konudaki beklentimizi daha önce de ifade 
etmiştim. . ' -

Gerçekten, aşın sağcı terör örgütleriyle aşın solcu ve bölücü terör 
örgütlerinin arasında, amaç ve uyguladıklan insanlık dışı yöntem açısından 
bir fark bulunmamaktadır.

Dost Alman Hükümetinin bütün bu konularda gerekli tedbirleri en 
iyi şekilde kararlaştınp uygulamaya koyacağından ve Solingen olayı 
suçlularım en kısa zamanda adalete teslim edeceğinden, kuşku duymuyorum’.

Sayın Bakan,

Yabancı düşmanlığının, tarihe malolan ve Başbakan Kohl’un 
Türkiye’yi ziyareti sırasında yeni bir sayfa açarak güçlendirmeyi 
kararlaştırdığımız Türk-Alman -dostluğunu zedelemeye muvaffak 
olamayacağından eminim.

Bu vesileyle en derin saygılarımı sunanm.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN HİKMET ÇETİN’İN ESENBOĞA 
HAVAALANINDA YAPTIĞI BEYANAT 

(7 HAZİRAN 1993)

İran ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Kasım 1992'de başlattığımız, 
bölgemizdeki durum ve gelişmeler konusundaki danışmaların üçüncü turunu 
gerçekleştirmek üzere Tahran'a hareket ediyorum.

Tahran'daki görüşmelerde, Şubat ayında Şam'daki buluşmamızdan 
bü yana bölgemizde ortaya çıkan gelişmeleri gözden geçirmek olanağı 
bulacağız. Bundan önceki toplantılarımız vesilesiyle de açıkladığım üzere bu 
istişarelerimiz, bölge ülkelerinin bölgemizdeki gelişmelerle öncelikle 
ilgilenmeleri ve bunların 
barış ortamının hakim 
yöneliktir.

' <!.:■ if-f



Bu anlayış ve yaklaşımla, meslekdaşlanm İran İslam Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakam Dr. Velayeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Al-Shara ile yararlı görüş alışverişinde bulunacağımıza inanıyorum.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN HİKMET ÇETİN TARAFINDAN
3 AĞUSTOS 1993 GÜNÜ PARİS'DE BASINA YAPILAN 

AÇIKLAMA 
(3 AĞUSTOS 1993}

Bosna Hersekte masum insanlara karşı süren saldırılara son 
verebilmek ve insani yardımların yerine ulaştırılmasına çıkartılan engelleri 
ortadan kaldırmak üzere sırp kuvvetlerine karşı hava gücü kullanılması 
konusunda ABD hükümetinin önerdiği hareket planı dün NATO konseyinde 
görüşülmüştür. Konsey, Saraybosna'ya ve diğer alanlara karşı baskıların ve 
insani yardım engellenmesinin devamı halinde bosnalı sırplara ve diğer 
sorumlulara karşı hava kuvvetleri ile müdahale dahil güçlü önlemler almak 
üzere derhal hazırlıklara başlama karan almıştır. Müttefikler bu önlemlerin 
ilgili BM kararlan çerçevesinde, BM güvenlik konseyinin yetkisi altında 
yürütülmesini kararlaştırmışlardır. Bu amaçlarla, NATO askeri 
makamlanna, UNPROFOR'la yakın eşgüdüm içinde havadan darbe 
seçenekleri hazırlayıp ivedilikle güvenlik konseyine sunma yönergesi 
verilmiştir.

Bilindiği gibi Türkiye, tam bir yıl önce, böyle bir adımın 
gerekliliğini savunmuş ve bir "Eylem Planı" hazırlayarak güvenlik konseyi 
daimi üyelerine etkin ve ivedi müdahale çağnsmda bulunmuştu. Bu açıdan, 
NATO konseyinin dün görüştüğü plan Türkiye'nin baştan beri yapageldiği 
uyanlarla ve benimsediği politika ile uyum içindedir.

Böyle bir operasyonun amacı Cenevre'de devam eden görüşme 
sürecinde tarafların tehdit ve baskıya maruz kalmadan, karşılıklı nzalan ile 
banşçı bir çözüm bulmalanna yardımcı olmaktır. Bu kapsamda önemli ve 
acil bir amaç da, giderek şiddetlenen saldınlara son vererek ateşkesi 
sağlamaktır.

Bosna Hersek'teki müslümanlar artık güçlerinin ve verebilecekleri 
ödünlerin sonuna gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, silah gücüyle teslime 
zorlanmalannı önlemek ve özellikle maddi ve manevi bie simge haline gelen 
Saraybosna'nın güvenliğini ve kentte yaşamın sürdürülebilmesini sağlamak 
hayati önemi olan bir sorun haline gelmiştir.

Bosna Hersek sorununa kalıcı ve adil bir çözümün görüşmeler 
yoluyla sağlanabilmesi açısından NATO konseyinde alman karar olumlu bir 
adım olmakla birlikte geç kalmış bir girişimdir. Aynca, saldırgan Sırp 
kuvvetlerine yapılması gereken güçlü uyan bakımından da beklentilerin hala 
gerisinde bulunmaktadır. Temennimiz NATO'nun bu karannın saldırgan
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tarafa gerekli uyarıyı yaparak arzulanan sonuçların ivedilikle yaratmasıdır. 
Saldırgan arzulanan yönde hareket etmediği takdirde, davranışlarının 
sonuçlarına en azından bu kez katlanmak zorunda kalacaktır, Bosna 
hersekteki insanlık âyıbpın daha fazla zaman yitirmeye tahammülü 
olmadığı açıktır.

BİR SORUYA CEVABEN DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİNİN 
YAPTIĞI AÇIKLAMA

(27 Ekim 1993}

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş, 27 Ekim günü bir 
basın toplantısı yaparak, KKTC'de 12 Aralık 1993 tarihinde yapılması 
kararlaştırılan genelt seçimlerde milletvekili adayı olmayı düşündüğünü 
açıklamıştır. Ulaşan bilgiye göre, Sayın Denktaş, Cumhurbaşkanı sıfatıyla 
milletvekili seçimlerinde aday olup olamayacağı hususunda ilgili KKTC 
mercilerinden yasal mütalaa almaktadır.

KKTC'de demokrasinin ve demokratik kuramların sağlıklı biçimde 
işlemesi ulusal davamızın esenlikle yürütülmesi bakımından da gereklidir. 
Bu anlayışla, 12 Aralık seçimlerinin KKTC'de demokratik kurumlan daha 
da güçlendirecek bir uzlaşı.ortamında cereyan etmesini diliyoruz.

Kıbns Türk toplumu lideri ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla bugüne kadar ulusal davamızın yürütülmesinde 
tarihe mal olan değerli hizmetler bu değerli hizmetlerini sürdürmesini 
diliyoruz. Bunun, KKTC'deki çoğulcu demokrasinin ve aynı zamanda 
Kıbns sorununa çözüm arama sürecinin yararına olacağına inanıyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN HİKMET ÇETİNİN KKTC'NİN 10. 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE YAPTIĞI AÇIKLAMA 

(15 KASIM 1993)

Özgürlük, adalet ve insan haklan için yaşam mücadelesi veren 
Kıbns Türk halkı, bundan on yıl önce, ulusal iradesine dayanarak Kuzey 
Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

Kıbns Türk halkı kendi demokratik yönetimi altında huzur ve 
güven içinde yaşamaktadır.
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Genç bir devlet olmasına karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
milli birlik ve beraberlik içinde, kısa sürede siyasi, sosyal ve ekonomik 
alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir.

Güçlü bir demokrasi geleneği geliştirmeye kararlı olan Kıbrıs Türk 
halkı, yakın geçmişte iç politika alanında karşılaştığı güçlükleri de aşabilmiş 
ve erken genel seçimleri yapma karan alarak bu konudaki siyasi 
olgunluğunu kanıtlamıştır. A ,

Türkiye, Kıbns’ta her zaman yaşayabilir bir çözümden ve kalıcı bir 
banştan yana olmuştur. Ancak, gerçekçi olmayan çözüm kalıcı bir banştan 
yana olmuştur. Ancak, gerçekçi olmayan çözüm şekilleriyle, Kıbns Türk 
halkının güvenliği ve varlığı tehlikeye atılamaz. Kıbns'ta 1974 öncesine 
dönülmesine olanak bulunmadığını artık herkesin anlaması gerekir.

Kıbns'ta baskıyla bir çözümü gidilebileceğini sanmak, bugün 
dünyadaki tüm gelişmelere ve gerçeklere ters düşen büyük bir yanılgı olur. 
Kıbns'ta çözüme ancak iki halkın kendi özgür iradeleriyle ve görüşmelerle 
ulaşılabilir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Kıbns Türk 
halkım, haklı davasının savunulmasında her alanda desteklemeye devam 
edecektir.

KKTC'nin kuruluşunun onuncu yıldönümünde tüm Kıbnslı 
kardeşlerimize esenlikler diler, içten tebriklerimi sunanm.

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN HİKMET ÇETİN'NİN LÜKSEMBURG 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOĞA HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN 

TOPLANTISI 

(23 KASIM 1993)

Basının ve Televizyonun Değerli Temsilcileri,

Batı Avrupa Birliği'nin önemli bir Bakanlar Konseyi Toplantısına 
Sayın Milli S Avunma Bakanımız ile birlikte katıldık ve bu toplantıdan 
dönüyoruz.

BAB'm bu toplantısı Maastrich'in yürürlüğe girmesinden sonra, 
Avrupa Birliği'ne dönüşmesinden sonraki ilk toplantısıydı ve önemli bir
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toplantıydı. Bu arada, Maastrich'in yürürlüğe girmesiyle birlikte BAB’ın 
güçlendirilmesi de gündeme geldi.

Bilindiği gibi, BAB’ın iki rolü yar. Bunlardan birtanesi Avrupa 
Birliğinin savunma politikasının simgesi olması. İkinci bir rolü de 
NATO'nun Avrupa bacağı olması. Böylesine iki önemli rolü olan bir 
kuruluş. BAB bu rolleri çerçevesinde yavaş yavaş kurumsallaşıyor. Henüz 
tam kuramlarım tamamlayamadı ama bu toplantıda kurumsallaşma 
yönünde de önemli adımlar atıldı. Bir kere, Avrupa Birliğinde faaliyetlerini 
uyumlu hale getirmeye çalışıyor ve birtakım operasyonel faaliyetler içinde 
kuramlarını oluşturuyor. NATO ile daha da içiçe çalışmak amacında. Bu 
çerçevede NATO'nun bazı alt yapılarından yararlanmayı istiyor ve o 

-konuyu gündeme getirdiler. NATO'nun Haberleşme, komuta ve karargah 
faaliyetlerinden geniş bir biçimde yararlanmayı düşünüyorlar. Aynı şekilde 
NATO'nun da kurumsallaşacak olan BAB kuramlarından yararlanması da 
aynı şekilde gündemde. Toplantıda kuramsallaşma çerçevesinde kuvvet 
tahsisi gündeme geldi. O konuda SAyın Milli Savunmamız gerekli bilgileri 
verecek.

BAB'ın Bakanlar Toplantısında üzerinde durulan önemli b ir konuda 
Orta ASya ve Doğu Avrupa ülkelerinin Almanya ve Fransa'nın önerisiyle 
ortak üye yapılıp yapılmayacağı konusuydu. Bu konu çok geniş çerçevede 
tartışıldı. Biz, Türkiye olarak Orta Asya ve Doğu AVrapa ülkelerinin 
güvenlik endişelerini anlayışla karşıladığımızı, bunların Avrapalı olduğu ve 
Avrupa'nın kuramlarıyla bütünleşme yönündeki çabalarına destek 
verdiğimizi belirttik.

Ancak, şu anda ortak üye olan ve NATO üyesi olan Türkiye, 
Norveç ve İzlanda'nın durumuyla bunların ortak üyeliğinin nasıl 
bağdaşacağı konusu açıklık kazanmamıştır. Bu çerçevede, birçok üye, 
Almanya ve Fransa dışındaki bütün üyeler, bu aşamada ortak üyelik 
konusunda karar alınmasının doğru olmayacağını, çünkü henüz kürallân ve 
kurumlan belli olmayan, ilkeleri belli olmayan böyle bir ortak üyeliğin bazı 
soranlar çıkarabileceğini söylediler ve ortak uyöİik; stotüsünün NATO 
üyelerine yönelik bir statü olduğunu belirttiler. Bu nedenle de yayınlanan 
bildiride bu ilkelerin BAB ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışılma 
yapılması yönünde karar alındı ama ortak üyelik yönünde bir ifade 
kullanılmadı. Çünkü ilişkinin şeklinin nasıl olacağı bu çalışmalar sonucunda 
ortaya çıksın dendi. Bu konuda bir karar alınmasının uygun olacağı 
söylendi.

BAB eski Yugoslavya'da bazı faaliyetlerde bulunuyor. Bu 
çerçevede, banştan soma özellikle Mostar'da polis ve sağlık hizmetlerini 
yerine getirmesi sözkonusu. Biz Türkiye olarak böyle bir noktaya
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getirildiğinde bir sahra hastanesini Mostar'da kurabileceğimizi belirttik ve 
bu konuda gerekli olan yardımı ve desteği vereceğimizi bildirdik.

BAB'ın toplantısında özet olarak şunu söylemek istiyorum. BAB 
giderek kurumsallaşmaktadır. NATO ile ilişkilerini giderek geliştirmektedir. 
Türkiye her geçen gün BAB faaliyetlerine tam katılım hakkım 
kurumsallaştırmaktadır. Bu toplantıda bu açıklıkla ortaya kondu.

Bilindiği gibi, geçen hafta Saraybosna'da yayınlanan türkiye, 
Hırvatistan ve Bosna Hükümetinin imzası bulunan "saraybosna 
Bildirisi'nde iki önemli isteğimiz olmuştu. Ben bunları yazıyla da Avrupa 
Birliği Dönem Başkamna, NATO Genel Sekreterine ve BM Genel 
Sekreterine bildirmiştir. Bunlardan birtanesi çağrı niteliğindeydi. Kışın 
yaklaşmış olduğu ve insani koridorların mutlaka açık tutulması gerektiği, 
gerekirse bunların güç kullanılarak açık tutulmasının zorunlu olduğunu 
belirttim ve o konuda da Avrupa Birliğinin, NATO'nun ve BM'in gerekli 
önlemleri almasını istedik.

Bunu ben mektupla da bildirdim. Bunun yanında Bosna-Hersek 
Başbakanı ve Hırvatistan Dışişleri Bakam da bildirdiler. İkincisi, aslmda 
barış müzakereleri bir anlamda kesildi. Barış müzakerelerinin de sürmesinde 
yarar olduğu, bu konuda Bosna-hersek hükümetinin bazı haklı toprak 
İsteklerinin olduğunu o mektupta ifade ettim. Bu konuda bazı çalışmaların 
yapılmakta olduğu, özellikle Alman ve Fransız girişimi olduğu, ama 
bunların öneri biçiminde ortaya konulmasının gerekli olduğunu belirttim. 
Dünkü toplantıdan önce Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi toplandı 
Bosna-Hersek konusunda. Bildiğiniz gibi karar alındı, bizim de önerdiğimiz 
yönde. Ama sonuç öyle çıkar mı onu bilemem. Ben Bosna hükümetinin 
toprak düzenlemesi sağlandığı takdirde barış yapmaya niyetli olduklarım, 
bunu çok özlediklerinin mektupta da belirtmiştim. Umanm 29'undaki 
toplantıda özellikle insani yardımın yerine ulaşması bakımından güç 
kullanma kararının verileceğidir. Bu arada Bosna hersek hükümetinin haklı 
olduğu toprak talepleri yerine getirilip banş sağlanabilirse bu kışın büyük 
bir faciayı bu şekilde önleme yolunda önemli adımlar atılmış olabilir.

Teşekkür ederim.



DIŞİŞLERİ BAKANİ SAYIN HİKMET ÇETİNİN AGİK ROMA 
BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTOSO'NA GİDERKEN ESENBOĞA 

HAVAALANINDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI 

(29 KASIM 1993)

30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak AGİK Dışişleri Bakanlan 
toplantısına katılmak üzere Roma'ya bunun arkasından da 2-3 Aralık 
tarihlerinde yapılacak NATO ve KAİK Bakanlar Koneyi toplantılan için 
Brüksel'e gidiyorum.

Bildiğiniz gibi AGİK, 50'den fazla üyesi olan büyük bir örgüt. 
Amacı, kapsadığı bölgede demokrasi ve piyasa ekonomisi ilkelerine dayalı 
bir güvenlik ve istikrar düzeni kurmaktır. AGİK, bir yandan bölgesinde 
çeşitli sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışırken, diğer yandan 
kurumsallaşma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ancak, bir değerlendirme yapıldığında, önleyici diplomasi ve banşı 
koruma faaliyetlerinde AGİK'in kendisinden beklenen ,başarıyı gösterdiği 
söylenemez. Gerek, Bosna-Hersek sorununun çözümünde ve gerek Ermeni 
saldınlannm ve işgalinin sona erdirilmesinde AGİK beklenen başanyı 
gösterememiştir. Buna karşılık, BM yaptırımlarının eşgüdümünde, 
denetiminde bazı olumlu asımlarda atmıştır. Aynca, AGİK, Gürcistan, 
Moldova, Tacikistan ve Estonya'da ihtilafların sona erdirilmesi için de çaba 
göstermekte, eski Yugoslavya'daki çatışmaların Makedonya'ya sıçramasını 
önlemek için BM ile eşgüdüm içinde çalışmaktadır. Bütün bunlarda 
AGİK'in başan hanesine kaydedilecek gelişmelerdir.

Yarın başlayacak Roma toplantısında, bölgesel çatışmaların 
önlenmesi hususunda AGİK etkinliğin bir . muhasebesi yapılacak, örgütün 
etkinliğinin ve yaptmm gücünün artınlması için diğer uluslararası 
kuruluşlar ve Özellikle BM, NATO ve Avrupa Konseyi ile eşgüdüm ve 
işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alınacaktır.

Roma'daki toplantıda, insani boyutuyla ilgili müzakerelerde, 
yabancı düşmanlığın, ırkçılık ve terörizm konuları üzerinde durmaya devam 
edeceğiz.

AGİK'in kurumsallaşmasında önemli mesafe alınmıştır. Bu nedenle, 
yeni kurumlar yaratılması yerine, mevcut kuramların işlevsel hale 
getirilmesi önem taşımaktadır. AGİK'in etkinlik ve inandıncılığı, her şeyden 
önce örgütün yaptıran gücü kazanması ve uygulamalardaki başansına bağlı 
olacaktır.
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Roma toplantısından sonra, 2-3 Aralıkta NATO Toplantıları için 
Brüksel'e gideceğim. Brüksel'de NATO ve KAIK Bakanlar Konseyi 
toplantıları, esas olarak 10 Ocak'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi için 
hazırlık niteliği taşıyacaktır.

Brüksel’deki toplantılarda ele alınacak en önemli konulardan birisi, 
ABD'nin ortaya attığı "Barış için Ortaklık" konusu ve önerisidir. Bildiği 
gibi, NATO'ya katılmak isteyen KAIK üyeleri için bir tür geçiş dönemi 
öngörmektedir. Bu önerinin içerik ve koşullan Brüksel'de ayrıntılı şekilde 
tartışılacaktır.

Gündemimizde, NATO'nun değişen koşullara uyumu bağlamında, 
Teşkilatın AB, AGİK ve BAB ile ilişkileri konusu da yer almaktadır. 
Avrupa Birliği 1 Kasım'da yürürlüğe girmiştir ve önemli bir gelişmedir. Bu 
şekilde, Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimliğinin de öne çıkması 
beklenmektedir. Önemli olan ve beklenen NATO, AB, AGİK ve BAB gibi 
bütün kuruluşlann birbirini tamamlayacak bir şekilde, gerekli etkin 
mekanizma ve yaptıranlarla banşm ve istikrann oluşmasına katkıda 
bulunmalandır.

Bütün bu açılardan ve iki bloklu dünyanın dağılmasından soma 
giderek artan soranlar karşısında 10 Ocak NATO Zirvesi ve bunun 
hazırhklan önem taşımaktadır. NATO kurulduğu günden bu yana banşı 
korumada son derece başanlı olmuştur. İki bloğun dağılmasında oldukça 
etkili olmuştur. Şimdi yeni bir dönemdeyiz. NATO'nun kurulduğu 
zamandaki hasımı bugün ortada yok. Kuruluşundaki amaçlar 
sulandmlmadan, NATO'nun değişen koşullara uyum sağlaması 
gerekmektedir. Bu da önümüzdeki dönemin önemli gündem konusu 
olacaktır. Diğer bütün kuruluşlar gibi, NATO'nun da değişen dünya 
koşullanna, yeni dünya düzenine göre kendisini yenilemesi, kendisini yeni 
baştan gözden geçirmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlarım,
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. AÇIKLAMALAR, ANLAŞMALAR VE BİLDİRİLER



■

'



5.ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER, TUTANAKLAR. 
MUTABAKAT METİNLERİ, ÇALIŞMA PROGRAMLARI, 

KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI, AÇIKLAMALAR VE 
BİLDİRİLER (*}

(Enformasyon Dairesince basma dağıtılan bilgi notlarının kronolojik sırası 
5.inci maddenin başında; bu notlann metinleri ise kronolojik sırayı takiben 
yeralmaktadır.)

Metinleri Resmi Gazete'de yayınlanan Anlaşmalar ve diğer belgeler işbu 
Tarihçede ayrıca yayınlanmamıştır. Bu çeşit belgeler kronolojik listede 
(RG) rumuzu ile gösterilmiştir.
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5. İNCİ BÖLÜMDEKİ BELGELERİN 
KRONOLOJİK LİSTESİ





4  Ocak
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı özdem SANBERK'in, Fransa Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Serge Boidevaix ile siyasi istişarelerde bulunmak 
üzere Fransa'ya gideceğine ilişkin açıklama

4  Ocak
ABD ve Rusya arasında stratejik nükleer silahlarda üçte ikiye varan 
oranlarda indirime gidilmesini öngören START-II Antlaşması'nın 
imzalanmasına ilişkin açıklama

4  Ocak
Gürcistan Cumhuriyeti'ne bağlı Güney Osetya- Özerk Bölgesine 
Hükümetimizce insancıl yardım yapılacağına ilişkin açıklama

6 Ocak
Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin Bakanlığa davet edilerek, sımrdışı edilen 
415 Filistinli konusunda Türkiye'nin duyduğu kaygının dikkatine 
getirildiğine ilişkin açıklama

7 Ocak
(RG)
3 Aralık 1992 tarihinde Dakar'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret,Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşması "nm onaylanması

7 Ocak
Güney Irak'a ilişkin olarak vuku bulan son gelişmeler hakkında sorulan bir 
soruya Ferhat Ataman tarafından verilen yanıt

8 Ocak
Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu'nun Bosna-Hersek'e ziyaret edeceğine 
ilişkin açıklama

11 Ocak
(RG)
12 Aralık 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan T.C. Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığı ile Polonya Cumhuriyeti Tanm ve Gıda Ekonomisi Bakanlığı 
arasmda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü"nün onaylanması
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11 Ocak
(RG)
11 Ekim 1992 tarihinde Şam'da imzalanan "Mısır, Irak, Ürdün, Suriye ve 
Türkiye Elektrik Sistemlerinin İrtibatlandınlması Projesi Protokolü"nün 
onaylanması.

13 Ocak
Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesinin Irak'm güneyindeki uçuşa yasak 
bölgede sınırlı bir hava harekatı yaptıklarına ilişkin açıklama

13 Ocak
Türkiye'nin Saraybosna'ya BM'nin bilgisi dışında uçak gönderdiği iddiaları 
hakkınd sorulan bir soruya Bakanlık Sözcüsü Büyükelçisi Filiz DİNÇMEN 
tarafından verilen yanıt

17 Ocak
Koalisyon uçaklarının bir Irak askeri uçağım düşürdüklerine ilişkin 
açıklama

18 Ocak
Koalisyon güçlerince Güney Irak'ta sınırlı bir hava harekatı yapıldığına 
ilişkin açıklama

18 Ocak
Kuzey Irak'ta meydana gelen son olaylara ilişkin açıklama

18 Ocak
Başbakan Süleyman Demirel'in Suriye Arap Cumhuriyetine ziyarette 
bulunacağına ilişkin açıklama

20 Ocak
ABD Dışişleri Bakanlığının 1992 yılı insan haklan raporunun Türkiye'ye 
ilişkin bölümü hakkında açıklama

21 Ocak
Suriye-Türkiye ortak bildirisi

21 Ocak
Kuzey Irak'ta meydana gelen son olaya ilişkin açıklama

21 Ocak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Filiz Dinçmen'in A.A.'mn NATO 
tarafından tutuklanan gemiye ilişkin bir sorusuna yanıtı
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22 Ocak
MSİY Büyükelçi Bilgin Unan'ın ikili siyasi istişarelerde bulunmak üzere 
Almanya'ya gideceğine ilişkin açıklama

22 Ocak
İsrail Parlamentosu'nun FKÖ hakkında aldığı bir kararma ilişkin açıklama

23 Ocak
Fransa'da Bosna-Hersek için toplanan yardım malzemesinin bir Türk gemisi 
tarafından Hırvatistan'ın Ploce limanına taşındığına ilişkin açıklama

27 Ocak
Fransız Hükümetince Ermenistan'a yapılacak yardıma ilişkin açıklama

28 Ocak
Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Hakija Turajliç'in bir Sırp milis grubu 
tarafından katledilmesine ilişkin Bakanlık açıklaması

29 Ocak
Ermenistan Cumhurbaşkanı Ter Pçtrosyan'ın iki özel temsilcisinin 
Ankara'ya geldiğine ilişkin açıklama

30 Ocak
Moldova Cumhuriyetine insancıl yardım malzemesi gönderileceğine ilişkin 
açıklama

1 Şubat
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Filiz Dinçmen'in Batı Trakya Türk Azınlığı 
okullan için Yunan makamlarının kitap hazırladığına ilişkin bir soruya 
verdiği cevap

5 Şubat
Bosna-Hersek'e insancıl yardım malzemesinin agönderildiğine ilişkin 
açıklama

5 Şubat
Hollanda Krallığı Başbakanı R.Lubbers'in Türkiye'ye resmi bâr ziyarette 
bulunacağına ilişkin açıklama

8 Şubat
Dışişleri Bakanlığı Hikmet Çetin'in 11-12 Şubat 1993 tarihleinde Romanya'ya 
resmi bir ziyarette bulunacağına ilişkin açıklama
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9 Şubat
Dağlık Karabağ'da meydana gelen son olaylara ilişkin açıklama

10 Şubat
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in 17-20 Şubat 1993 tarihlerinde 
Endonezya'ya resmi bir ziyarette bulunacağına ilişkin açıklama

10 Şubat
Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 15-20 Şubat 1993 tarihleri arasmda sırası ile 
Bulgaristan, Makedonya ve Amavutluk'u ziyaret edeceğine ilişkin açıklama

10 Şubat
İstanbul boğazındaki trafik hacmi ve bu su yolunun Orta-Asya ve Kafkas 
petrolü ile doğal gazının taşınmasında kullanılması çalışmaları hakkında 
sorulan bir suale cevaben yapılan açıklama

11 Şubat
TC. ile Romanya arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik 1993 yılı 
programı,B ükreş

11 Şubat
Kabil Büyükelçiliğimizin çalışmalarına ara verdiğine ilişkin açıklama

12 Şubat
Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve DışişleriBakam Şeyh Sabah Al 
Ahmed Al Caber Al Sabah'm Türkiye'yi ziyaretine ilişkin açıklama

12 Şubat
ABD yönetiminin Bosna-Hersek'teki çatışmaların önlenmesine yönelik 
çabalarına ilişkin açıklama

15 Şubat
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün Mogadişu'ya 
gideceğine ilişkin açıklama

16 Şubat
_____ (RG>

TC. Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 7 Ekim 
1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Karma Ulaştırma Komisyonu 
Mutabakat Zapti'mn onaylanması.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Erdal İnönü’nün görüşmelerde bulunmak 
üzere 23 Şubat- 7 Mart 1993 tarihlerinde Vatikan, Belçika, Almanya, 
Fransa, Hollanda ve İtalya'yı ziyaret edeceğine ilişkin açıklama

17 Şubat
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Filiz Dinçmen'in, Batı Trakya müslüman Türk 
azınlığının okul kitabı sorunu konusunda sorulan bir suale verdiği cevap

İ8 Şubat
(RG)
1. 24 Kasım 1992 tarihinde Weliington'da imzalanan T.C. ile Yeni Zelanda 
arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu ÎI.Dönem 
toplantısı Protokolü'nün,
2. 27 Kasım 1992 tarihinde Kanberra’da imzalanan Türkiye-Avustralya 
Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi ÎI.Dönem Toplantısı 
Mutabakat Zaptimn, imza tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması

18 Şubat
Devlet Bakam Tansu Çiller'in AT Komisyonu üyeleri ile görüşmelerde 
bulunmak üzere Brüksel'e gideceğine ilişkin açıklama

22 Şubat
Gürcistan Cumhuriyeti içinde yeralan Acaristan'a 100 ton insancıl yardım 
malzemesi gönderildiğine ilişkin açıklama

23 Şubat
ABD'nin Doğu Bosna'ya havadan yardım yapacağına ilişkin açıklama

24 Şubat
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin’in 1 Mart 1993 günü Moskova’yı ziyaret 
edeceğine ilişkin açıklama

25 Şubat
Almanya ve Avusturya basın-organlarında Türkiye aleyhinde yayınlanan 
haberlere ilişkin açıklama

25 Şubat
Türkiye'den Ramazan ayı münasebetiyle B. Trakya'ya giden dört'"Vaizin 
Yunan makamlarınca sımrdışı edilmesine ilişkin açıklama
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2 Mart
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in Macaristan'ı ziyaret edeceğine ilişkin 
açıklama

3 Mart
Tacikistan'a insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin açıklama

3 Mart
(RG)
20 Ocak 1993 tarihinde Tunus'ta imzalanan T.C. ile Tunus içişleri 
Bakanlıkları Arasında İhtisas Alanlarındaki Tunus-Türk görüşmeler 
tutanağının onaylanması

3 Mart
Türkiye'nin BM EKOSOK’a bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'na 
seçilmesine ilişkin açıklama

3 Mart
Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma konularında danışmalarda 
bulunmak üzere RF'den bir heyetin Türkiye'ye geldiğine ilişkin açıklama

5 Mart
(RG)
29 Mayıs 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Moğolistan arasında 
Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması

5 Mart
(RG)
13 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Fransa Karma 
Ekonomik Komisyonu III.Dönem Toplantısı Mutabakat Zapti'nm 
onaylanması

5 Mart
(RG)
3 Şubat 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye İçişleri Bakanlığı ile 
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Arasında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, 
Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasi'nın 
onaylanması
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5 Mart
(RG)
30 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye İçişleri Bakanlığı ile 
Polonya İçişleri Bakanlığı arasında Kamu Güvenliği ve 
AsayişinKorunmasma Dair İşbirliği Anlaşmasının onaylanması.

5 Mart
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in Azerbaycan'a : çalışma ziyaretinde 
bulunacağına ilişkin açıklama

5 Mart
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in Polonya’yı ziyaret edeceğine ilişkin 
açıklama

5 Mart
BM Güvenlik konseyi'nin, Somali'deki Çok Uluslu Görev Gücü’nün BM 
Barış Gücü'ne devri hakkında aldığı karara ilişkin açıklama

9 Mart
(RG)
30 Temmuz 1992 tarihinde Tiflis'te imzalanan "TÇ ile Gürcistan 
Cumhuriyeti arasmda Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"mn 
onaylanması

(0 Mart
Alman menşeli silahların Bosna-Hersek'e gönderildiğine ilişkin olarak 
sorulan bir suale verilen cevap.

10 Mart
T.C. Dışişleri Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri Bakanlığı arasmda işbirliği 
Protokolü, Budapeşte

12 Mart
AGİK Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Ali Hikmet Alp'in AGİK tarafından 
Tacikistan için Kişisel Temsilci olarak atandığına ilişkin açıklama

15 Mart ”
Bombay'da vuku bulan bombalama olaylarına ilişkin açıklama

17 Mart
Hamburg Başkonsolosluğu Sosyal Ataşesi'nin öldürülmesi ile ilgili bir 
somya verilen cevap
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17 Mart
Dedeağaç Camii'nin yanması konusundaki bir soruya verilen cevap

17 Mart
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Nükleer Silahların Yayılmasının 
önlenmesi Antlaşması'ndan çekilme kararma ilişkin soruya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman'm verdiği cevap

17 Mart
Kırgızistan'ın Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan ve Slovenya'yı 
tanımasına ilişkin açıklama

17 Mart
Avrupa Toplulukları Genel Müdürü Büyükelçi Taner Baytok 
başkanlığındaki heyetimiz ile AT Komisyonu yetkilileri arasmda Brüksel'de 
gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklama

18 Mart
Yugoslav hükümetinin iki ülke arasındaki Vize Muafiyet Anlaşmasını 
askıya aldığına ilişkin açıklama

18 Mart
Süresi 1993 yılı sonunda sona erecek Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasına ilişkin açıklama

19 Mart
Nevruz Bayramı münasebetiyle Azerbaycan'a 30 ton insancıl yardım 
malzemesi gönderileceğine ilişkin açıklama

İ9 Mart
Bosna-Hersek'e 80 ton acil insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin 
açıklama

22 Mart
Bosna-Hersek'e 28 ton insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin 
açıklama

28 Mart
(RG)
7 Ekim 1992 tarihinde Bişkek'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kırgızistan Cumhuriyeti arasmda imzalanan Turizm İşbirliği Anlaşması"mn 
onaylanması
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¿8  Mart ' r .
(RG) t A5 Ekim 1992 tarihinde Taşkent’de imzalanan "Türiye ile Özbekistan 
arasında imzalanan Turizm İşbirliği Anlaşmasının onaylanması

28 Mart
(RG)
19 Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Türkmenistan 
Arasında İmzalanan Turizm İşbirliği Anlaşmasının onaylanması

28 Mart
(RG)
8 Ekim 1992 tarihinde Almaü'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kazakistan Cumhuriyeti Arasında imzalanan Turizm İşbirlği Anlaşmasının 
onaylanması v

29 Mart „.-■» -
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in 30-31 Mart 1993 tarihleri arasında 
Cezayir'i ve 1-3 Nisan 1993 tarihleri arasında ise Tunus'u ziyaret edeceğine 
ilişkin açıklama

29 Mart
Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 12 yaşındaki Zülbiye Gündüz adlı bir 
Türk çocuğunun bir HollandalI tarafından sopa ile dövülerek öldürüldüğüne 
ilişkin açıklama

30 Mart
New York görüşmelerinde son şeklini kazanan ve Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanan plana ilişkin açıklama

30 Mart
(RG)
10 Mart 1993 tarihinde Sofya'da imzalanan "TC ile Bulgaristan arasında 
Vize Anlaşması"nın onaylanması

30 Mart
(RG)
27 Ocak 1993 tarihinde Varşova'da imzalanan "Türkiye-Polonya Ekonomik, 
Ticari ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu lO.Dönem Protokolü"nün 
onaylanması

31 Mart
RFdeki gelişmelerle ilgili bir soruya yanıt
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31 Mart
Kıbrıs'taki iki toplum liderinin 24 Mayıs 1993 tarihinde BMGS'nin 
gözetiminde New York'ta biraraya geleceklerine ilişkin açıklama

31 Mart
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik son saldırılarına ilişkin 
açıklama

I Nisan
(RG)
Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'ndan Erzincan Projesi’nin 
finansmanı için sağlanan 65.000.000.- İsviçre Frangı tutarındaki krediye 
ilişkin 23 Kasım 1992 tarihinde Paris'te imzalanan Anlaşmanın onaylanması

1 Nisan
Kırgızistan'a insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin açıklama

2 Nisan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Erdal İnönü'nün açıklaması

2 Nisan
BM Güvenlik Konseyi'nin Bosna-Hersek üzerindeki uçuş yasağımn ihlal 
edilmesi halinde üye ülkelere yasağı zor kullanmak suretiyle uygulama 
yetkisi veren bir kararı onayladığına ilişkin açıklama

2 Nisan
Sel felaketi nedeniyle İran'a 22 ton insancıl yardım malzemesi 
gönderildiğine ilişkin açıklama

4 Nisan
Somali'ye 2.205 ton insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin 
açıklama

5 Nisan
(RG)
8 Eylül 1977 tarihli "TC.ile Federal Almanya Hükümeti arasında Karayolu 
ile uluslararası Yük ve Yolcu Taşımasına Dair Anlaşma"ya ek Protokole bir 
hüküm eklenmesi hakkında iki ülke arasında mektup teatisi yoluyla 
aktedilen anlaşmanın, 10.8.1993 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması

5 Nisan
Azerbaycan'daki son duruma ilişkin açıklama

112



5 Nisan
Doğu Bosna halkına iletilmek üzere 18 ton insancıl yardım malzemesi 
gönderildiğine ilişkin açıklama

6 Nisan "!,K; *<-•••••“'••• • }üi[ 7
Azerbaycan’ın AGİK banş sürecinden çekildiğine ilişkin açıklama :i

6 Nisan
Azerbaycan'a 2 ton ilaç gönderildiğine ilişkin açıklama

7 Nisan
BM Güvenlik Konseyi'nin Azeri-Ermeni ihtilafına ilişkin olarak yayınladığı 
bir başkanlık bildirisi hakkında açıklama

8 Nisan -■
TC. ile Kırgızistan hükümeti arasında İkili (RG’ye yan md) Danışihalara 
İlişkin Protokol (İngilizce) Bişkek

8 Nisan '
Azerbaycan'a 10,5 ton acil insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin 
açıklama

9 Nisan
Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'mn gözden 
geçirilmesi amacıyla Ankara'da müzakerelere başlandığına ilişkin açıklama

14 Nisan
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Azerbaycan'a insancıl yardım 
malzemesi sevkiyatına başladığına ilişkin açıklama ’

15 Nisan
İslam Konferansı örgütü Genel Sekreteri Dr.H.Al Gabid'in, 21.İslam 
Dışişleri Bakanlan Konferansı öncesinde toplantı hazirlıklan ile ilgili olarak 
danışmalarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceğine ilişkin açıklama

15 Nisan
MSİY Büyükelçi Bilgi Unan'ın Danimarka Dışişleri Bakanlığı^, Siyasi 
Direktörü Büyükelçi Egelund ile Kopenhag'da siyasi danışmalarda 
bulunacağına ilişkin açıklama

16 Nisan
Azerbaycan'a 13,5 ton insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin 
açıklama
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İ6 Nisan
RF içinde yaşamakta olan İnguş ve Çeçenlere 36 ton gıda maddesi 
gönderildiğine ilişkin açıklama

22 Nisan
Güney Afrika Cumhuriyet siyasi liderlerinden Hani'nin öldürülmesine ilişkin 
açıklama

22 Nisan
Türkiye'nin, Eritre'deki BM Gözlemci Heyetine katıldığına ilişkin açıklama

22 Nisan
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 21.îslam Dışişleri Bakanlan toplantısına 
katılmak için Pakistan'a gideceğine ilişkin açıklama

24 Nisan
Avrupa Parlamentosu'nun son kararına ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Büyükelçi Volkan Vural'ın açıklaması

27 Nisan
Basın açıklaması (İngilizce)

27 Nisan
Orta Doğu Banş Konferansı'na ilişkin açıklama

27 Nisan
Türk savaş uçaklarının İtalya'ya intikal ettiklerine ilişkin açıklama

28 Nisan
"Alp-5" adlı Türk gemisine Güney Kıbns Rum Yönetimi hücumbotlarınca 
ateş açılmasına ilişkin açıklama

28 Nisan
(RG)
15 Şubat 1993 tarihinde İslamabad'da imzalanan "Türkiye-Pakistan 
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu 9.Dönem 
Toplantısı Protokolü"nün onaylanması

28 Nisan
(RG)
30.5.1991 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Danimarka arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının onaylanması
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29 Nisan
Nahçıvan özerk Cumhuriyeti’ne 22 bin ton fiıel-oil hibe edildiğine ilişkin 

: m: - açıklama ' '
• , jj:ı

30 Nisan
Eritre’de BM gözetiminde düzenlenen halk oylamasına ilişkin açıklama 

30 Nisan
Türkiye-Hırvatistan ortak açıklaması

I Mayıs
BM Güvenlik Konseyinin Azeri-Ermeni çatışmasına ilşikin aldığı son karar 
hakkında açıklama

3 Mayıs
Azeri-Ermeni çatışmasının önlenmesi ve barış sürecinin yeniden açılması 
için bir program oluşturulduğuna ilişkin açıklama

3 Mayıs
Türk uçaklarının hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yunanistan 
tarafından verilmek istenen protestonun reddedildiğine ilişkin açıklama

6 Mayıs
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Volkan Vural’ın Bosna-Hersek’teki 
son duruma ilişkin açıklaması

12 Mayıs
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Helmut Kohl’ün Türkiye'yi 
ziyaret edeceğine ilişkin açıklama

14 Mayıs
RF içinde yer alan İnguş ve Çeçenlere 10 ton insancıl gıda yardımı 
gönderildiğine ilişkin açıklama

15 Mayıs
Kırım Türklerine 210 ton insancıl yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin 
açıklama

18 Mayıs
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Volkan Vural'ın Dağlık Karabağ 
sorununa ilişkin yazılı açıklaması
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21 Mayıs
Irak'a 5,5 milyar TL değerinde ilaç ve sağlık malzemesi gönderildiğine 
ilişkin açıklama

25 Mayıs
Bosna-Hersek eylem planına ilişkin açıklama 

27 Mayıs
Karabağ'daki son duruma ilişkin açıklama

27 Mayıs
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Volkan Vural'ın İstanbul Sepetçi 
Kasn'nda yaptığı basın toplantısı

28 Mayıs
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Dışişleri Şehitlerini Anma Günü 
münasebetiyle yayınladığı mesaj

28 Mayıs
Kırgızistan'a 14 ton yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin açıklama

28 Mayıs
Bosna-Hersek'e 40 ton yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin açıklama

29 Mayıs
Almanya'nın Solingen kentinde vatandaşlarımızın oturduğu bir binanın 
kundaklanması sonucu 5 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ilişkin 
açıklama

30 Mayıs
Bosna-Hersek'teki son duruma ilişkin açıklama

30 Mayıs
(RG)
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’a Eximbank kredisi 
verilmesine ilişkin Mutabakat Muhtıralan'mn onaylanması.

1 Haziran
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına 
katılmak üzere Paris'e gideceğine ilişkin açıklama

2 Haziran
New York'ta devam eden Kıbrıs görüşmelerine ilişkin açıklama 
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5 Haziran
BM'nin Bosna-Hersek hakkında aldığı, son karara ilişkin açıklama

7 Haziran
Suriye, Türkiye ve İran ortak bildirisi . =.

8 Haziran
Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklama

9 Haziran
Moldova Dışişleri Bakam N.Tsiu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair 
açıklama

9 Haziran
Tacikistan'a 14 ton yardım malzemesi gönderildiğine dair açıklama 

9 Haziran
ABD Dışişleri Bakam W.Christopher'in Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin 
açıklama

9 Haziran
Azerbaycan'daki iç karışıklıklara ilişkin açıklama

9 Haziran
(RG)
Bursa Su ve Çevre Sağlığı Projesinin Finansmanı amacıyla Dünya 
Bankasından sağlanan kredilerle ilgili anlaşmanın onaylanması

9 Haziran
(RG)
Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde aktedilen 
"Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler İçin bir Kredi Garanti Fonu kurulmasına 
Yardım" konulu proje anlaşmasının onaylanması

10 Haziran
Somali'deki BM Barış Gücüne mensup 22 PakistanlI askerin şehit 
edilmesine ilişkin açıklama

12 Haziran
2 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türk-Romen Karma 
Ekonomik Komisyonu 17.Dönem Protokolü"nün onaylanması
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26 Nisan 1993 tarihinde Budapeşte'de imzalanan "TC.ile Macaristan 
arasmda Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması.

12 Haziran
(RG)
8 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "TC. ile Tacikistan Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" ve Tacikistan’a Eximbank kredisi 
verilmesine Mutabakat Muhtırası'nm onaylanması

12 Haziran
(RG)
Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyonu Projesinin finansmanı için 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan krediyle ilgili İkraz 
Anlaşması ve mektupların onaylanması

12 Haziran
(RG)
TC ile Romanya arasmda Dostluk,İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması'nm 
onaylanması

12 Haziran
(RG)
11 Mart 1993 tarihinde Viyana'da imzalanan "TC. ile Avusturya Arasmda 
Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve 
Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadeleye İlişkin Anlaşma"nm onaylanması

15 Haziran
Türkiye ile Moldova arasmda imzalanan Vize Muafiyet Anlaşması'na ilişkin 
açıklama

15 Haziran
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Volkan Vural'ın yazılı açıklaması

18 Haziran
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç'in bir günlük çalışma 
ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geleceğine ilişkin açıklama

18 Haziran
Azerbaycan'daki iç kanşıklıklara ilişkin açıklama

12 Haziran
(RG)
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18 Haziran
Gürcistan'a Eximbank kredisi verilmesine ilişkin 10 Aralık 1992 tarihinde 
Antalya'da imzalanan Mutabakat Muhtırası'nm onaylanması

2S Haziran -.»>< /■. .
(r g ) , / f ]̂
30 Temmuz 1992 tarihinde Tiflis'te imzalanan "TC ile Gürcistan arasında 
Haberleşme Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"ün onaylanması

İ '• j p h r -  ,

21 Haziran
(RG)
Türkiye ile Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve 
Azerbaycan arasında imzalanan haberleşme alanında işbirliğine ilişkin 
protokollerin onaylanması

21 Haziran :
(RG)
T.C. ile ABD arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşması’mn 
onaylanması

24 Haziran
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk’in Kuveyt'e resmi 
bir ziyarette bulunacağına ilişkin açıklama

27 Haziran
ABD eski Başkam Bush'a yapılmak istenen suikast girişiminin arkasında 
Irak İstihbarat Teşkilatı olduğu gerekçesiyle Basra Körfezinde bulunan 
ABD gemilerinden 23 füze fırlatıldığına ilişkin açıklama

30 Haziran ’ ■
(RG)
5 Nisan 1993 tarihinde Taşkent'te imzalanan "T.C. Hükümeti ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasuıda Uyuşturucu ve Psikotrop 
Madde Kaçakçılığı,Uluslararası Terörizm ve Diğer örgütlü Suçlarla 
Mücadeleye İlişkin Anlaşma"nm onaylanması

30 Haziran
Bem Büyükelçiliğimiz görevlilerinin Büyükelçilik binasına giriş-çıkışlannda 
uygulanan kontrollerin kaldırıldığına ilişkin açıklama

30 Haziran
Bosna-Hersek'e uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik karar 
tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildiğine ilişkin açıklama
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01 Temmuz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Volkan Vural'ın Yunanistan ve 
Arnavutluk arasında meydana gelen gelişmeler konsundaki bir soruya 
verdiği cevap

01 Temmuz
Kırgızistan'a 824 bin dolar değerinde gıda maddesi gönderildiğine ilişkin 
açıklama

02 Temmuz
Bosna-Hersek’teki son duruma ilişkin açıklama

02 Temmuz
Avrupa Topluluğu Komisyonu'nun Kıbrıs'ın üyeliği konusunda açıkladığı 
görüşler hakkında açıklama

05 Temmuz
(RG)
17 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye-İran karma 
Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Mutabakat Zaptı"nm onaylanması

05 Temmuz
Ermenilerin, Azerbaycan topraklarına yönelik son saldırılarına ilişkin 
açıklama

05 Temmuz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'm Kıbrıs 
görüşmelerindeki görüşmecilik görevinden ayrıldığına ilişkin açıklama

7 Temmuz
ABD Başkanmm nükleer denemelerin durdurulması kararına ilişkin 
açıklama

7 Temmuz
(RG)
TC. ile Avusturya arasında ulaştırma konularına ilişkin 13 Mart 1993 
tarihinde Ankara'da imzalanan protokolün onaylanması

7 Temmuz
Ekonomik îşbirilği Örgütünün ikinci zirve toplantısına katılan devlet veya 
hükümet başkanlarınm açıklaması



7 Temmuz
(RG) , rt; .. ;L
15 Haziran 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Diplomatik ve Hizmet 
Pasaportu Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden M uaf Tutma Hususunda 
TC. ile Moldova Hükümeti arasında Anlaşma"nın 15 Ağustos 1993 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere onaylanması ;

8 Temmuz
TC Dışişleri Bakanlığı ile Tacikistan Dışişleri Bakanlığı arasında 
Danışmalara ilişkin Protokol, İstanbul (İngilizce)

8 Temmuz
İsviçre, hükümetinin, 24 Haziran günü Bern büyükelçiliğimizde cereyan 
eden olaylarla ilgili olarak, Hükümetimize bir nota verdiğine ilişkin 
açıklama

8 Temmuz
TC ile Tacikistan arasında dostluk ve işbirliğinin temel ilkeleri hakkinda 
anlaşma,İstanbul

8 Temmuz
Bir somya cevaben açıklama

8 Temmuz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Volkan Vural'ın somlan bir somya 
verdiği cevap

13 Temmuz
Nükleer deneme yasağının ABD ve Rusya tarafından süresiz uzatıldığına 
ilişkin açıklama

13 Temmuz
(RG)
Polonya'nın ülkemizde inşa ettiği Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik 
Santralleri için TC. ile Polonya arasında 25 Mayıs 1993 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Mutabakat Zaptı'nın onaylanması

17 Temmuz
Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya arasında ekonomik entegrasyona ilişkin 
deklarasyon ve Rusya Başbakan Yardımcısının Orta r Asya 
Cumhuriyetlerinin bu üçlü entegrasyon ile ECO arasında bir tercih yapmak 
durumunda oldukları yolundaki bir somya cevap
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18 Temmuz
Azerbaycan'da Gence'de başlayan olaylara ilişkin açıklama

19 Temmuz
(RG)
27 Temmuz 1990 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 9.5.1993 tarihli ve 3740 
sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan "TC. ile İtalya arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının onaylanması

19 Temmuz
RG
Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde aktedilen 
"Ankara Büyükşehir Belediyesi Yönetimine Kentsel Trafik Planlaması 
Yardımı" konulu proje anlaşmasının onaylanması

19 Temmuz
İ.Memedov’un temaslarıyla ilgili olarak sorulan bir soruya Dışişleri 
Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman tarafından verilen yanıt.

19 Temmuz
(RG)
24-25 Mayıs 1993 tarihlerinde Lahey'de yapılan Türkiye-Hollanda Kara 
Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısı sonucunda imzalanan Protokol'ün 
onaylanması

21 Temmuz
Bakanlığımız Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk'm Bakü'yü ziyaret 
edeceğine ilişkin açıklama

21 Temmuz
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in 25-29 Temmuz 1993 tarihleri arasında 
Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceğine ilişkin açıklama ,

23 Temmuz
Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yönelik son saldırılarına ilişkin 
açtklama

23 Temmuz
Bosna-Hersek’teki son duruma ilişkin açıklama



Türkiye-Polonya Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısına ilişkin
20 Haziran 1993 tarihinde Varşova'da imzalanan Protokol'ün onaylanması

23 Temmuz
(RG)
26 Şubat 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "TC. ile Romanya Hükümeti 
arasmda Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına ve Bunların 
kötüye Kullanımına Karşı Mücadelede İşbirliği Anlaşması"mn onaylanması

25 Temmuz
Abhazya'ya yardım malzemesi gönderildiğine ilişkin açıklama

25 Temmuz
Milli Güvenlik Kurulu'nun Azerbaycan'daki son durama ilişkin aldığı karar 
hakkında açıklama

26 Temmuz
Güney lübnan'daki gerginliğe ilişkin açıklama

27 Temmuz
(RG)
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının. Vll.maddesinin 
uygulanmasına dair anlaşmanın onaylanması

29 Temmuz
(RG) ,;r .
16 Haziran 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türk-Bulgar Ekonomik ve 
Teknik İşbirliği Karma Komitesi 18.Dönem Protokolü"nün onaylanması

30 Temmuz
Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında bir Hava Ulaştırma 
Anlaşması parafe edildiğine ilişkin açıklama

30 Temmuz
Gürcü-Abaza çatışmasına ilişkin açıklama

30 Temmuz
Azeri-Ermeni çatışması hakkında BM Güvenlik Konseyi'nin oybirliği ile 
aldığı 853 sayılı karara ilişkin açıklama

23 Temmuz
(RG)
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Hükümetimiz ile BM Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve 
Hükümetimiz adına 20.5.1993 tarihinde imzalanan TUR/92/009 sayılı 
"Türkiye Kızılay Demeği'ne Afet Hazırlık ve Yönetiminin Takviyesi için 
Yardım" konulu proje belgesi ve eklerinin onaylanması

3 Ağustos
(RG)
2.11.1992 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 4.5.1993 tarihli ve 3906 sayılı 
Kanunla onaylanması uygun bulunan "TC ile Azerbaycan Arasında 
Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin 
onaylanması

3 Ağustos
(RG)
Hükümetimiz ile BM Smai Kalkınma Teşkilatı arasmda imzalanan "Antep 
Fıstığı İşleme Sektöne Yüksek Seviyeli Danışmanlık Desteği" konulu 
anlaşmanın onaylanması

9 Ağustos
(RG) . ..
Hükümetimiz ile Romanya arasmda 24 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da 
imzalanan "Türkiye-Romanya Karma Ulaştırma Komitesi Protokolü"nün 
onaylanması

10 Ağustos
Fransa Dışişleri Bakanı A.Juppe'nin Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'e 
gönderdiği mesaj

11 Ağustos
(RG)
TC ile Kazakistan Arasında Türkistan şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet 
Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi kurulmasına dair anlaşmanın onaylanması

12 Ağustos • i;..
(RG)
15 Temmuz 1993 tarihinde Ankara’da imzalanan TC. ve KKTC arasmda 
yapılan iki adet sahil güvenlik botu ile ilgili Anlaşma"nm onaylanması

3 Ağustos
(RG)



16 Ağustos
Bosna-Hersek'te yaralanan Boşnakların Türkiye'de tedavilerinin 
yapılabilmesini teminen gerekli hazırlıkların tamamlandığına ilişkin 
açıklama

17 Ağustos
Ermenilerin BM Güvenlik konseyi kararlarım ve AGİK çerçevesindeki barış 
çabalarım hiçe sayarak Azerbaycan'a yönelik saldın ve işgallerini 
sürdürdüklerine ilişkin açıklama

18 Ağustos
(RG)
İstanbul İçme Suyu-Büyük Melen Projesi'nin finansmanı için Japon 
Denizaşm Ekonomik İşbirliği Fonu'ndan sağlanan 52.473.000.000.- Japon 
Yeni tutarındaki işlerlik kazandırmak amacıyla Hükümetimiz ile Japonya 
Hükümeti arasında not teatisi yoluyla 15.6.1993 tarihinde Ankara'da 
aktedilen Anlaşma ve Toplantı Tutanağı'nm 10.7.1993'tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmek üzere onaylanması

18 Ağustos
(RG)
1. 21 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da imzalanan "TC. ile Moldova 
Hükümeti arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"mn,
2. 22 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da imzalanan "TC. ile Litvanya 
hükümeti arasında turizm alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması

19 Ağustos
Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak girişimi sonucu BM Güvenlik Konseyi'nin, 
Ermenilerin Azeri topraklanna yönelik saldın ve işgallerine son verilmesini 
öngören bir Başkanlık açıklaması yaptığına ilişkin açıklama

23 Ağustos
(RG)
6 Temmuz 1993 tarihinde Ankara’da imzalanan "TC Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı ile Kırgızistan Tarım Bakanlığı Arasında Teknik, Bilimsel ve 
Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün onaylanması

24 Ağustos
Lüksemburg Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı J.Poos'un, 31 Ağustos-1 
Eylül 1993 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunâcağma 
ilişkin açıklama
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24 Ağustos
İsviçre'nin, Bern Büyükelçimiz Kaya Toperi'nin yargı bağışıklığının 
kaldırılması yolundaki talebini reddettiğimize ilişkin açıklama

26 Ağustos
(RG)
11 Mayıs 1993 tarihinde Manama'da imzalanan Türkiye-Bahreyn I.Dönem 
Karma Komite Toplantısı Mutabakat zaptı'nm onaylanması

26 Ağustos
(RG)
TC ile Romanya arasındaki 25 Kasım 1968 tarihli Konsolosluk 
Sözleşmesi'nin 7.maddesinin 5.inci fıkrasının karşılıklı olarak sona 
erdirilmesi hususunda adıgeçen ülkeyle 13 Ağustos 1993 tarihinde Ankara'da 
teati edilen notaların onaylanması

26 Ağustos
(RG)
II Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "TC ve Azerbaycan arasında 
Konsolosluk Sözleşmesi"nin onaylanması

31 Ağustos
Azerbaycan'a yapılan yardımların ulaştığına ilişkin açıklama

31 Ağustos
(RG)
Türkiye ile Sudan arasında 2 Ağustos 1982 tarihinde akdedilen Kültür 
Anlaşması çerçevesinde

1 Eylül
Hükümetimizce 2000 Bosna-Hersekli'nin ülkemize nakledilmesine karar 
verildiğine ilişkin açıklama

2 Eylül
(RG)
TC ile Kazakistan arasında Ekonomik İşbirliği İçin Hükümetlerarası bir 
Komisyon Kurulmasına İlişkin Protokol, Ankara (İngilizce)

3 Eylül
Türkiye-Kazakistan ortak basın bildirisi

6 Eylül
Başbakan Tansu Çiller'in RF'nu ziyaret edeceğine ilişkin açıklama
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9 Eylül
Türkiye-Rusya basın açıklaması

Başbakan Tansu Çiller'in 20-22 Eylül 1993 tarihleri arasında Almanya’yı 
ziyaret edeceğine ilişkin açıklama

14 Eylül
Türkiye'nin Orta Doğu Barış Konferansı çerçevesinde sürdürülen bütün 
çabalan desteklediğine ilişkin açıklama

15 Eylül
Kazakistan'a gidecek TC vatandaşlarının kolera testi belgesi almaları 
gerektiğine ilişkin açıklama

15 Eylül
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 17 Eylül 1993 günü Azerbaycan'a bir 
çalışma ziyareti yapacağına ilişkin açıklama

15 Eylül
Dışişleri Bakanlığı sözcü vekili Ferhat Ataman'a somlan bir som ve verdiği 
yanıt

22 Eylül
(RG)
30.6.1993 tarihinde Almatı'da imzalanan "Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi 
Türk-Kazak Üniversitesi İşbirliği Sözleşmesi" ile eki Tüzüğün onaylanması

22 Eylül
RF'de parlamentonun feshedilmesi sonucu başlayan olaylara ilişkin 
açıklama

22 Eylül
Gürcistan'daki çatışmalara ilişkin somlan bir suale verilen cevap

24 Eylül
(RG)
2 Eylül 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan "TC ile Kazakistan Hükümeti 
arasındaki 2 Mart 1992 tarihli Vize Muafiyeti Anlaşmasına Ek Protokol"ün 
onaylanması
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26 Eylül
RF Cumhurbaşkanı Yeltsin'in, Cumhurbaşkanımıza gönderdiği mesaja 
ilişkin basm açıklaması

27 Eylül
Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri A.011jum'un ülkemizi ziyaret 
edeceğine ilişkin açıklama

30 Eylül
(RG)
9 Eylül 1993'de Moskova'da imzalanan "Ankara ile Moskova Arasında 
Direkt Kripto telefon Haberleşme Hattının Düzenlenmesi Konusunda TC ile 
RF arasında Anlaşma"nm onaylanması

30 Eylül
(RG)
8 Eylül 1993 tarihinde İzmir'de imzalanan "TC ile Beyaz Rusya Hükümeti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onaylanması

4 Ekim
(RG)
4 Mart 1993 tarihinde Bakü'de imzalanan "Türkiye-Azerbaycan Çevre 
Alanında İşbirliği anlaşması"mn onaylanması

6 Ekim
MSİY Büyükelçi Bilgin Unan'm siyasi danışmalarda bulunmak üzere 7 
Ekim 1993 günü Kanada'ya gideceğine ilişkin açıklama

7 Ekim
AT Konseyi'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Topluluğa üye olma 
yolunda yaptığı müracaatı benimsediğini ve AT üyeliğine ilişkin süreci 
başlattığı hakkında açıklama

8 Ekim
Çin Halk Cumhuriyeti'nin nükleer denemeleri hakkında açıklama

11 Ekim
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman'ın sorulan bir soru ve 
verdiği yanıt

15 Ekim
BM Güvenlik Konseyi'nin Azerbaycan-Ermenistan uyuşmadığı konusunda 
oybirliği ile aldığı yeni bir karar ilişkin açıklama
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18 Ekim
Danimarka Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi N.Egelund'un 
ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü L.Appleyard'ın Türkiye’yi 
ziyaret edeceklerine ilişkin açıklama -r -

18 Ekim
İsveç Dışişleri Bakam M.A.Ugglas’ın Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkin 
açıklama r vf ■■ . • ' ■ ' : •

22 Ekim
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğine 
ilişkin açıklama

22 Ekim
Azerbaycan'da Kızılay tarafından toplam 10.000 kişilik iki kamp 
kurulacağına ilişkin açıklama

25 Ekim
Danimarka Dışişleri Bakanı N.Petersen'in Türkiye'yi ziyaret edeceğine 
ilişkin açıklama

26 Ekim
Kırgızistan Dışişleri Bakam E.Karabayev’in Türkiye'yi ziyaret edeceğine 
ilişkin açıklama

26 Ekim
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Polonya’yı resmen ziyaret edeceğine 
ilişkin açıklama

27 Ekim
Türkiye-Makedonya arasında turizm alanında işbirliği anlaşması, Ankara

4 Kasım
PKK terör örgütünün bazı dış temsilciliklerimiz ve Türk kuruluşlarına 
saldırılarına ilişkin açıklama

4 Kasım **
Türk-Alman İşbirliği Konseyi toplantı protokolü, Bonn

6 Kasım
Türk-Alman İşbirliği Konseyi ortak basın açıklaması
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8 Kasım
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Buncerdi’nin Ankara'ya ziyareti 
hakkında açıklama

10 Kasım
Venezuela Dışişleri Bakanlığı Siyasi îşler Genel Müdürü D.Borsner'in 
ülkemize ziyareti hakkında açıklama

10 Kasım
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in İsrail'e resmi bir ziyarette bulunacağına 
ilişkin açıklama

13 Kasım
Saraybosna ortak bildirisi

15 Kasım
Slovakya Dışişleri Bakam J.Moravcik'in, Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in 
davetine icabetle ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama

18 Kasım
Bakanlık Sözcü Vekili Ferhat Ataman'ın basın mensuplarının bir sualine 
verdiği yanıt

19 Kasım
Türkiye-Afganistan ortak basın açıklaması

22 Kasım
(RG)
Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme'nin onaylanması

22 Kasım
(RG)
Dopingle Mücadele Sözleşmesi'nin onaylanması

24 Kasım
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman'ın haftalık olağan basın 
toplantısı

25 Kasım
Türkiye-EFTA Ortak Komite II.toplantısına ilişkin açıklama
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26 Kasım -
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Âtaman'm olağanüstü basın 
toplantısı

27 Kasım
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Âtaman'm Yunanistan'ın Avrupa 
İşlerinden Sorumlu Bakam Pangolos'un beyanatına ilişkin sorulan bir 
soruya yanıtı.

28 Kasım *
(RG)
Türkiye ile Romanya arasında birbirlerinin ülkesinde bulunan 
temsilciliklere atanacak diplomatik ve hizmet pasaportu hamili kişilerin 
vizeden muaf tutulmaları ile ilgili olarak 31 Ocak 1968 tarihli Vize 
Muafiyeti Anlaşması’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 10 Eylül 1993 
tarihinde nota teatisi suretiyle Ankara'da aktedilen Anlaşma'nın 8 Kasım 
1993 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması

30 Kasım
(RG)
Türkiye-Bulgaristan siyasi istişarelerine ilişkin bilgi notu

2 Aralık
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Âtaman'm Yunanistan'ın Avrupa 
İşlerinden Sorumlu Bakanı Pangalos'un son beyanlarına ilişkin sorulan bir 
soruya verdiği yanıt

3 Aralık
Estonya Cumhurbaşkanı Meri'nin ülkemize resmi ziyarette bulunacağına 
ilişkin açıklama

3 Aralık
Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komite toplantısının Ankara'da
yapılacağına ilişkin açıklama

6 Aralık
TC. Dışişleri Bakanlığı ile Amavutlk Dışişleri Bakanlığ* arasında 
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol, Tirana

6 Aralık
Pakistan Başbakanı B.Bhutto'nun Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağına 
ilişkin açıklama
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6 Aralık
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı Sir Danial Gillmore'un 
Türkiye'yi ziyaret edeceğine ilişkina çıklama

6 Aralık
(RG)
Türkiye-Gürcistan arasmda imzalanan "Karma Ulaştırma Komisyonu 
Mutabakat Zaptı"nm onaylanması

7 Aralık
Yabancı devlet başkanlannın, Türkiye'ye yapacakları resmi ziyaretlerde 
uygulanacak protokol kurallarının yeniden düzenlendiğine ilişkin açıklama

7 Aralık
BM Genel Kurulu'nun insan haklarıyla görevli III.Komitesine Türkiye 
tarafından sunulan ve 25 ülkenin ortak sunucu olduğu karar tasarısının 6 
Aralık 1993 tarihinde kabul edildiğine ilişkin açıklama

7 Aralık
Türkiye-Makedonya arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol, 
Üsküp

8 Aralık
Üç Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Mölln faciası ile ilgili davanın 
sonuçlandığına ilişkin açıklama

8 Aralık
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Ferhat Ataman'ın haftalık olağan basm 
toplantısı

9 Aralık
ABD-Türk Karma Ekonomik Toplantısı ortak bildirisi

9 Aralık
Türkiye-Bulgaristan ortak açıklaması

9 Aralık
İtalya Dışişleri Bakanı Benjamino Andreatta’nm ülkemizi ziyaret edeceğine 
ilişkin açıklama

II Aralık
Bağdat Büyükelçiliğimiz idari ataşesi Çağlar Yücel'in otomobiline yapılan 
silahlı bir saldın sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin açıklama



14 Aralık
Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin ülkemize resmi ziyarette bulunacağına 
ilişkin açıklama

14 Aralık
Bir Yunan balıkçı teknesi ile Sahil Güvenlik Botu arasında meydana gelen 
müsadere olayına ilişkin açıklama

14 Aralık
Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Vos'un, ülkemizi 
ziyaret edeceğine ilişkin açıklama

14 Aralık
İran Cumhurbaşkanı lYrd.Habibi'nin ülkemize resmi bir ziyartte 
bulunacağına ilişkin açıklama

14 Aralık
DEP Kongresinde Yunan parlamenterlerince yapılan beyanlar hakkmdaki 
bir soruya Dışişleri Bakanlığı sözcü vekili Ferhat Ataman'ın yanıtı

14 Aralık (J
TC-Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları arasındaki danışmalara 
ilişkin Protokol, Ankara

16 Aralık
Dışişleri Bakanlığı sözcü vekili Ferhat Ataman'ın, BM Güvenlik 
Konseyi'nin 15 Aralık tarihinde kabul ettiği 869 sayılı karar hakkında 
sorulan bir soruya verdiği yanıt

16 Aralık
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda ve Danimarka'nın 
Makedonya'yı tanıdıklarına ilişkin açıklama

21 Aralık
Dışişleri Bakanlığı Sözcü vekili Ferhat Ataman'ın 20 Aralık tarihinde 
BMGK'da oybirliği ile kabul edilen karar tasarısına ilişkin olarak getirilen 
bazı yorumlar hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıt

25 Aralık
BM Genel Sekreteri Butros Gali’nin, Başbakan Tansu Çiller'e, Kıbrıs Rum 
toplumu lideri Klerides'in teklifleri hakkında bir mektup gönderdiği 
hususunda basında çıkan haberle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca bir 
soruya cevaben yapılan açıklama
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A Ç I K L A M A  
(4 OCAK 1993)

Avrupa ülkeleri ile düzenli olarak sürdürülmekte olan siyasi 
istişareler çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı özdem Sanberk, 
Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Serge Boidevaix ile 11 Ocak 
1993 tarihinde Fransa'da siyasi danışmalarda bulunacaktır.

: Büyükelçi Sanberk, anılan istişare toplantısını takiben, 14 Ocak
1993.,tarihinde Ispanya'da, İspanya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Fransisco Vilİar ile, de siyasi danışmalarda bulunacaktır. , svsi -

Her iki istişare toplamışında, bu ülkelerle ikili üişkilerimizin çeşitli 
yönleri ve Türkiye-Avrupa ilişkileri gözden geçirilecek, tarafları 
ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

A Ç I K L A M A  
{4 Ocak 1993)

' -:K- . . .  ■_ - .
Türkiye, ABD ve Rusya arasında stratejik nükleer silahlarda üçte 

ikiye varan oranlarda indirimlere gidilmesini öngören START-II 
Antlaşması'mn imzalanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Bu, nükleer 
silahsızlanma alanında atılmış en önemli adımlardan birini 
oluşturmaktadır. Özellikle karada konuşlu, çok başlıklı füzelerin tümüyle 
ortadan kaldırılmasının öngörülmüş olması uluslararası güvenliğe büyük 
katkıda bulunacak bir gelişmedir.

İndirimlerin, iki ülke arasmda imzalanan bir -Antlaşma uyarınca 
gerçekleştirilecek olmasını, yani yasal bağlayıcılığı olan bir çerçeveye 
oturtulmuş bulunmasını da olumlu karşılıyoruz. Antlaşma'nın iki ülke 
Anayasa kurallarına göre en kısa zamanda onaylanarak yürürlüğe 
girmesini bekliyoruz. .

Antlaşma'da indirimlerin 2003 yılma kadar tamamlanması 
öngörülmüştür. Ancak, imha sürecinin, öngörüldüğü biçimde, her iki 
ülkenin karşılıklı yardımlaşması yoluyla daha da kısaltılmasını bekliyoruz.

Başkan Bush ile Cumhurbaşkanı Yeltsin tarafından atılan bu 
adımla, stratejik nükleer silahlarda indirim alanında yeni bir çığır açılmış 
olmaktadır. Bu gelişmenin, silahsızlanmanın her alanında ve tüm dünya 
çapında atılacak diğer adımlarla tamamlanmasını ve varılan antlaşmaların, 
en kısa zamanda, tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Bu çerçevede,
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START-I Antlaşması’mn da tüm ilgili taraflarca biran önce onaylanarak 
yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz.

Günümüzde, nükleer silahların yayılması olasılığı giderek kaygı 
verici boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Nükleer silah teknolojisinin ve 
nükleer silah yapımında kullanılan maddelerin, çeşitli nedenlerle istenmeyen 
ellere geçmesi dünyayı yeni bir tehlike ile karşı karşıya bırakabilecektir. Bu 
tehlikenin, dünyanın çok hassas belirli bölgeleri bakımından özellikle 
gözönünde bulundurulması ve tüm ilgili ülkelerce gereken özenle hareket 
edilmesi ihtiyacına bu vesileyle tekrar dikkat çekmek istiyoruz.

A Ç I K L A M A  
(4 OCAK 1993)

Gürcistan Cumhuriyeti içinde yer alan Güney Otesya özerk 
Bölgesinde meydana gelen çatışmalar ve bölgenin son üç sene içinde maruz 
kaldığı üç büyük doğal afetin yaratmış olduğu tahribat dolayısıyla Güney 
Otesya'ya Hükümetimizce acil insancıl yardım yapılması kararlaştırılmıştır. 
Bu çerçevede sağlanan ve gıda maddeleri, vitaminler, ilaçlar ve jeneratörden 
oluşan yaklaşık 62 ton ağırlığında ve 660.000 A.B.D. dolan değerinde 
insancıl yardım malzemesi Kızılay'a ait altı kamyondan oluşan bir konvoyla 
bugün Güney Osetya'ya müteveccihen Ankara'dan yola çıkarılmıştır. 
Ayırım yapılmaksızın Güney Osetya'ya müteveccihen Ankara'dan yola 
çıkarılmıştır. Ayırım yapılmaksızın Güney Osetya'da yaşayan tüm etnik 
gruplara dağıtılacak yardım malzemesinin gönderilmesi hususunda 
Gürcistan Hükümetinin göstemiş olduğu anlayış ve işbirliği tarafımızdan 
takdirle karşılanmıştır.

AÇIKLAMA 
(06 OCAK 1993)

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk, 
Ankara’daki İsrail Büyükelçisi Dr. Uri Gordon'u bugün Bakanlığa davet 
ederek, İsrail'in işgal altındaki topraklardan sınırdışı ettiği 415 Filistinli 
konusunda Türkiye'nin duyduğu derin kaygıyı dikkatine getirmiştir. 
Büyükelçi Sanberk, bu konudaki gelişmelerin uluslararası kamuoyunda 
giderek İsrail'in aleyhine bir hava oluşturduğuna işaretle, bu gelişmelerin 
bölgedeki istikrarsızlığı daha da arttırarak Orta Doğu barış sürecine 
olumsuz etkide bulunmasından endişe duyulduğunu belirtmiş, sınırdışı 
edilen Filistinlilerin güvenlik içinde bir an önce evlerine dönmelerinin 
sağlanması yolunda Türkiye'nin İsrail'e yönelttiği çağrıyı yinelemiştir.
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Bilindiği gibi, konuya ilişkin yaklaşımımız Cumhurbaşkanı Sayın 
özal tarafından 24 Aralık 1992 tarihli bir mektupla Filistin Devlet Başkanı 
Yaser Arafat'a iletilmiş, Dışişleri Bakam Hikmet Çetin de İsrail Dışişleri 
Bakam Shiman. Peres’e gönderdiği 25 Aralık 1992 tarihli bir mektupta 
Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini İsrail hükümetine ^duyurmuş ve 
sımrdışı edilen Filistinlilerin gçri.gönmelerinin sağlanması yolunda çağrıda 
bulunmuştu. onr; ’

GÜNEY IRAK'A İLİŞKİN OLARAK VUKU BULAN SON 
GELİŞMELER HAKKIN0A-SORULAN BİR SORUYA FERHAT 

ATAMAN TARAFINDAN VERİLEN YANIT 
(7 OCAK 1993)

Irak'm 32. paralelin güneyinde tesis edilmiş olan uçuş yalağını 
ihlal etmesi ile başgösteren bunalımın, giderek tırmanması endişe ite 
izlenmektedir.

Bölgede gerginliği arttıracak ve istikrarsızlığı derinleştirecek 
gelişmelerin, Irak'm, uluslararası camia içindeki yerini yeniden almasına 
yardımcı olmayacağı açıktır.

Bu itibarla, Irak makamlarının soruna soğukkanlı ve gerçekçi bir 
biçimde yaklaşmalarım temenni ediyoruz.

A Ç I K L A M A  
(08 OCAK 1993)

Bosna-Hersek'e yapılacak insani yardımlar konusunun yürütülmesi 
ile de görevli Devlet Bakam Sayın Orhan Kilercioğlu refakatinde Kocaeli 
Milletvekili İsmail Amasyalı, Kızılay Genel Müdürü ve Danışmanının da 
yer aldığı bir heyetle Saraybosna'ya insancıl yardım malzemesi götürmek 
üzere görevlendirilmiş bir askeri nakliye uçağımızla bu sabah 
Saraybosna'ya hareket etmiştir. Devlet Bakam Sayın Orhan Kilercioğlu 
Saraybosna'da insancıl yardımlar konusunda mahallen incelemelerde 
bulunacak ve Başbakan Yardımcısı H. Turajliç ile bu hususta görüş 
teatisinde bulunacaktır. Ziyaret, aynca saldırılara karşı Bosna-Hersek 
halkının direniş gücünü simgeleyen, kahraman Saraybosna halkının çektiği 
acıların Halkımız ve Hükümetimizde yarattığı infiale tercüman olaçak ve 
birbirine derin bağlarla bağlı iki halk arasındaki güçlü dayanışma hissinin 
somut bir tezahürünü de oluşturacaktır.
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Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu ve refakatindeki heyet 
Saraybosna ziyaretini müteakip aynı gün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e 
geçecek ve 9 Ocak 1993 günü Hırvatistan yetkilileri ile bu ülkeye sığınmak 
zorunda bırakılmış Boşnak mültecilerin durumunu ele alacaktır. Ayrıca, 
Sayın Devlet Bakam ve refakatindeki heyetin Hırvatistan'daki Boşnak 
mülteci kamplarını ziyaret etmesi de programda öngörülmektedir.

Yardım uçağımız ile Saraybosna'daki Yardım Komitesine teslim 
edilmek üzere Hükümetimizce sağlanmış olan 6.5 ton ağırlığında insancıl 
yardım malzemesi gönderilmektedir. Aynı uçağımız ile tedavileri 
tamamlanmış olan 9 Boşnak yaralı da ülkelerine nakledilmektedirler.

A Ç I K L A M A  
(13 OCAK 1993)

Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesinin 6 Ocak 1993 tarihli 
ültimatomunda yeralan şartların Irak tarafından ihlal edildiğinin anlaşılması 
üzerine Koalisyon ülkeleri 32. paralelin güneyindeki uçuş yasaklı bölgede 
konuşlandırılan uçaksavar füzelerini tahrip amacıyla sınırlı bir hava 
harekatı yapmışlardır.

Sözkonusu harekatın yapılacağını, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 
toplantısı dolayısıyla Paris'de bulunan Sayın Dışişleri Bakanımıza ABD 
Dışişleri Bakam Eagleburger önceden bildirmiş ve Bakanımız derhal Sayın 
Başbakanımıza bilgi sunmuştur.

Aynı zamanda, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği Geçici 
Maslahatgüzarı randevu isteyerek saat 20:00'den önce Sayın Başkanınım 
ziyaretle, bu hususta bilgi vermiş ve Türkiye'den herhangi bir talepleri 
bulunmadığını da ifade etmiştir.
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TÜRKİYE'NİN SARAYBOSNA’YA BM'NİN BİLGİSİ DIŞINDA 
UÇAK GÖNDERDİĞİ İDDİALARI HAKKINDA SORULAN BİR 

SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ FİLİZ DİNÇMEN 
TARAFINDAN VERİLEN YANIT:

(13 Ocak 1993)

Soru: Basında, BM'deki diplomatik çevrelere atfen, Devlet Bakam 
Sayın Kilercioğlu'nun Saraybosna'ya "BM'den habersiz" -uçak indirdiği 
yolunda haberler yayınlanmıştır. Bu konuyu izah edebilir misiniz?

Cevap: 8 Ocak 1993 tarihinde Devlet Bakam Sayın Orhan 
Kilercioğlu'nu ve insani yardım malzemesini Saraybosna'ya götüren askeri 
uçağımız için, her seferde olduğu gibi, Bulgaristan, Romanya, Macaristan 
ve Hırvatistan'dan gerekli üstuçuş ve iniş-kalkış izinleri usulüne uygun bir 
şekilde ve zamanında alınmıştır. Aynca, anılan uçuştan BM'nin Cenevre ve 
New Yorktaki ilgili ^birimleri de haberdar kılınmıştır. Kaldı ki, mevcut 
şartlarda Zagrep'den Saraybosna'ya yapılan bir uçuşun BM'nin bilgisi ve 
işbirliği dışında gerçekleştirilebilmesi fiilen de mümkün değildir.

A Ç I K L A M A  
(17 OCAK 1993)

Irak'ın son günlerde ülkenin güneyindeki uçuş yasaklı alanda attığı 
adımlar,, bölgedeki gerginliği artırmıştır. Bu gelişmeler, koalisyon 
güçlerinin çeşitli düzeylerde ikazlarına neden olmuş ve bilindiği gibi, birkaç 
gün önce Güney Irak'ta bir askeri operasyonun yapılmasına yol açmıştır.

Irak'ın bu defa koalisyon ülkelerinin uyanlarını ve Türkiye'nin 
telkinlerini dikkate almayarak gerginliği ülkenin kuzeyine de taşıdığı 
görülmektedir.

Nitekim, son üç gündür Irak askeri güçleri tarafından girişilen 
kışkırtıcı hareketler bugün koalisyon uçaklarım meşru savunma haklarım 
kullanma durumuna getirmiş, bu meyanda bir Irak askeri uçağı 
düşürülmüştür. -

Türkiye, bütün bu gelişmeler konusunda ilgili ülkelerle istişare ve 
temaslarım sürdürmektedir.



BAKANLIK AÇIKLAMASI 
(18 OCAK 1993)

Bu sabah, Koalisyon Güçleri tarafından Güney Irak'da tekrar sınırlı 
bir hava harekatı yapılmıştır. Bu harekattan önce, Koalisyon ülkeleri 
temsilcilerince tarafımıza bilgi verilmiştir. İlgili ülkeler, bu çerçevede, 
Türkiye'den herhangi bir talepleri olmadığım da bildirmişlerdir.

Harekat, Güney Irak’da 32. paralelin altındaki bölgede 
gerçekleştirilmiş olup, Huzur Harekatı (Provide Comfort) ile herhangi bir 
ilişkisi bulunmamaktadır.

AÇIKLAMA 
(18 OCAK 1993)

Bu sabah, Huzur Harekatı çerçevesinde İncirlik'ten kalkan 
Koalisyon uçaklarının, Kuzey Irak'da 36. paralelin kuzeyindeki olağan keşif 
uçuşları sırasında, bir Jaguar uçağına uçaksavarla ateş açılmış, uçak 
karşılık vermemiş; bir F-4G uçağı bir füze bataryasının radar kilitlemesine 
maruz kalmış, bunun üzerine anılan uçak radara bir HARM füzesi 
ateşlemiş; iki F-16 uçağı da Bashiqah havaalanında bulunan ve ateş açan 
uçaksavar toplan üzerine 4 adet bomba atmıştır.

Irak askeri güçlerinin Kuzey Irak'daki kışkırtıcı eylemlerinin 
tırmanma eğilimi göstermesi endişeyle karşılanmaktıdır.

Gelişmeler konusunda ilgili ülkelerle yapılan yakın danışmalar 
sürdürülmektedir.

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL'İN SURİYE ARAP 
CUMHURİYETİ'NE ZİYARETTE BULUNACAĞINA İLİŞKİN 

AÇIKLAMA 
(18 OCAK 1993)

Sayın Başbakanımız, Suriye Başkanı Sayın Mahmoud Al Zoubi'nin 
davetine icabetle, 19-20 Ocak tarihlerinde Suriye Arap Cumhuriyeti'ne bir 
ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili konular ile, iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ 1992 YILI İNSAN HAKLARI 
RÂPORUNUN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÖLÜMÜ HAKKINDA 

AÇIKLAMA 
" {20 OCAK 1993}

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD hariç bütün ülkelerdeki insan 
haklan durumunu inceleyen yıllık raporunun Türkiye bölümü 
Bakanlığımıza ulaşmıştır.

Rapordaki iddialar ilgili makamlarımızca dikkatle incelenecek ve 
görüşlerimiz ABD Dışişleri Bakanlığına ayrıntılı bir biçimde iletilecektir.

Rapor Türkiye'nin demokrasinin gereklerini yerine getirdiğini, çok 
partili bir Meclise, etkin bir muhalefete, Hükümeti eleştirebilen bir basma 
sahip olduğunu belirtmektedir. Raporda ayrıca, 1992 yılında terörizmin 
gösterdiği tırmanış kaydedilmekte ve terörist örgütlerin vahim ve kitlesel 
insan haklan ihlallerine yol açtığı vurgulanmaktadır.

Bunun yanında, 1992 raporunda, Türkiye'de güvenlik 
kuvvetlerince yapıldığı ileri sürülen insan haklan ihlallerine ilişkin iddialara 
yer verilmektedir. Bu iddiaların hemen hepsi yerli ve yabancı 
hükümetlerdışı kuruluşlardan kaynaklanmaktadır. Bu husus herşeyden 
önce, yerli olsun, yabancı olsun, hükümetlerdışı kuruluşların Türkiye'de 
serbestçe faaliyet gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Ancak, Rapor'da 
doğruluğu hukuken kanıtlanmamış olan iddialara yeterince kontrol 
edilmeden yer verilmesi, ister istemez raporun Türkiye hakkında yanıltıcı 
bir izlenim doğurmasına yol açmıştır.

Raporun da kabul etteği gibi, Türkiye çoğulcu bir hukuk 
devletidir. Türkiye insan haklarına ilişkin sözleşmelere taraf olmuş ve 
bunların öngördüğü kontrol mekanizmalarına tabi olmayı kendi idaresi ile 
kabul etmiştir. Bu çerçevede Türkiye Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na 
bireysel başvuru hakkım ve Avrupa insan Haklan Divanı'nın zorunlu yargı 
yetkisini tanımıştır. Dolayısıyla, insan haklan ihlalleri iddialanmn önce 
Türk mahkemelerine, sonra Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve 
müteakiben Divana getirilmesi imkanlan açıktır. Oysa, ulusal )'argı 
organlan ya da İnsan Haklan Komisyonu önüne getirilen davaların sayılan 
ve bu başvuruların sonuçlan, ABD Dışişlerinin raporundaki tabloyu teyid 
eden nitelikte değildir.



Raporda Türkiye'ye yöneltilen eleştirilerin hemen hepsi CMUK 
yürürlüğe girmeden önceki döneme aittir. Türkiye CMUK'a getirilen 
değişikliklerle insan haklan alanında çok önemli bir reform gerçekleştirmiş 
bulunmaktadır. Ancak Türkiye insan haklarının dinamik bir süreç olduğunu 
gözönünde tutarak elde ettikleriyle yetinmeyip bu alanda kendisini daha 
ileriye götürecek önlemleri almak kararlılığındadır.

SURİYE-TÜRKİYE ORTAK BİLDİRİSİ 
(21 OCAK 1993)

Türkiye Başkam Süleyman Demirel Suriye Arap Cumhuriyeti 
Başkam Mahmoud Al Zoubi'nin davetine icabetle 19-20 Ocak 1993 
tarihlerinde Suriye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Türkiye Başbakanına 
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin, Devlet Bakam Cavit Çağlar, Devlet Bakam 
Mehmet Batallı ve Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri refakat 
etmişlerdir.

Konuk Başbakan 19 Ocak günü Suriye Arap Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Hafız Al Esad tarafından kabul edilmiştir. Kabul sırasında 
Türkiye ile Suriye arasındaki ikili konular başta olmak üzere, iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sonurlar üzerinde etraflı ve çok yapıcı 
bir görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Taraflar, ikili ilişkilerde son zamanlarda meydana gelen hızlı ve 
olumlu gelişmelerden duyduklan memnuniyeti dile getirmişler ve bu 
gelişmenin yalnız iki ülkenin ortak yararına değil, aynı zamanda tüm 
bölgenin huzur ve istikranna önemli bir katkı oluşturacağını 
vurgulamışlardır.

Taraflar, Türkiye ile Suriye arasında ortak tarih, manevi değerler 
ve kültür mirasına dayalı ikili ilişkilerin her alanda geliştirilerek iki ülkenin 
ortak çıkarlanna hizmet edecek kalıcı ve kapsamlı bir işbirliğine 
dönüştürülmesi yolundaki siyasi idarelerini teyid etmişlerdir. İki ülkenin 
mevcut potansiyellerini birbirlerini tamamlayacak ve Türkiye ile Suriye'nin 
ortak refahına hizmet edecek şekilde layıkı veçhile değerlendirilmesi halinde, 
iki ülkenin ileriye yönelik büyük hamleler gerçekleştirebileceklerini 
belirtmişlerdir.

Taraflar, iki ülke İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının karşılıklı 
ziyaretleri sonucunda oluşan işbirliği zemini çerçevesinde son aylar zarfında 
özellikle ortak sınıra ilişkin güvenlik meselelerinde vuku bulan olumlu 
gelişmeden duyduklan memnuniyeti teyid etmişler ve yekdiğerinin 
güvenliğine halel getirici nitelikte herhangi bir faaliyete ülkelerinde izin 
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vermeyeceklerini kararlı bir şekilde bir kez daha teyid etmişlerdir. Taraflar 
Irak'ın birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini 
vurgulamışlardır.

1987 yılında Türkiye ve Suriye Hükümetleri arasında imzalanmış 
olan Protokol doğrultusunda ve Atatürk Barajı haznesinin dolmasına 
yaklaşılmış olması muvacehesinde, iki taraf 1993 yılı sonundan önce Fırat 
nehri sularından taraflara yapılacak tahsisatın tesbitinde nihai bir çözüme 
ulaşmak hususunda anlaşmaya varmışlardır. Her iki Dışişleri Bakanı bu 
hedefin gerçekleştirilmesinin takibatını teminen görevlendirilmiş 
bulunmaktadırlar.

Taraflar, iki yakın komşu ülke arasında her alanda ve her düzeyde 
mevcut temas ve danışmaların sıklaştırılmasına atfettikleri önemi teyidle, 
ekonomik, ticari, teknik, bilimsel, kültürel, enformasyon ve konsolosluk 
gibi alanlarda son zamanlarda kaydedilen işbirliğinin daha da geliştirilerek 
ileri bir seviyeye yükseltilmesi temennisinde bulunmuşlar, Şam ve 
Ankara'da karşılıklı olarak birer Kültür Merkezi'nin biran önce açılması 
yönünde arzu izhar ederek üniversitelerarası işbirliğinin geliştirilmesinin ve 
öğrenci değişiminin yoğunlaştırılmasının önemine işaret etmişlerdir.

Taraflar, dünyada vukubulan genel gelişmeler paralelinde ortak 
sınırın imkanlar ölçüsünde şeffaflaştırılarak yeni geçiş kapılarının açılması, 
canlı hayvan geçişlerinde yasalar çerçevesinde kolaylık sağlanması, yıllık 
ticaret hacminin 1 milyar Dolara çıkartılması, seyahat kolaylıklarının ve 
turizm imkanlarının geliştirilmesi, iki ülke özel sektörü bünyesindeki sanayi 
ve ticaret odaları arasmda işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye ve Suriye 
arasında somut sonuçlar almaya yönelik bir iş.

Taraflar, 242 ve 338 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına 
dayalı olarak Orta Doğu banş sürecinin devamına verdikleri önemi teyid 
etmişlerdir. Taraflar, ayrıca, İsrail'in 415 Filistinliyi işgal altmdaki 
topraklardan sımrdışı etmesini kınamışlar ve 799 sayılı Güvenlik Konseyi 
kararının eşitlik ve adalet anlayışı içinde biran önce uygulanmasını 
istemişlerdir.

Konseyi ihdası, iletişim ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, ortak 
girişimlerin ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, elektrik ticaretinin 
yoğunlaştırılması ve Suriye'de mevcut petrol ve doğal gaz üretim 
potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik işbirliği imkanlarının 
araştırılması gibi hususlarda kararlılıklarını vurgulamışlardır.
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Görüşmelerde taraflar, ayrıca, uluslararası ortamda yaşanan süratli 
gelişmelerin ışığında, her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
sorunlarla ilgili olarak Orta Doğu bölgesinde süregelen istikrarsızlığın 
yanısıra Balkanlarda ve Kafkaslarda yeni istikrarsızlık odaklarının ortaya 
çıktığına işaret etmişlerdir. Taraflar, özellikle Orta Doğu, Bosna-Hersek ile 
Azeri Ermeni çatışması hakkında verimli istişarelerde bulunmuşlardır.

Bu çerçevede, Irak yönetiminin kendi halkına zarar verici ve BM 
kararlarına aykırı tutumlarım ısrarla sürdürmesinden duydukları kaygıyı 
dile getirmişler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için alman 
önlemler sırasında Irak'daki sivil halka hiçbir surette zarar gelmemesinin 
birinci öncelik olması gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Taraflar bu vesileyle 
BM kararlarının uygulanması konusunda Bosna-Hersek ve Filistin 
sorunlarıyla ilgili olarak da aynı hassasiyet ve kararlılığın gösterilmesi 
hususunda uluslararası camiaya çağrıda bulunmuşlardır. Ayrıca Dağlık 
Karabağ meselesine ilişkin olarak da dünya uluslarının adil ve eşitlikçi bir 
tutum benimsemesinin önemini vurgulamışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Başkam, 20 Ocak günü Suriye Arap 
Cumhuriyeti Başbakanı ile de aynı konularda etraflı bir görüşme yapmış ve 
bu görüşmeye her iki tarafın heyetleri de katılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hafız Al Esad'a 
Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın davetini iletmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı, Suriye Arap Cumhuriyeti Başbakanını da resmi bir 
ziyaret için Türkiye’ye davet etmiştir. Suriye tarafı davetleri memnunlukla 
kabul etmiştir. Türk tarafı, ziyaret sırasında gösterilen konuk severlik, sıcak 
ilgi ve dostluk için Suriye tarafına teşekkürlerini bildirmiştir.

A Ç I K L A M A  
(21 OCAK 1993)

Bugün saat 11.09'da, 36. paralelin kuzeyinde keşif uçuşu yapan 
koalisyon uçakları Irak füze bataryalarının radar kilitlemesine maruz kalmış 
ve radara bir HARM fıizesi atılmıştır.

Bu, takriben son 36 saat zarfındaki ilk olaydır. Irak'ın tek yanlı 
olarak ilan ettiği ve başta Türkiye olmak üzere bütün uluslararası toplum 
tarafından doğru yolda atılmış olumlu bir adım olarak görülen ateşkesin 
yürürlükte olduğu bir sırada, bölgede uçuş yapan bir koalisyon uçağına 
tehdit yöneltilmesinin münferit bir olaydan ibaret olduğunu ümit ediyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 
BÜYÜKELÇİ FİLİZ DİNÇMEN'İN 

A.A.’NIN NATO TARAFINDAN TUTUKLANAN 
GEMİYE İLİŞKİN BİR SORUSUNA YANITI 

(21 OCAK 1993}

Eski Yugoslavya'ya silâh taşıdığı iddiasıyla Adriyatik’de Nato'ya 
ait gemicilerce durdurulan ve İtalya'nın Taranto limanına çekilen St. 
Vincent bandıralı geminin Türk Kaptanının, İstanbul'a uğradığı yolunda 
ifade verdiği yabancı basından öğrenilmiştir. Gene basında, Konteynerler 
içinde Sovyet ve Çin yapıcı füzeler ile • 107 mm.lik top mermileri 
yakalandığı belirtilmektedir.

Tarafımızdan yapılan araştırmada geminin Kuşadısına uğradığı ve 
hiçbir yükleme ve indirme yapmadığı anlaşılmıştır.

A Ç I K L A M A  
(22 OCAK 1993)

Türkiye ile Almanya arasında sürdürülmekte olan siyasi istişareler 
çerçevesinde, Müsteşar Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Bilgin Unan, 
AFC Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Jürgen Chrobog ile 29 Ocak 
1993 günü Bonn'da siyasi danışmalarda bulunacaktır. Görüşmeler 
sırasında, Türk-Alman ikili ilişkilerinin bütün yönleri ile tarafları 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

A Ç I K L A M A  
(22 OCAK 1993)

Türkiye, İsrail Parlamentosunun İsrail vatandaşlarının FKÖ 
üyeleri ile temaslarına olanak veren karar tasarısını onaylamasını doğru 
yolda atılmış bir adım olarak değerlendirmekte ve memnunlukla 
karşılamaktadır.

Türkiye, Orta Doğu Barış sürecine olumlu katkıları olacak İsrail 
Parlementosunun bu kararının, İsrail Hükümetine FKÖ ile dpğrudan 
görüşme yolunu açmasını içtenlikle temenni etmektedir.



A Ç I K L A M A  
(23 OCAK 1993}

Fransa'daki Bosna-Hersek toplumunu temsil eden Bosna-Hersek 
Temsil Konseyi'nin, Fransa'da açılan bir kampanya sonucunda toplanan 
yardım malzemelerinin Fransa'dan Hırvatistan'ın Ploce Limanına taşınması 
amacıyla Hükümetimize yapmış olduğu başvuru üzerine Türkiye tarafından 
sağlanan Amiral Altıncan isimli onbin ton yük kapasiteli bir gemi 13 Ocak 
1993 tarihinde malzemeyi almak üzere Fransa'nın Sete Limanına 
gönderilmişti. Fransa'daki Bosna-Hersek toplumunca toplanan yardım 
malzemelerinin gemiye yüklenmesi 21 Ocak 1993 günü tamamlanmış ve 
"Bosna'ya yardım gemisi" olarak adlandırılan gemimiz Sete limanından 
Ploce limanına müteveccihen ayrılmıştır.

A Ç I K L A M A  
(27 OCAK 1993)

Ermenistan'daki enerji sıkıntısı ve acil gıda maddesi ihtiyacını 
gözönünde tutarak bu ülkeye yiyecek ve elektrik üretimi için yakıt 
göndermek isteyen Fransız Hükümeti Hükümetimize başvurmuş ve gerektiği 
takdirde bu yardımın Ermenistan'a ulaştırılması için geçiş konusunda 
yardım edip edemeyeceğimizi sormuştur.

İnsani amaçlarla yapılacak taleplerin zamanı geldiğinde iyiniyetle 
ve insani mülahazalarla inceleneceği Fransız makamlarına bildirilmiştir.

Fransa Hükümeti ilk aşamada 100 ton ilaç ve gıda malzemesinin 
uçakla Rostow üzerinden doğrudan doğruya Ermenistan’a gönderileceğini 
açıklamıştır.
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BOSNA-HERSEK BAŞBAKAN YARDIMCISI 
HAKfJA TURAJLİÇ’İN BİR SIRP MİLİS GRUBU TARAFINDAN 

KATLEDİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLIK AÇIKLAMASI 
....... (28 OCAK 1993)

Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı., Hakija Turajiiç'in- 8 Ocak 
1993 tarihinde, Birleşmiş Milletler Gücünün (UNPROFOR) koruması 
altında iken, başlarında yüksek rütbeli subaylar bulunan bir Sırp milis 
grubu tarafından katledilmesi üzerine Türkiye, Bosna-Hersek ile birlikte 
Güvenlik Konseyim aynı gün olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Konsey bu 
talep üzerine toplanarak bir Başkanlık Açıklaması kabul etmiş ve BM 
Genel Sekreterinden olayın soruşturulmasını ve sonucun rapor edilmesini 
istemişti.

BM Genel Sekreterinin oluşturduğu Özel Soruşturma 
Komisyonunun ahiren yayınlanan* raporu Bakanlığımızca dikkatle. 
incelenmiştir.

Raporun BM Koruma Gücünün olaydaki ağır ihmalini ve 
sorumluluğunu hafifletecek tarzda kaleme alınmış olduğu, Sırp saldırısına 
mazeret aramaya çalıştığı ve cinayeti tek bir kişinin eylemi olarak takdime 
kalkıştığı üzüntü ve endişeyle görülmüştür.

Bosna-Hersek makamlarının Özel Soruşturma Komisyonuna 
yaptıkları soruşturmanın ortaklaşa yürütülmesi önerisinin BM
S ekretaryasının onayı ile reddedilmesi de dikkati çekmektedir.

BM Koruma Gücü sivilleri korumakla yükümlüdür. Hayat 
kurtarmak için silah kullanma yetkisini haizdir. BM KORUMA Gücü 
kendi koruması altındaki Turajiiç'in öldürülmesine seyirci kalarak görevini 
yerine getirmemiş, yetkisini kullanmamıştır. Raporda bu ağır kusur için 
gösterilen mazeretlerin Türkiye tarafından kabulü mümkün değildir.

Rapor, Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanamadığım, BM 
Koruma Gücünün etkisiz kaldığım ve Sırpların keyfme tabi olduğunu da 
ortaya koymaktadır. Bu durum Türkiye'nin Güvenlik Konseyinden 
saldırganlığın durdurulması için acilen önlem alınmasını ve 
UNPROFOR'un görev talimatı ve yetkilerinin güçlendirilmesini istemekte 
ne kadar haklı olduğunu göstermektedir.

Rapor, Bosna-Hersek'de BM kurumlan arasındaki eşgüdüm 
noksanlığım da gözler önüne sermektedir. Bunun mazur görülmesine imkan 
yoktur.
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Bu bağlamda, raporun endişe verici yönlerinden biri de Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin bilgisi ve onayı dahilinde 
Saraybosna'ya insani yardım götüren uçağımızın havaalanına inişi ile 
Turajliç'in katili arasında dolaylı, hatta doğrudan bir bağ kurmaya 
kalkışması, uçağımızın Saraybosna'daki varlığını bu vahşi cinayete 
neredeyse mazeret olarak göstermesidir. Türkiye'nin bu zihniyeti ve 
gerçeklerin saptırılmasını kabul etmesine imkan yoktur.

Turajliç'in katli Bosna-Hersek'teki Sırp saldırganlığım ve zulmünü 
bir kez daha ortaya koymuştur.

Bosna-Hersek'te ırkçı hegemonya tesisi amacıyla BM üyesi 
bağımsız ve egemen bir devletin topraklarına silahlı saldırıda bulunulmuş, 
zorla toprak ilhakına yönelinmiş ve "etnik temizlik" yöntemi uygulanmak 
suretiyle insanlar göçe zorlanmıştır. Birleşmiş Milletler’den beklenen 
uluslararası hukukun bu şekilde bariz ihlaline son vermek, "etnik temizlik" 
sürecinin sonuçlarını gidermek ve herşeyden önce ateşkesi sağlayarak barışı 
tesis etmektir.

Türkiye, Bosna-Hersek'te 1.7 milyon kişinin yurtlarından 
sürülmesine neden olan ve 150.000'den çok insanın kanma giren vahşeti bir 
kez daha nefretle kınamakta, BM'i bu cinayetten ders alarak saldırıların 
durdurulması için etkin önlemler almaya çağırmakta, Turajliç'in katlinden 
sorumlu olanların cezaya çarptırılmalarını beklemektedir.

AÇIKLAMA 
(29 OCAK 1993}

Ermenistan'la iki ülkeyi doğrudan ilgilendiren konularda çeşitli 
vesilelerle temaslar yapılmaktadır.

Bu kere Ermenistan Cumhurbaşkanı Ter Petrosyan, ikili konularda 
görüşmelerde bulunmak üzere özel temsilcileri Libardiyan ve Şahnazaryan'ı 
Ankara'ya göndermeyi Sayın Başbakanımıza önermiştir. Bu önerinin uygun 
bulunması üzerine adıgeçenler Ankara'ya gelmişlerdir.
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AÇIKLAMA 
(30 OCAK 1993)

Moldova Cumhuriyetinin içinde bulunduğu güç ekonomik koşullar 
nedeniyle Moldova halkına yarchm elimizi uzatmak amacıyla Hükümetimiz 
tarafından sağlanan 65 ton ağırlığında yiyecek ve ilaçtan oluşan insancıl 
yardım malzemesi Kızılay'a ait dört adet kamyonla bu akşam yola 
çıkarılacaktır. Ayrıca, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagavuz özerk 
Cumhuriyetinin özellikle kuraklık dolayısıyla ihtiyaç duyduğu gıda 
maddelerinden oluşan 47 ton yardım malzemesi de yine Kızılay'a ait üç 
adet kamyonla sevk edilmektedir.

SORUYA CEVAP 
{01 ŞUBAT 1993) -

KONU: Batı Trakya Türk Azınlığı okulları için Yunan 
makamlarının kitap hazırlama girişimleri ",

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Filiz Dinçmen'in bu konuda 
bir soruya verdiği cevap aşağıda belirtilmiştir:

Türkiye ile Yunanistan arasmda mevcut anlaşma ve protokoller, 
Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında okutulacak ders kitaplarının 
Türkiye tarafından hazırlanmasını öngörmektedir. Bu kitapların, sözkonusu 
anlaşma ve protokollarda belirlenen yöntem izlenerek Yunan makamlarının 
onayının alınmasından sonra Batı Trakya'ya gönderilmeleri gerekmektedir.

Bugüne kadar, Türkiye tarafından önerilen kitaplara Yunan 
makamlarının çok çeşitli bahaneler göstererek onay vermemeleri üzerine, 
uzun süredir Batı Trakya'ya kitap gönderilmesi mümkün olmamaktadır. 
Son olarak, 1991 yılı Ekim ayında Batı Trakya'daki Türk azınlığı 
okullarına gönderilmek üzere önerilen ders kitapları için Yunan 
makamlarının onayı henüz alınamamıştır.

Sunulan kitapları iki ülke arasmda mevcut anlaşma ve protokollara 
uygun olarak süratle incelemek ve onaylamak yerine, Yunan makamları bu 
defa kendileri Batı Trakya'daki Türk Azrnlık Okulları için kitap hazırlama 
yoluna gitmişlerdir. İlk defa geçen yıl ilkokul birinci sınıflar için Türkçe 
okuma kitabı hazırlamışlardır.

•■r

Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplan, yürürlükte bulunan 
Anlaşma ve Protokol hükümlerinde öngörülmeyen bu uygulamaya tepki 
göstermiştir. Yunan makamlarının, Azınlığın tepkisini dikkate almadan, bu
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defa ilkokul ikinci sınıflar için Türkçe Okuma ve Dilbilgisi kitapları 
hazırladıkları öğrenilmiştir. Bölgeden alman haberlere göre azınlık, 
öğretmenleri ve öğrencileri ile bu durumdan ciddi rahatsızlık duymaktadır.

Azınlık okullarının kitap ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iki 
ülke arasında ne şekilde işbirliği yapılacağı mevcut anlaşma ve protokollarla 
belirlenmiştir. Bu mekanizmaya Yunanistan işlerlik kazandırmamasına 
rağmen, Türkiye'nin Batı Trakya'ya kitap göndermediği, bu nedenle Türk 
azınlık okullarında ders kitabı sorunu ortaya çıktığı propagandasını 
yapmaktan da geri kalmamıştır.

Yunanistan'ın son olarak iki yeni kitap daha hazırlamış olması 
azınlığın kimliğini bizzat şekillendirme konusunda ısrarlı olduğunu 
göstermektedir. Bu durumun iki ülke arasında mevcut anlaşma ve 
protokoller ile günümüzde geçerli azınlık haklan anlayışı ile bağdaşır bir 
yanı bulunmamaktadır.

Temennimiz, Yunanistan'ın ders kitaplan konusunda gerçekleri 
görmesi ve tek taraflı hareket etmekten vazgeçerek azınlığın eğitimi 
alanında, Türkiye ile mevcut anlaşma ve protokollerin hükümlerine uygun 
işbirliği yapmasıdır.

AÇIKLAMA 
(5 ŞUBAT 1993)

Bosna-Hersek'de her geçen gün daha da ağırlaşan şartlar altında 
hayatlannı idame ettirebilme mücadelesi vermekte olan Bosna-Hersek 
halkına Hükümetimizce insancıl yardım sevkiyatına devam edilmektedir. Bu 
çerçevede, en son olarak 15 Ocak 1993 tarihinde havayolu ile yapılan 
sevkiyata ilave olarak bu sabah da Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye 
uçağı ile 10 ton ağırlığında ve çoğunluğu itibarıyla gıda maddelerinden 
oluşan insancıl yardım malzemesi Zagreb'e gönderilmiştir. Yardım uçağımız 
ile Türkiye'de tedavileri tamamlanan dört Boşnak yaralı da Zagreb'e 
nakledilmişlerdir.



HOLLANDA KRALLIĞI BAŞBAKAN! RUUD LUBBER'S'İN 
TÜRKİYE'YE RESMİ BİR ZİYARETTE BULUNACAĞINA İLİŞKİN

AÇIKLAMÂ ;
(5 ŞUBAT 1993)

Hollanda Krallığı Başbakanı Ruud Lubbers, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Süleyman Demirci'm davetine icabetle, 17-18 Mayıs 1993 
tarihleri arasında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Başbakan Ruud Lubbers'e, Hollanda Dışişleri Bakam Peter 
Kooijmans ile HollandalI üst düzey yetkili ve işadamlarından oluşan bir 
ekonomik'heyet eşlik edecektir.

Ziyaret sırasında, iki ülke Başbakanları, ikili ilişkilerin bütün 
veçheleri ile tarafları ilgilendiren güncel uluslararası konularda resmi 
görüşmelerde bulunacaklardır.

Başbakan Lubbers, İstanbul'u ziyaret ederek, buradaki iş ve sanayi 
çevreleri ile de temasda bulunacaktır.

BASIN AÇIKLAMASI 
{8 ŞUBAT 1993) 

tarihine kadar ambargoludur

Sayın Bakanımız, Romanya Dışişleri Bakam Teodor 
Melescanu'nun davetine icabetle 11-12 Şubat 1993 tarihlerinde 
Romanya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Bükreş'te yapılacak görüşmelerde Türkiye-Romanya ikili 
ilişkilerinin her alanda daha ad geliştirilmesi imkanlan üzerinde durulacak, 
bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı bilgi ve görüş alışverişinde 
bulunacaktır.

AÇIKLAMA 
{9 ŞUBAT 1993)

Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'm kuzey kesimindeki Akdere 
bölgesine ermeni askeri birliklerince 6 Şubat'ta başlatılan saldın sonucunda 
önemli can kaybının da olduğu üzüntü ve endişeyle öğrenilmiş 
bulunmaktadır.
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Minsk grubunun Dağlık Karabağ sorununa barışçı bir çözüm 
bulunması amacıyla yeniden toplanmasına yönelik temasların yoğunluk 
kazandığı bir dönemde girişilen bu saldın düşündürücüdür.

Öte yandan, Ermenistan'ın bu denli geniş çaplı bir askeri harekatı 
yapabilmesi, gerekli ikmal ve lojistik desteği sağlayabilmesi üzerinde 
ciddiyetle durulması gereken bir noktayı oluşturmaktadır.

Banş arayışı içinde olduğunu açıklayan Ermenistan'ın 
hareketlerinin bu Beyanlan ile uyum içinde olması, Kafkasya Bölgesinde 
kurulmasını dilediğimiz ve bu amaçla çaba gösterdiğimiz istikrar ve güven 
ortam mm oluşturulmasını kolaylaştıracaktır.

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ TRAFlK HACMİ VE BU SU 
YOLUNUN ORTA-ASYA VE KAFKAS PETROLÜ İLE DOĞAL 
GAZININ TAŞINMASINDA KULLANILMASI ÇALIŞMALARI 

HAKKINDA SORULAN BİR SUALE CEVABEN YAPILAN 
AÇIKLAMA 

(9 ŞUBAT 1993)

Özellikle İstanbul Boğazında trafik hacmi çok kritik ve tehlikeli 
boyatlara ulaşmıştır. Tuna-Ren bağlantısının açılmasıyla bu trafiğin 
önümüzdeki dönem daha da artması beklenmektedir.

Teknolojik gelişmeler sonucu Boğazlar'dan geçen gemilerin tonaj ve 
ebatlanndaki artış, bunların taşıdığı tehlikeli maddeler, esasen çok yoğun 
olan deniz trafiği ve herşeyden önce Boğaz'm çoğrafı-fıziki yapısı deniz 
kazalan risk ve tehdidini çok ciddi biçimde arttırmaktadır.

Bu durumda olan Boğazlar'ın petrol ve doğal gaz taşımacılığında 
kullanılmasıyla yeni bir trafik yükü getirilmesi, deniz kazalan riskini çok 
büyük ölçüde arttıracak, seyrüsefer ve çevre güvenliğine ve daha da 
önemlisi 10 milyonluk metropol olan İstanbul'un bizatihi fiziki güvenliği ile 
can ve mal emniyetine çok ciddi ve vahim bir tehdit teşkil edecektir. 
İstanbul'un böyle bir tehlikeye maruz bırakılması göze alınamaz. Petrol 
yüklü büyük bir tankerin Boğaz'da kaza yapmasının yaratacağı can ve mal 
kaybı düşünülürse, bu akibetin yaşanmasının beklenmesi hiçbir makul 
gerekçeyle Türkiye'den istenemez. Öte yandan konunun çevre kirliliği 
boyutu da bulunmaktadır. Petrol yüklü bir tankerin batmasının Boğaz’da 
yaratacağı ekolojik facianın sonuçlan da düşünülmelidir.



Batılı ülkelerin meskun olmayan bölgelerdeki kendi sahillerinde 
bile deniz kazası ve çevre kirliliği konusunda gösterdiği haklı duyarlılık ve 
aldıkları zecri tedbirler düşünülürse, 10 milyon nüfuslu Türkiye'nin en 
büyük şehri İstanbul'un ortasından geçen Boğaz konusunda Türkiye'nin 
haklı endişeleri başka bir izaha gerek olmadan anlaşılacaktır.

Bu niteliğiyle sorun Türkiye için herşeyden önce bir güvenlik 
sorunudur.

Seyrüsefer güvenliğini arttırmak için yapılacak teknik 
düzenlemeler ancak bugünkü deniz trafiğinin bir ölçüde daha güvenli hale 
getirilmesini sağlayabilecektir. Boğazların büyük çaplı ilave trafik hacmini., 
kaldırması teknik düzenleme meselesi değildir. Ortada fiziki bir güçlük ve 
ciddi bir güvenlik riski bulunmaktadır.

Bu temel mülahazanın yanısıra, Boğazların petro). ve doğal gaz 
taşımacılığında kullanılması konusu çok yönlü olarak, değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, deniz kazası ve çevre tahribatı durumlarında 
Boğaz'm ulaşıma ve trafiğe kapanacağı unutulmamalıdır. Aynı şekilde, 
büyük tonajlı tanterlerin geçişi sırasında da fiziki nedenlerle Boğazlar'da 
uzun sürelerle yerli ve yabancı gemi trafiğinin durdurulması gerekecektir. 
Petrol ve doğal gazın Boğaz yoluyla taşınmasının istenmesi halinde, Boğaz 
trafiğinin yıl boyunca uzun süreler diğer tüm gemilere kapatılarak sadece 
petrol ve doğal gaz taşıyan gemilerin geçişine tahsis edilmesi gibi bir 
durum ortaya çıkacaktır. Bütün bunların uluslararası su yolu olan Türk 
Boğazlarında seyrüsefer ve transit serbestisi ilkesinin özünü zedeleyeceği ve 
bunun kullanılmasını fiilen engelleyeceği açıktır.

ö te  yandan, deniz kazaları halinde Boğazların mecburen uzun 
süreler kapalı kalacağı gözönüne alınırsa, Boğazlar'dan geçecek petrol ve 
doğalgaz'ı ihraç eden ülkeler ile bunu nakleden ve organize eden şirketler ve 
mensup oldukları devletler için de Boğaz yolunun emin ve güvenli bir 
güzergah olduğu söylenemez

Sonuç olarak Türk Boğazlarında deniz trafiği açısından bir "dar 
boğaz" durumu vardır.

İstanbul şehrinin güvenliğini tehlikeye atmadan petrol ve doğal gaz 
taşımacılığının getireceği ilave yükün kaldırılması mümkün değildir. 
Konunun değerlendirmesinde salt ekonomik mülahazalarla güvenlik 
boyutunun görmezden gelinmesi hiçbir haklı ve meşru gerekçeyle 
savunulamaz. Boğaz trafiğinin bugünkü haliyle bile taşıdığı risk ve 
tehlikelere ilişkin objektif veriler ortadadır. Boğazların buna ilaveten
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tehlikeli madde taşımacılığı için kullanılmak istenmesi, İstanbul'un 10 
milyon nüfusuyla bile bile tehlikeye atılmasının kabulünü istemektedir. 
Bunu hiçbir ülkenin kabullenemeyeceği açıktır.

AÇIKLAMA 
(10 ŞUBAT 1993)

Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin, Endonezya Dışişleri 
Bakanı Ali Alatas'ın davetine icabetle 17-20 Şubat 1993 tarihlerinde 
Endonezya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında, Sayın Dışişleri Bakanımız ile Endonezya Dışişleri 
Bakanı arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Endonezya arasmda 
mevcut iyi ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda daha ileriye götürülmesi 
imkanlarının yamsıra, uluslararası ve bölgesel konular üzerinde görüş alış 
verişinde bulunulacaktır.

AÇIKLAMA 
(10 ŞUBAT 1993)

Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal, Bulgaristan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev'in davetine icabetle 15-17 Şubat 1993 tarihleri 
arasmda Bulgaristan'a, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kiro 
GligoroVun davetine icabetle 17-18 Şubat 1993 tarihlerinde Makedonya'ya 
ve Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sali Berişa'mn davetine 
icabetle 18-20 Şubat 1993 tarihlerinde Amavutluk'a resmi bir ziyarette 
bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret edecekleri üç ülkede ikili 
ilişkilerimizin bütün veçheleri ile başta Balkanlardaki durum olmak üzere, 
tarafları ilgilendiren güncel uluslararası konularda görüşmelerde 
bulunacaklardır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE ROMANYA ARASINDAKİ 
İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 

1993 YILI PROGRAMI 
{11 ŞUBAT 1993)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin'in 
. 11-12 Şubat 1993 tarihleri arasında Romanya'yı ziyareti vesilesiyle yapılan 
görüşmeler sırasında, ikili ilişkiler alanında ve iki tarafın ilgi duyduğu bazı 
bölgesel ve uluslararası konularla ilgili olarak geniş bir görüş teatisi 
yapılmıştır.

19 Eylül 1991 tarihinde Romanya ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasında imzalanmış Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
hükümleri uyarınca iki Dışişleri Bakam, ikili işbirliğinin sürdürülmesi ve 
teşvik edilmesi konusunda taraflara düşen rolün altını çizmiş ve aşağıda 
yazılı hususlarda mutabakata varmıştır.

1) Taraflar, 1993 yılında gerçekleştirilecek olan, Romanya 
Cumhurbaşkanı Lon Iliescu'nun Ankara'yı ziyareti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı Süleyman Demirel'in Bükreş'i ziyaretinin en iyi koşullarda 
gerçekleştirilmesi için çaba sarfedeceklerdir.:

2) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam, Romanya Dışişleri 
Bakanı, Türkiye'de resmi bir ziyarette bulunmaya devam etmiştir. Romen 
tarafı daveti kabul etmiş olup, ziyaret tarihi diplomatik yollardan tesbit 
edilecektir.

3) Taraflar, iki ülke arasmda ilişkilerin geliştirilmesi için ve 
tarafların ilgi duyduğu uluslararası ve bölgesel konularda muntazaman 
siyasi danışmalarda bulunacaklardır.

1993 yılında siyasi danışmalara aşağıda yazılı konularda 
yapılması uygun görülmüştür.

a) Avrupa Konseyi ile ilişkiler
b) Karadeniz Ekonomik İşbirliği
c) AGİK konulan
d) Yugoslavya'daki durum
e) Yeni bağımsız devletlerle işbirliğinin gerçekleştirilmesi
f) Silahsızlanma, silahlara kontrolü ve Avrupa kıtasında güven ve 

Güvenliğin arttınlması için önlemler
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İki taraf, uluslararası toplantı ve konferanslar öncesinde ve 
sırasında birbirlerine danışacaklardır.

4) Dışişleri Bakanlıklar!, iki ülkenin devlet kuruluşları ile Hükümet 
dışı kurum ve kuruluşlar arasındaki temasları teşvik edecek ve 
destekleyeceklerdir.

5) Taraflar, bölgesel işbirliğinin ve bölgede bir güven havasının 
sağlanmasının önemini teyid ederek, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ile ilgili 
Bildirinin uygulanması amacı ile yakın bir işbirliğinde bulunacaktır. 
Taraflar, Karadeniz Parlamenter Asamblesi oluşturulması da dahil olmak 
üzere parlamentoları arasında işbirliğinin yoğunlaştırılmasına gayret 
göstereceklerdir. Ayrıca, bölgede kültürel ve bilimsel işbirliğinin 
geliştirilmesi ve bu kapsamda Karadeniz Üniversitesi kurulması konusunda 
mutabık kalmışlardır.

6) Taraflar, 1992 yılında Türk-Romen işbirliğinin sürekli olarak 
geliştirilmesi hususunda imzalanan Anlaşma ve Protokollere ilişkin 
memnuniyetini ifade ederek, 1993 yılında ikili hukuki çerçevenin 
genişletilmesi için gayret sarfetmeyi kararlaştırmışlardır.

7) Her iki taraf, mümkün olduğu takdirde 1993 yılında, iki ülke 
arasında, uzun vadeli, yeni bir Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği 
Anlaşmasının görüşülmesi ve imzalanmasına ilgilerini teyid etmiştir. Ayrıca, 
taraflar, iki ülkede mevcut yetkili kuruluşların, bir Serbest Ticaret 
Anlaşmasının imzalanması hususunda olanakları incelemesini teşvik 
edeceklerdir.

8) Türk tarafının, Karma Ekonomik Kurul Toplantısının 31 Mart 
-2 Nisan 1993 tarihleri arasında düzenlenmesi ile ilgili teklifini kaydeden 
Romen Dışişleri Bakanlığı, Romen yetkili kuruluşlarına gerekli tavsiyelerde 
bulunacaktır. Taraflar, bir Türk-Romen İş Konseyi kurulmasını teşvik 
edeceklerdir

9) Taraflar, Sanayi Bankacılık ve Turizm alanlarında işbirliğinin 
geliştirilmesi ile ilgili girişimleri olumlu karşılamakta ve desteklemektedir.

10) Taraflar, kara, demir, hava ve deniz ulaştırma alanlarındaki 
sorunları Karma Ulaştırma Komisyonu çerçevesinde uygun bir şekilde 
çözümlemeye gayret edecektir.

11) Taraflar, Bilim, Kültür ve Eğitim alanlarında bazı önemli 
faaliyetlerin, mümkün olduğu kadar bu yıl gerçekleştirilmesi için gerekli
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önlemleri alacaklardır. Taraflar, aşağıda yazılı hedefleri gözönünde 
bulunduracaklardır: r

a) Karşılıklı olarak, Kültür Merkezlerinin açılması ve bu amaçla, 
yetkili heyetler arasında görüşmelerin, diplomatik yoldan tesbit edilecek 
tarihlerde, Ankara, veya Bükreş'te yapılması üzerinde anlaşmışlardır.

b) 1994-1996 döneminde, Kültürel Değişim Programı ile ilgili 
görüşmelerin 1993 yılında gerçekleştirilmesi.

c) Kültürel Programın içerdiği faaliyetlerin uygulanması amacıyla 
yetkili kuruluşların desteklenmesi.

d) Türkiye'de Romen Kültür ve Sanat Haftalarının ve Romanya'da 
Türk Kültür ve Sanat Haftalarının düzenlenmesi.

e) Bilim ve Eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan 
doğrudan görüşmelerin yapılması için yetkili kuruluşların teşvik edilmesi.

f) Taraflar, tarihi ve arkeolojik eserlerin korunması ve onarılması 
konularında işbirliğine gideceklerdir.

Uygulamada karşılaşılan bazı sorunların çözümlenmesi amacıyla; 
1993 yılında, iki ülkenin yetkili makamları arasında Konsolosluk 
Görüşmeleri yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.

11 Şubat 1993 tarihinde, Bükreş'te, her ikisi de geçerli olmak üzere 
Türkçe ve Romence dillerinde hazırlanmıştır.

HİKMET ÇETİN 
Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakam

TEODOR V. MELESCANU 
Romanya Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakam
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AÇIKLAMA 
(11 ŞUBAT 1993)

Kâbil'de giderek şiddetlenen çarpışmaların Büyükelçiliğimiz 
mensuplarının can güvenliği için hayati tehdit teşkil eden boyutlara ulaşması 
dolayısıyla, Kabil Büyükelçiliğimizin çalışmalarına geçici olarak ara 
verilmiş ve Büyükelçilik personeli Türkiye'ye dönmüştür.

Kâbil'de yaşam şartlan normale döndüğünde Büyükelçiliğimiz 
çalışmalarına yeniden başlayacaktır.

KUVEYT BAŞBAKAN BİRİNCİ YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ 
BAKANI ŞEYH SABAH AL AHMED AL CABER AL SABAH'IN 

TÜRKİYE'Yİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(12 ŞUBAT 1993)

Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh 
Sabah Al Ahined Al Caber Al Sabah 11-12 Şubat 1993 tarihleri arasında 
Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul sırasında konuk Bakan 
Kuveyt Emiri Şeyh Cabir Al Ahmed Al Sabah'ın yazılı bir mesajını Sayın 
Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.

Konuk Bakan ve refakatindeki heyet İle evsahibi Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Sayın Tahir Köse başkanlığındaki heyetimiz arasında yapılan 
görüşmede, taraflar, iki ülke arasında mevcut güçlü ve kardeşlik esaslanna 
dayanan ilişkiler üzerinde durmuşlardır. Görüşmede ilişkilerin gelişmesinden 
duyulan memnuniyet dile getirilmiş ve bu ilişkilerin daha da ileriye 
götürülmesi yolunda gösterilecek her türlü çabayı desteklemeye hazır 
olduklannı belirtmişlerdir.

Kuveyt tarafı, başta Emir olmak üzere gerek hükümet ve gerek ulus 
olarak Türkiye'nin Körfez bunalımı sırasında oynadığı gurur verici rolü, hak 
ve adaletin yanında yeralmış olmasını, Irak işgali sırasında Kuveyt'i 
desteklemesini her zaman takdirle andıklannı ifade etmiştir.

Taraflar, görüşme sırasmda Körfez bölgesindeki durumu ile almış, 
Irak tarafından Kuveyt'in uluslararası sınırlarının sürekli biçimde ihlal 
edilmesi ve bu ülkenin Kuveyt ile ilgili olarak öne sürdüğü iddialar üzerinde 
durmuşlardır. Taraflar aynca, Irakin Kuveyt'i işgali ile BM kararlarım
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uygulamada gösterdiği olumsuz tutumu görüşerek, halen tutuklu bulunan 
Kuveytli esirler sorunu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler kararlanmn 
uygulanması konusunu ele almışlardır. ,

Görüşme sırasında Irak'la Kuveyt arasında çizilen sınır konusu, 
yağmalanan mal ve mülkten, dolayı uğranılan zararın, tazmini hususu da 
gündeme gelmiş, Irak'ın BM kararlarının. uygulanmasında gösterdiği 
olumsuz tavır kmanmış ve sözkonusu kararların uygulanması çağrısında 
bulunulmuştur. Taraflar özellikle ateşkesin sağlanması ile ilgili olan 
kararların tam olarak uygulanmasını istemişlerdir.

Türk tarafı ayrıca Irak'ın Kuveyt topraklan üzerinde sürekli olarak 
ileri sürdüğü iddialan kınamış, Irak yönetiminin Kuveyt'in kendi topraklan 
üzerindeki egemenliğine saygılı olması çağnsmda bulunmuştur.

Türk ve Kuveyt tarafı, Irak'ın sürekli olarak uluslararası planda 
alınan kararlan ihlal etmesinin, bölge güvenliği ve istikrarına karşı bir 
tehdit oluşturduğunu ve bölgenin sürekli bir gerginlik içinde kalması 
sonucunu doğurduğunu vurgulamışlardır.

: Taraflar, uluslararası topluma, BM kararlarına uyması yolunda 
Irak’a baskı yapılması ve bu ülkeye uluslararası yükümlülüklerinden 
kurtulması için fırsat verilmemesi çağnsmda bulunmuşlardır.

Her iki taraf,, Bosna-Hersek'teki Müslüman halkın maruz kaldığı 
zor şartlar karşısmda kararlı bir tutum alınması için uluslararası toplumun 
süratle harekete geçmesi gerektiğini ifade etmiş, sorunla ilgili BM Güvenlik 
Konseyi kararlanmn uygulanması yolunda ciddi bir şekilde çaba 
harcamasını, Bosna-Hersek'te Sırp katliamına son verilmesi için etkin 
girişimlerde bulunulmasını istemiştir.

Arap-İsrail anlaşmazlığının çözümlenmesini amaçlayan Orta Doğu 
Banş Sürecini desteklediklerini ifade eden taraflar, BM Güvenlik 
Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlan çerçevesinde, toprak karşılığı banş 
ilkesine dayalı olarak Filistin sorununun çözüme kavuşturulmasını ve 
banşm sağlanmasını hedef aldıklanm ye bu yolda harcanan çabalan 
desteklediklerini, sımrdışı edilen Filistinlilerin yurtlarına dönmeleri için 
harcanan çabalan ve bu çerçevede BM Güvenlik Konseyinin 799 sayılı 
karann arkasmda olduklarım ifade etmişlerdir.

Türk ve Kuveyt tarafı, İslam Konferansı Örgütü'nün, dünyanın 
hangi yöresinde olursa olsun Müslümanların sorunlanna gösterdiği ilgiyi ve 
bu sorunların çözümlenmesine yönelik çabalarım desteklediklerini 
vurgulamışlardır.
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Görüşmede Afganistan'daki durum ele alınmış, bu Müslüman 
ülkede süren çarpışmalar karşısında duyulan endişe taraflarca dile getirilmiş 
ve çarpışmaların derhal durdurularak kan dökülmesinin önlenmesi için, ilgili 
tüm taraflara çağrıda bulunulmuştur. Taraflar ayrıca, Afganistan'da güven 
ve istikrarın sağlanması için harcanan her türlü çabayı desteklediklerini 
ifade etmişlerdir.

AÇIKLAMA 
(12 ŞUBAT 1993)

Eski Yugoslavya'da süregelen bunalım ve çatışmaların bir an önce 
sona erdirilmesi için yeni ABD yönetiminin aktif bir tutum almaya karar 
vermesi tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır.

ABD Dışişleri Bakanının bu konudaki açıklamasında bunalımın 
nedenlerini tespit ile mevcut durumun unsurlarım teşhiste isabetli 
değerlendirmelerde bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede ABD 
yönetiminin Bosna Hersek'te taraflara zorla bir çözümün kabul 
ettirilemeyeceği, tarafların ancak serbest iradeleriyle benimseyecekleri bir 
çözümün sağlanmasına çalışacağı hususundaki görüşlerini de 
paylaşmaktayız. Bosna Hersek halkının ve devletinin hukukunu ve varlığım 
tam olarak koruyan adil ve kalıcı bir çözüm bulunması bakımından ABD 
yönetiminin öngördüğü bu adım ve önlemlerin başarılı olması samimi 
dileğimizdir.

Şimdiye kadar kapsamlı bir çözüm için ortaya atılan planlar 
yetersiz kalmış ve sarfedilen çabalar bir sonuca ulaşmamıştır. Uluslararası 
toplumun Bosna-Hersek'te barışı henüz tesis edememiş olmasının temel 
nedeni, Sırp saldırganlığına karşı sınırlı askeri müdahale seçeneğini sürekli 
dışlamış bulunmasıdır. Bu kere ABD'nin siyasi planda gerçekleştirmeyi 
öngördüğü önlemlerin güç kullanılmasına gerek kalmadan barışı sağlaması 
tabiatiyla arzuya şayandır. ABD'nin bu olumlu ve kararlı yaklaşımının 
Bosna Hersek'teki vahşeti durdurmak ve halkın ızdıraplannı biran önce 
dindirebilmek amacını gerçekleştirmek yolunda başarılı olması için Türkiye 
her türlü desteği vermeğe hazır bulunmaktadır.
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AÇIKLAMA 

(15 ŞUBAT 1993)

Deviet Bakam ve Başbakan' Yardımcısı S ay m Erdal İnönü ve Milli 
Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz Somali'deki Birleşmiş Milletler Gücü 
çerçevesinde görev yapan Türk Birliği'ni ziyaret etmek amacıyla 17 Şubat 
Çarşamba günü Mogadişu’ya gideceklerdir.

Bir gün sürecek ziyarete Dışişleri Bakanlığı temsilcileri de 
katılacaklardır. " n *•; ,

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ERDAL İNÖNÜ'NÜN GÖRÜŞMELERDE BULUNMAK ÜZERE

23 ŞUBAT-7 MART 1993 TARİHLERİNDE VATİKAN, BELÇİKA, 
ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA VE İTALYA’YI ZİYARET 

EDECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(17 ŞUBAT 1993)

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü, 
beraberinde bir heyet olduğu halde, 23 Şubat-7 Mart 1993 tarihlerinde 
Vatikan, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya'yı Hükümetimizi 
temsilen görüşmelerde bulunacaktır.

Sayın İnönü, ziyaret edeceği ülkelerde, Devlet ve Hükümet 
Başkanlan ve diğer yetkililer ile ikili ilişkilerimiz, Türkiye ile Avrupa 
Topluluğu ilişkilerinin gelişmesi ve çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunlar 
hakkında görüşmeler yapacak, ayrıca, Belçika'da bulunacağı süre içinde 
Türkiye-AT ilişkilerini görüşmek üzere üst düzey AT yetkilileri ile biraraya 
gelecektir.

SORU CEVAP 
(17 ŞUBAT 1993)

Soru: Batı Trakya müslüman Türk azınlığının okul kitabı stfhınu 
konusundaki son gelişmeler nelerdir?

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan müslüman Türk 
azınlığının uluslararası antlaşmalar ile ikili anlaşmalarda yer alan haklarını 
tam olarak kullanmaları Hükümetimizin yakından titizlike takip ettiği bir 
konudur.

163



Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kültür Anlaşması ve Protokolü 
Batı Trakya'daki Türk azınlığının Türkçe eğitimi için gerekli kitapların 
Türkiye’den sağlanmasını öngörmektedir. Ancak, Yunanistan iki ülke 
arasmda mevcut bu mutabakatları gözardı etmek suretiyle Batı Trakya 
azınlığına Yunan makamlarının hazırladıkları kitapları zorla kabul ettirmek 
istemektedir. Kendi statüsü ve haklan bakımından anlaşmalara uygun 
hareket edilmesini istemenin ötesinde bir emel ve talebi olmayan Batı 
Trakya müslüman Türk azınlığının ortaya koyduğu haklı duyarlılığa Yunan 
makamlarının gösterdiği tepki düşündürücüdür. Ayrıca, haklarına sahip 
çıkan azınlığa karşı bazı fanatik Yunanlıların kaba kuvvete başvurma 
yoluna tevessül etmesi de insan haklan ve çağdaş değerlerle bağdaşmayan 
bir zihniyeti ortaya koymaktadır.

Son olarak, Batı Trakya'da, girişi yetkili yerel makamların sıkı 
denetimine tabi yasak bölgedeki Mustafcova köyünde kendi hazırladıkları 
kitaplan kabul ettirmek amacıyla Yunan makamlarının zorlayıcı 
uygulamalara başvurduklan yolunda bilgiler alınmaktadır.

Avrupa'da blokların yıkıldığı, ülkeler arasındaki sınırlann kalktığı, 
insan ve azınlık haklan konusunda AGİK sürecinin ileri bir aşamaya 
ulaştığı bu dönemde, Yunanistan'in bir yasak bölge uygulamasını 
sürdürmesinden ve bu bölgede muhtemelen uluslararası kamuoyunun 
gözünden kaçabileceği düşüncesiyle müslüman Türk azınlığına zorla kitap 
kabul ettirebilme faaliyetlerinde ısrarlı olmasından kaygı duyulmaktadır. 
Böyle zorlayıcı uygulamalar günümüzde hiçbir şekilde kabul edilemez.

Türkiye, Batı Trakya müslüman Türk azınlığının eğitimi için 
gerekli kitap ihtiyacının karşılanması konusunda iki ülke arasındaki anlaşma 
ve protokollara uygun hareket edilmesini istemekte ve bu amaçla işbirliğine 
hazır bulunmaktadır. Bu gibi konuların sağduyu ve basiretle 
çözümlenmesinin mümkün olduğunu düşünmekteyiz.

Konu hakkmdaki görüş ve endişelerimiz 15 Şubat günü Dışişleri 
Bakanlığına davet edilen Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine, Müsteşar 
Yardımcısı Tugay Uluçevik tarafından anlatılmış ve Lozan Andlaşması ile 
ilgili diğer anlaşma ve protokollara uygun hareket edilmesini beklediğimiz 
ifade edilmiştir.
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DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLERİN AT KOMİSYONU ÜYELERİ 
İLE GÖRÜŞMELERDE BULUNMAK ÜZERE BRÜKSEL'E

g Id e c e ğ İn e IlIş k In a ç ik la m a
(18 ŞUBAT 1993)

Ekonomik işlerden sorumlu Devlet Bakam Tansu Çiller 23-24 
Şubat .1993 tarihlerinde Brüksel'de AT Komisyonu üyeleri Sir Leon Brittan 
ve Hans van den Broek ile görüşmelerde bulunacaktır. Devlet Bakam Çiller 
ÂT Komisyonundaki muhataplarıyla koalisyon hükümetinin ekonomik 
politikaları, Türkiye-Topluluk ilişkileri ve bilhassa Türkiye ile AT arasında 
Ortaklık anlaşmasının öngördüğü Gümrük Birliği konusunda bugüne kadar 
kaydedilen mesafe ve bundan sonra izlenecek program konusunda görüş 
teatisinde bulunacaktır.

9 Kasım 1992 tarihinde akdedilen Türkıye-AT Ortaklık Konseyi 
kararlan çerçevesinde Türkiye ile Topluluk arasında çeşitli alanlarda 
başlatılan teknik görüşmeler çerçevesinde 24-25 Şubatl993 tarihinde Sayın 
Devlet Bakam Çiller'e refakat eden heyet ile AT Komisyonu yetkilileri 
arasında Türkiye-AT Gümrük Birliği'ne ilişkin olarak iki tarafı ilgilendiren 
çeşitli sorunlar ele alınacaktır.

AÇIKLAMA 
(22 ŞUBAT 1993}

Gürcistan'"Cumhuriyeti içinde yeralan Acaristan'm geçirmekte 
olduğu bu sıkıntılı dönemde Türkiye, bir komşuluk gereği olarak zor 
günleri paylaşmayı ve yardım elini uzatmayı görev telakki etmektedir. Bu 
itibarla, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla Hükümetimiz tarafından sağlanan ve gıda maddeleri ile ilaçtan 
oluşan 100 tonu aşkın insancıl yardım malzemesi bugün Kızılay’a ait 
araçlardan müteşekkil bir konvoyla yola çıkanlmıştır.

AÇİKLAMA 
; ' (23 ŞUBAT 1993)

ABD'nin, Sırp milisler tarafından aylardır kuşatma altında tutulan 
ve karadan yardım ulaşımı engellenen başta Doğu Bosna'daki müslüman 
yerleşim birimleri olmak üzere, Bosna Hersekte açlık ve soğuktan ölüm 
tehdidi altında bulunan insanlara havadan yardım yapılmasına karar 
vermesini memnuniyetle karşılamaktayız



Hükümetimiz bu girişimi desteklemektedir. Bu hususta 
Bakanlığımıza önceden bilgi veren ABD makamlarına Hükümetimizin her 
türlü yardımı ve katkıyı yapmaya hazır olduğu ve istendiğinde uçak verme 
dahil gerekli her türlü kolaylıkları sağhyabileceği bildirilmiştir.

Sözkonusu insancıl yardım faaliyeti eski Yugoslavya'da süregelen
bunalım ve çatışmaların biran önce sona erdirilmesi için ABD'nin aktif bir
tutum alacağım açıklamasının ardından ilk somut icraatı oluşturmaktadır.

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN’İN 1 MART 1993 GÜNÜ 
MOSKOVA'YI ZİYARET EDECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

{24 ŞUBAT 1993)

Dışişleri Bakam Hikmet Çetin, Rusya Federasyonu Dışişleri bakam 
Andrei Kozyrev ile görüşmelerde bulunmak üzere 1 Mart 1993 Pazartesi 
günü Moskova'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yapılagelen düzenli 
danışmalar çerçevesinde gerçekleşecek bu ziyaret sırasında ikili ilişkiler ile 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak, 
her iki ülkenin bölgelerinde ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın 
sağlanmasına yönelik işbirliğini daha da geliştirme yollan üzerinde 
durulacaktır.

ALMANYA VE AVUSTURYA BASIN ORGANLARINDA TÜRKİYE 
ALEHİNDE YAYINLANAN HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

{25 ŞUBAT 1993)

23 Şubat tarihli basında, Milli Güvenlik Kurulu'nca, Güneydoğu 
Anadolu'da nüfus artışının önlenmesi için doğum kontrolü uygulanmasına 
ilişkin bir planın görüşülerek kabul olunduğuna ilişkin bir haber 
yayınlanmıştır.

Bu haberin başta Almanya ve Avusturya olmak üzere, çeşitli 
Avrupa ülkeleri basın ve yayın organlarınca Türkiye aleyhine istismar 
edildiği, Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir karar ile sanki Türkiye 
Cumhuriyeti topraklan üzerinde yaşayan Türk vatandaşları arasında, ırk 
ayırımı gözeten bir uygulama başlattığı intibaının yaratılmak istendiği 
üzüntüyle görülmüştür.
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Böyle bir konu Milli Güvenlik Kurulu'nun hiçbir toplantısında 
gündeme alınmamış ve görüşülmemiştir. Milli Güvenlik Kurulu'nda 
sözkonusu hususta herhangi bir karar da alınmış değildir. Esasen bu 
kurulda Türk vatandaşları arasında ayırım gözeten herhangi bir kararın 
alınmasının düşünülemeyeceği tabiidir. Aynı şekilde, Olağanüstü Hal 
Koordinasyon Kurulu'da, Güneydoğu Anadolu'da doğum kontrolü 
hususunda herhangi bir görüşnıe yapmamış ye tavsiye niteliğinde dahi olsa 
bir karar almamıştır.: ■ r " , . /* '' ;'ui

Memleketimiz aleyhinde kötü niyetli istismar faaliyetlerinin 
önlenmesi amacıyla bu hususlann Türk ve dünya kamuoyunun bilgisine 
sunulmasında yarar görülmüştür.

TÜRKİYE’DEN RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE BATI 
TRAKYA'YA GİDEN DÖRT VAİZİN YUNAN MAKAMLARINCA 

SINIRD1ŞI EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
(25 ŞUBAT 1993) İ , " '' ; *

Ramazan ayı münasebetiyle Yunanistan'daki müslüman Türk 
azmlığınm özel daveti üzerine Türkiye'den Batı Trakya'ya giden dört vaizi 
Yunan makamları haksız yeri sınırdışı etmiştir.

Yunan makamlarının bu davramşiarının-anlayışla, karşılanması 
mümkün değildir. Batı Trakya'ya giden din görevlileri münhasıran dini 
konularla ilgilenmek ve Batı Trakya'daki soydaşlarımızın Ramazan ayım 
en iyi şekilde geçirmelerine yardımcı olmak üzere gitmişlerdir.

Ziyaretleri salt dinsel amaçlı olan ve Yunanistan kamu düzenini 
ihlâl etmeleri sözkonusu olmayan din adamlarımızın Yunanistan dışına 
çıkartılmaları Batı Trakya müslüman Türk azınlığının din ve vicdan 
özgürlüğünün baskı altına alınmasının bir göstergesidir.,

Bir Avrupa Topluluğu üyesi olan Yunanistan'ın, ülkesindeki 
müslüman Türk azınlığının Lozan Andlaşması, ikili anlaşmalar ve AGİK 
çerçevesinde garanti edilmiş statüsünü ve haklarını bu gibi emrivaki ve 
kaba tedbirlerle aşındırma gayretlerinin ve insan haklan ihlâllerinin kabul 
edilmesi mümkün değildir. Bu konuda Yunan makamlan nezdinde gerekli 
teşebbüsler zamanında yapılmıştır.

Türkiye, Batı Trakya müslüman Türk azmlığınm statüsünü ve 
haklanm ahdî hak ve yükümlülükleri çerçevesinde korumaya kararlıdır.



AÇIKLAMA
(2 MART 1993)

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin Macaristan Dışişleri Bakam Geza 
Jeszenszky'nin daveti üzerine bu ülkeye 9-10 Mart 1993 günleri arasında 
resmi bir ziyarette bulunacaktır.

AÇIKLAMA 
(3 MART 1993)

Büyük ekonomik güçlükler ve buna ilave olarak mülteci sorunları 
ile de karşı karşıya bulunan Tacikistan'a geçen ay olduğu gibi ve yine 
havayolu ile insancıl yardım malzemesi gönderilecektir. Bu amaçla, 
Hükümetimiz tarafından sağlanan ve gıda maddeleri ile ilaçtan oluşan 14 
ton ağırlığında insancıl yardım malzemesi Silahlı Kuvvetlerimize ait bir 
nakliye uçağı ile bu sabah Tacikistan'a sevk edilmiştir.

TÜRKİYE’NİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKOSOK'A BAĞLI 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİSYONUNA SEÇİLMESİ 

{3 MART 1993)

Hazırlanacağı üzere çok sayıda Devlet ya da Hükümet Başkanmın 
katılımıyla Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 3-14 Haziran 1992 tarihleri 
arasında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı yapılmıştır.

Konferansta 2000'li yıllarda Çevre ve Kalkınmanın uyumunu 
hedefleyen bir uluslararası eylem planı olan GÜNDEM 21 çerçevesinde 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyine (EKOSOİC) bağlı olarak 
sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun kurulması öngörülmüştür.

Birleşmiş Milletler 47. Genel Kurulu'nun Komisyon'un kurulması 
yönündeki kararından sonra, Komisyona üye Olacak Toplam 53 ülkenin 
belirleneceği seçim 16 Şubat 1993 günü yapılmıştır. Ülkemiz Komisyon'da 
Batı Avrupa ve Diğerleri Grubuna ayrılan 13 üyelikten birisini kazanmıştır. 
Türkiye'nin üyeliği 3 yıl sürecektir.

Komisyon genel olarak GÜNDEM 21 in etkili bir şekilde 
uygulanmasını izleyerek bu çerçevede, sunulacak ülke raporlarını inceleme, 
EKOSOK yoluyla Genel Kurula önerilerde bulunma gibi önemli işlevler 
yüklenecektir.
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1-4 Mart 1993 tarihlerinde, uluslararası güvenlik ve silahsızlanma 

konularında danışmalarda bulunmak üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri 
Bakanlığı Silahsızlanma ve Güvenlik TeknÖlojileri Genel Müdürü 
Büyükelçi Sokolov ve RF'nun Viyana'deki güveülik ve silahsızlanma 
forumlan nezdendeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Shustov Türkiye'ye 
gelmişlerdir. 2 Mart Salı günü yapılan resmi danışmalarda, silahsızlanma, 
silahların kontrolü ile muhtelif bölgesel ve uluslararası güvenlik konulan 
ele alınmıştır. RF heyeti 4 Mart Perşembe günü de, İstanbul'da, Türk-BDT 
İş Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri ile bir görüşme yapacaktır.

AÇIKLAMA 
(5 MART 1993)

Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin 6 Mart 1993 günü 
görüşmelerde bulunmak üzere Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti 
yapacaktır.

Sayın Bakan, bu ziyaretinde Türkiye ile Azerbaycan arasında her 
alanda mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde işbirliğini 
geliştirmek için atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapacaktır.

Bu ziyaret sırasında, Kafkasya bölgesinin genel durumu ve bölge 
istikrarım olumsuz yönde etkileyen Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının 
banşçı bir çözüme kavuşturulması olan aklan üzerinde de durulacaktır.

m-:- :*!“
AÇIKLAMA

(3 MART 1993)

AÇIKLAMA 
(5 MART 1993)

Dışişleri Bakam Hikmet Çetin Polonya Dışişleri Bakam Krzysztof 
Skubiszevvski'nin daveti üzerine bu ülkeye 11-12 Mart 1993 günleri 
arasında resmi bir ziyarette bulunacaktır.
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AÇIKLAMA
(5 MART 1993)

BM Genel Sekreteri, Somali'deki durum ile bu ülkede barışın 
kurulması ve korunması görevini, BM Çok Uluslu Görev Gücü 
(UNITAF)'dan devralacak olan BM Somali Barış Gücü (UNOSOM-II)'nin 
kuruluşuna ilişkin raporunu BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunmuştur. Bu 
raporun bugün yayınlanması öngörülmektedir.

Bu durumda, BM Güvenlik Konseyinin önümüzdeki hafta 
UNOSOM-II'nin kurulmasına ilişkin bir karar alması beklenmektedir.

Çok uluslu Görev Gücünün görevi BM Barış Gücüne devri için 
BMGS'nin raporunda 1 Mayıs tarihi hedeflenmektedir. Bu tarih, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Temsilcilerince daha önce 
bölgede yapılan gözlem ve tesbitler sonucu Türkiye tarafından saptanan 
ihtiyaca uygun düşmektedir. Türkiye'nin BM Somali Operasyonuna katkısı, 
Somali ile olan tarihi bağlarının yanısıra, ülkemizin sorumlu bir BM üyesi 
olarak kendi bölgesi dışındaki dünya sorunlarına gösterdiği ilgiden 
kaynaklanmaktadır.

Birleşmiş Milletler, BM Barış Gücü Komutanlığına atanan 
Korg. Çevik Bir'in, Güvenlik Konseyi kararım müteakip Mogadişu'da 
yürütülecek teşkilatlanma ön hazırlıklarım izleyen günlerde Somali'ye 
giderek komutayı üstlenmesini ve UNOSOM-II'nin kuruluş ve devir teslim 
çalışmalarım bilfiil yürütmesini öngörmektedir. Korgeneral bir bunu 
teminen bu ay içinde Mogadişu'ya gidecektir.

Somali'deki Türk Birliği bünyesinde görevlendirilmek üzere, 
Karargah subaylarından oluşan bir ön heyet Korg. Bir'in bölgeye 
intikalinden önce yukarıda sözü edilen teşkilatlanma Ön çalışmalarına 
katılmak amacıyla 8 Mart Pazartesi günü Mogadişu'ya hareket edecektir.

BİR SORUYA CEVAP 
(10 MART 1993)

SORU: Bazı Alman haber kaynaklan Türkiye'nin aldığı Alman 
menşeli silahlann Bosna-Hersek'e gönderildiğini iddia etmektedirler. Bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz?

CEVAP: Bu tamamen yalandır. Daha önce de bu tür iddialar 
Azerbaycan için de önesürülmüş ve asılsız olduğu anlaşılmıştır. Türkiye, 
ahdi sorumluiuklannı müdrik bir ülkedir. Böyle bir harekette bulunmaz. 
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Ayrıca, Türkiye Adriyatik'te ambargoyu uygulayan NATO kuvvetlerine 
gemi tahsis etmiştir. Almanya'da maalesef Türkiye aleyhine faaliyette 
bulunmayı meslek edinmiş birkatım çevreler, yine maalesef bazı Alman 
basın-yayın organlarım kullanmaktadırlar.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
İLE

MACARİSTAN CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Macaristan 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkinin 
derinleştirilmesi ile güçlendirilmesine ve aralarında varolan işbirliğine yeni 
boyutlar kazandırılmasına katkıda bulunma isteğiyle aşağıdaki konularda 
anlaşmışlardır:

MADDE 1

İki ülkenin Dışişleri Bakanlan, işbu Protokol uyarınca yapılan 
danışmaların sonuçlarım ve Dostluk ve İşbirliği Andlaşması'mn, 
imzalanmasını ve onaylanmasını takiben, uygulanışım gözden geçirmek 
amacı ile yılda en az bir kere toplanacaklardır.

MADDE 2

İki Bakanlığın yetkilileri gerek duyulduğunda, ancak yılda en az 
bir kere olmak üzere, aşağıdaki konulara özel olarak eğilmek suretiyle, 
ikili ilişkiler ile ortak ilgi duyulan uluslararası konularda danışmalarda 
bulunacaklardır:

a) İkili siyasi, ekonomik, kültürel ve konsolosluk işbirliği ile dış 
politika analizi ve planlamasını ilgilendiren sorunlar;

b) İmzacı tarafların Balkan ülkeleri ile ikili ilişkileri ve belgesel 
i şb i rliklerine katılımlan;

c) AGİK süreci ve yeni Avrupa'nın güvenliği ve işbirliği yapısı ile 
ilgili tüm sorunlar;

d) Avrupa bütünleşme süreci ve kurumlan, uluslararası ekonomik 
ve para kuruluşlanyla ilişkiler;
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e) Başta bölgesel anlaşmazlıklar ve Birleşmiş Milletler Örgütünün 
rolünün arttırılması olmak üzere, Avrupa'nın dışındaki uluslararası durum;

Sözkonusu danışmalar iki Bakanlığın Müsteşar / Devlet Sekreteri, 
Müsteşar Yardımcısı /Devlet Sekreter Yardımcısı veya ilgili Genel 
Müdürleri düzeyinde yapılacaktır.

MADDE 3

Üçüncü ülkelere, BM'e, Avrupa Konseyi'ne ve diğer uluslararası 
örgütlere akredite edilmiş olan Türk ve Macar diplomatik temsilcilikleri ile 
AGÎK forumlarına katılan heyetler ilişkilerini ve bilgi değişimlerini 
geliştirecek ve derinleştireceklerdir.

MADDE 4

İşbu Protokol imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve imzacı 
Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak anlaşmayı sona erdirdiğini 
bildirinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

10 Mart 1993 günü Budapeşte'de Türkçe, Macarca ve İngilizce 
dillerinde olmak üzere iki asıl nüsha olarak ve her üç metin de aynı ölçüde 
geçerli olmak üzere hazırlanmıştır.

AÇIKLAMA 
(12 MART 1993)

AGİK'deki Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Ali Hikmet Alp, AGİK 
Dönem Başkam İsveç Dışişleri Bakanı Margaretha A f Ugglas'ın Tacikistan 
için Kişisel Temsilcisi olarak atanmıştır.

Tacikistan Dışişleri Bakam 30 Aralık 1992'de AGİK Dönem 
Başkanma başvurarak, AGİK ilke ve taahhütlerine dayanan demokratik ve 
laik bir devlet yapısı oluşturmayı amaçladıklarım anlatmış; bu yönde 
AGİK'in desteğini sağlamak ve ülkedeki durumu incelemek üzere bir AGÎK 
misyonunu ülkesine davet etmiştir. Tacikistan'ın başvurusu 2-4 Şubat 
günleri Prag'da yapılan AGİK Kıdamli Memurlar Toplantısında 
görüşülerek olumlu karşılanmış ve AGİK Dönem Başkam'mn anılan ülkeye 
Kişisel Temsilci göndermesi karan verilmiştir. İsveç Dışişleri Bakanı, 
sözkonusu görev için gerekli danışmalarda bulunduktan sonra, dün, 
Büyükelçi Ali Hikmet Alp'i seçtiğim açıklamıştır. Büyükelçi Alp, AGİK 
Dışişleri Bakam'mn Kişisel Temsilcisi sıfatıyla Tacikistan'a gidecek ve 
incelemelerinin sonuçlarım, gerekli kararların alınmasını teminen AGİK'in 
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ilgili organlarına sunacaktır. Büyükelçi Alp bu görevi bağmışız bir şekilde 
icra edecektir.

Türkiye, bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş olan Orta Asya 
ülkelerinin, demokrasi ve serbest ekonomiye dayalı bir düzen kurarak 
uluslararası toplumla bütünleşmeleri sürecini kuvvetle desteklemektedir. 
Bu amaçla, Türkiye, Tacikistan dahil olmak üzere Orta Asya ülkelerinin 
AGİK'e üye olmalarında öncü rol oynamıştır. Sözkonusu ülkelerin AGİK 
ile işbirliğini geliştirmeleri için gayret göstermektedir. Bu çerçevede, 
Tacikistan'ın talebi üzerine, AGİK Dönem Başkam'mn bu kardeş ülke için 
Kişisel Temsilci ataması memnuniyetle karşılanmıştır.

AÇIKLAMA 
(15 MART 1993)

Bombay'da 12 Mart 1993 tarihinde vukubulan ve çok sayıda 
masum insanın yaşamlarım kaybetmesine ve yaralanmasına yolaçan 
bombalama olaylarını derin üzüntü ile karşılıyoruz.

Amacı ne olursa olsun bu tür şiddet eylemlerine herzaman karşı 
çıkan Türkiye, Hindistan'daki son terörist saldırılan da kınamaktadır.

Bu vesileyle, bombalı saldınlarda yaşamlarım yitirenlerin 
yakınlarına başsağlığı, aynı olaylarda yaralananlara acil şifa ve Hint 
Hükümeti aracılığıyla tüm Hint halkına geçmiş olsun dileklerimizi 
sunuyoruz.

HAMBURG BAŞKONSOLOSLUĞU SOSYAL ATAŞESİNİN 
ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ BİR SORUYA CEVAP 

(17 MART 1993)

Hamburg Başkonsolosluğumuz Sosyal Ataşesi Ali Mangaoğlu'nun 
öldürülmesine ilişkin olarak Bonn Büyükelçiliğimizden alman"" bir 
değerlendirmede, Ali Mangaoğlu'nun öldürülmesine yol açan olayın şu ana 
kadar tüm anlamıyla açıklığa kavuşmadığı belirtilmektedir.

Tahkikatın bu aşamasında, Mangaoğlu'nun muhtemelen kendisine 
vaki bir saldın sonucu silahım kullanmış olabileceğini, terör örgütlerinin 
tehditleri nedeniyle Türk diplomatlanmn silah taşıma iznine sahip 
olduğunu, 4 yıldır Almanya'da bulunan tecrübeli Sosyal Ataşe'nin durup
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dururken tanımadığı Alman'ı öldürmesinin beklenemeyeceğini, bu olayda 
Alman polisinin Sosyal Ataşemizi öldürme meselesinin olayın diğer 
boyutlarıyla birlikte Hamburg Savcılığınca araştırılmasını beklediğimizi 
ifade edebilirim.

Ayrıca, dost ve müttefik ülkelerin birbirlerine İtimad etmeleri 
gerektiğini, bizim de Alman Hükümetine ve Savcıya güvendiğimizi, tam ve 
tarafsız bir araştırma beklediğimizi söyleyebilirim.

Bu olayın kapsamlı bir soruşturma yapılmadan aydınlığa 
çıkarılamayacağı ve bütün yönlerinin anlaşılamayacağı açıktır.

DEDEAĞAÇ CAMİİNİN YANMASI KONUSUNDAKİ BİR SORUYA
CEVAP:

(17 MART 1993)

Tarihi Dedeağaç Camiinin 13 Mart günü sabaha karşı yanması 
büyük üzüntü yaratmıştır.

Olayı takiben, Yunan makamları nezdinde girişimlerde 
bulunularak, olayın bir an Önce aydınlığa kavuşturulmasını, camiin süratle 
restore edilmesini ve soydaşlarımızın ibadetlerine olanak verecek imkanların 
sağlanmasını beklediğimiz bildirilmiştir.

Yunan makamları, konu üzerinde hassasiyetle durduklarım, olayın 
araştırıldığını, olaym bir kundaklama sebebiyle meydana geldiği sonucuna 
varılması ve faillerinin tesbit edilmesi durumunda, suçlularm gerektiği 
şekilde cezalandırılacağını, camiin onanmını üstleneceklerini ve 
soydaşlarımızın ibadetine açılmak üzere uygun bir yer bulmaya 
çalışacaklarım açıklamışlardır.

Konu tarafımızdan yakından ve hassasiyetle takip olunmaktadır.

174



KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ’NİN NÜKLEER 
SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ ANTLAŞMASINDAN 
ÇEKİLME KARARINA İLİŞKİN SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

SÖZCÜ V.FERHAT ATAMANIN VERDİĞİ YANIT AŞAĞIDADIR: 
(17 MART 1993)

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Nükleer Silahların 
Yayılmasının önlenmesi Antlaşmasından PP (NPT) çekilme kararını 
endişeyle karşıladık.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerji 
Ajansı'mn olağan güvenlik denetimi taleplerini kabul etmesini diliyor, 
bunun Kore yarımadasında güvenin tesisine önemli bir katkıda 
bulunacağına inanıyoruz.

KIRGIZİSTAN'IN BOSNA-HERSEK, MAKEDONYA, 
HIRVATİSTAN VE SLOVENYA'Yl TANIMASI 

(17 MART 1993)

Bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan Orta Asya Cumhuriyetlerinin 
Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanımaları yönünde 
adıgeçen Cumhuriyetler nezdinde müteakip girişimlerde bulunulmuş, bu 
çerçevede, Balkanlar ve Kafkaslarda bağımsızlıklarım yeni kazanan 
ülkelerin uluslararası toplumla bütünleşme çabalarında birbirlerine destek 
olmalarının önemi vurgulanmıştı.

1 Mart 1993 tarihinde yayınlanan, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlığı'mn 26 Şubat 1993 tarihli kanun kuvvetinde kararnamesi 
ile Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, ve Bosna-Hersek Cumhuriyetinin 
resmen tanındığı ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'mn yukarda adıgeçen 
Cumhuriyetlerle diplomatik ilişkiler kurmak ve uluslararası hukuk 
çerçevesinde ilişkiler tesis etmek için gerekli belgeleri hazırlamakta 
görevlendirildiği bildirilmektedir.
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AVRUPA TOPLULUKLARI GENEL MÜDÜRÜ BÜYÜKELÇİ TAMER 
BAYTOK BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETİMİZ İLE AT KOMİSYONU 

YETKİLİLERİ ARASINDA BRÜKSEL'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(17 MART 1993}

24-25 Şubat 1993 tarihlerinde Bakanlığımız Avrupa Toplulukları 
Genel Müdürü Büyükelçi Taner Baytok başkanlığındaki heyetimiz ile AT 
Komisyonu yetkilileri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmelerde, 
Türkiye-AT ilişkilerinin güncel konulan ve özellikle Gümrük Birliğinin 
gerçekleştirilmesi için uygulanacak yöntemler ele alınmıştır.

Anılan görüşmelerde, Türk heyeti tarafından, Türk Hükümetinin 
AT ile Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesine iyi niyetle ve kararlı bir 
şekilde yaklaştığı, böyle bir Birliğin esas ve ilkelerinin Ankara Anlaşması ve 
Katma Protokolde esasen yer aldığı, Türkiye'nin Gümrük Birliğini, Ankara 
Anlaşmasında da belirtildiği üzere, AT'ye tam üyelik ana hedefine 
ulaşılmasında önemli bir adım olarak değerlendirdiği, Türkiye’nin tam 
üyelik olmaksızın AT ile gerçekleştireceği,Gümrük Birliği örneğinin AT’de 
daha önce bulunmadığı, bu çerçevede, Türkiye'yi AT Gümrük Birliğine tam 
anlamıyla entegre edecek kural ve kaidelerin aramızda kararlaştırılması 
gerektiği, bunun başlı başma bir iş olduğu, bu kural ve düzenlemelerin ve 
bunlara göre Türkiye'nin Gümrük Birliğine katılmasının sağlanabilmesi için 
Türkiye ile AT Komisyonu arasında devamlı bir organın kurulmasına 
ihtiyaç duyulacağı belirtilmiştir.

1963 Ortaklık ANİaşması çerçevesinde, Türkiye'yi, 1995'de 
sonuçlandınlması öngörülen böyle bir Gümrük Birliği'ne götürecek 
çalışmalardan Türkiye'nin ne anladığım ve ne beklediğini şu şekilde izah 
etmek mümkündür:

- Gümrük Birliğinin esaslan Ankara Antlaşmasında ve Katma 
Protokolde belirtilmiştir. Taraflar bu anlaşmalardaki yükümlülüklerine 
uymalıdırlar.

- Böyle bir Gümrük Birliği, taraflann karşılıklı olarak bütün 
Gümrük vergilerini ve eş etkili vergi ve resimlerini kaldırmalannı 
kapsamalıdır.

- Türkiye, bu yoldaki yükümlülüklerini Katma Protokol’de 
gösterilen tarihte yerine getirmeyi öngörmektedir.
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- Böyle bir hedefin Türk ekonomisinde bir bozulmaya yol açacak 
şekilde gerçekleştirilmesi her iki tarafın da menfaatine aykırı olacağı 
cihetle, Türk ekonomisinin ihtiyaç duyduğu mali kaynakların nasıl 
karşılanacağı Türkiye ile AT arasında kararlaştırılmalıdır.

- Bu çerçevede, Toplu Konut Fonu uygulamasının 1998'e kadar 
sürdürülmesi şimdilik öngörülmüş bir tedbir olup, yerine bulunacak bir 
alternatifle ortadan kaldırılabilecektir.

- Gümrük Birliğinin gerçekleştirilmesi ile Türkiye AT'nin ortak 
ticaret politikalarını benimseyip uygulayacak olup, bu amaçla Türkiye'nin 
yeni politikaların oluşturulması ve daha da geliştirilmesi faaliyetine 
katılmasını mümkün kılacak bir mekanizma oluşturulmalıdır.

- Türkiye ile AT arasındaki Gümrük Birliği, Devlet Yardımları, 
damping, fikri mülkiyet haklan, kamu alımlan gibi konularla rekabet 
kurallarım da kapsayacaktır. Başta Patent Kanunu olmak üzere bu alanda 
Türkiye'de önemli çalışmalar ve gelişmeler mevcuttur. Anti-damping ve 
Devlet Yardımları konusunda da Türkiye'nin Gümrük Birliği gerçekleşene 
kadar üçüncü Dünya ülkesi değil, AT ile Ortaklık Anlaşması mevcut bir 
ülke olarak muamele görmesini, Gümrük Birliği gerçekleşince de bu 
konuda Türk şirketlerine de AT üyesi ülkeler şirketleri işlemi yapılmasını 
bekliyoruz.

Gümrük Birliği konularım incelemek üzere devamlı bir Çalışma 
Grubu kurulması yolundaki önerimizi uygun karşılayarak bu Grubun görev 
ve müzakere şekillerini tespit etmek üzere yeni bir görüşme daha 
yapılmasını öngören AT Komisyonu, tutumunu, bu defa, Komisyon üyesi 
Sir Leon Brittan'ın Başbakan Yardımcımız Sayın Erdal İnönü’ye 
gönderdiği bir mektup ile teyid etmiştir. Çalışma Grubunun görev ve 
müzakere usullerini tespit etmek üzere, Bakanlığımız Avrupa Topluluklan 
Genel Müdürü Büyükelçi Taner Baytok başkanlığında bir Heyetimiz 18 
Mart 1993 günü AT Komisyonu yetkilileriyle bir toplantı yapacaktır.
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YUGOSLAVYA HÜKÜMETİNİN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ VİZE 
MUAFİYET ANLAŞMASINI ASKIYA ALDIĞINA İLİŞKİN 

AÇIKLAMA 
(18 MART 1993}

Yugoslav Hükümetinin, iki ülke arasında mevcut 3 Temmuz 1967 
tarihli Vize Muafiyet Anlaşmasını 25 Mart 1993 tarihinden itibaren askıya 
almaya karar verdiği Belgrad Büyükelçiliğimize bir Nota ile duyurulmuş 
bulunmaktadır.

Yugoslav Hükümetinin, siyasi nedenlerle ve Türkiye'ye yönelik 
maksatlı bir davranışla aldığı bu- karar, iki ülke vatandaşlarının serbest 
seyahatlerine engel olacak nitelikte bulunmakta ve insani yönden üzüntüyle 
karşılanmaktadır.

Sözkonusu karar, Yugoslav Hükümetinin, komşularına ve bölge 
ülkelerine karşı takmageldiği olumsuz ve sorumsuz tutumun yeni bir 
örneğini teşkil etmektedir.

Bu durumda eski Yugoslavya'dan ayrılan Cumhuriyetlerin 
halklarına hiçbir zarar vermeyecek şekilde, tarafımızdan da 25 Mart 1993 
tarihinden geçerli olmak üzere Yugoslav vatandaşlarının Türkiye'ye 
girişlerine ve transit geçişlerine vize uygulanmak zorunluluğunda 
kalınacaktır.

Vatandaşlarımızın Yugoslavya'dan geçişlerine ilişkin yeni durum 
hakkında ayrı bir açıklama ile bilgi verilecektir.

AÇIKLAMA 
(18 MART 1993)

NATO yükümlülükleri çerçevesinde, Türkiye-ABD savunma 
ilişkilerini düzenleyen 1980 tarihli Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının (SEİA) ikinci beş yıllık süresi 1990 yılında sona ermiş, 
Anlaşma 1991 ve 1992 yıllan için taraflarca fesih ihbannda bulunulmaması 
suretiyle, birer yıllık sürelerle uzatılmıştır.

1992 yılında, Anlaşmanın süresi aynı yöntemle 1993 yılı sonuna 
kadar tekrar uzatılmakla birlikte, ABD tarafına Anlaşmanın gözden 
geçirilmesi amacıyla müzakerelerin başlatılması için talepte bulunulacağı 
bildirilmişti.
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Aradan geçen sûre zarfında, bu konuda ilgili kuruluşlarımızla 
ortaklaşa yürütülen çalışmalar tamamlanmış ve müzakerelerin başlatılması 
amacıyla, dün (17 Mart) ABD Yönetimine v resmi bildirimde 
bulunulmuştur. ,

Anlaşmanın gözden geçirilmesine ilişkin müzakerelerde, öncelikle 
ABD'nin son dönemde dünyanın çeşitli ülkelerindeki ve bu arada 
Türkiye'deki askeri varlığında yaptığı indirim ve düzenlemelerin Anlaşma 
ve eklerine yansıtılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Anlaşmanın geçmiş 
uygulama döneminde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesine yönelik 
önlemler de doğal olarak, müzakerelerde dikkate alınacaktır.

NEVRUZ BAYRAMI MÜNASEBETİYLE AZERBAYCAN'A 30 
TON İNSANCIL YARDİM MALZEMELERİ GÖNDERİLECEĞİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(19 MART 1993) -

21 Mart 1993 Pazar günü Nevruz Bayramım idrak edecek olan 
kardeş Azerbaycan halkı ile bu anlamlı günün coşkusunu paylaşmak 
arzusu ile Hükümetimizce Azerbaycan'da bu Bayram münasebetiyle 
ananevi olarak tüketilen gıda maddelerinden oluşan toplam 48 ton 
ağırlığında çeşitli insancıl yardım malzemesinin gönderilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bakü'ye Silahlı Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı ile 
20 Mart günü gönderilecek olan 18 ton malzemenin yanısıra Azerbaycan'a 
bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne Kızılay'a ait bir konvoyla şevki 
kararlaştırılan aynı türdeki 30 ton yardım malzemesi de 18 Mart günü yola 
çıkarılmıştır.

BOSNA-HERSEK'E 80 TON ACİL İNSANCIL YARDİM 
MALZEMESİ 

GÖNDERİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(19 MART 1993}

«si»

Bosna-Hersek Halkı ile sarsılmaz dayanışmamızın doğal bir gereği 
olarak Hükümetimiz ve alicenap halkımızca sağlanan insancıl yardım 
malzemelerinin kesintisiz biçimde her türlü imkandan yararlanmak 
suretiyle mazlum Boşnak kardeşlerimize ulaşünlması için çalışılmaktadır. 
Bu çerçevede, Kızılay'a aktarılan nakdi bağışlarla sağlanan ve çeşitli 
hamiyetperver kuruluşlarımızın bağışladığı yaklaşık 80 ton ağırlığındaki 
acil insancıl yardım malzemesi Bosna-Hersek'e ulaştırılmak üzere 
Zagreb'deki Bosna-Hersek Büyükelçiliğine teslim edilecektir.
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AÇIKLAMA
(22 MART 1993)

Mazlum Bosna-Hersek halkının çok zor koşullar altında idrak 
edeceği Ramazan Bayramı münasebetiyle ve Bayram sevincini bu koşullar 
altında dahi birlikte tadmak arzusuyla Hükümetimizce ihtiyaçların bir 
ölçüde karşılanmasına katkıda bulunmak üzere daha ziyade gıda 
maddelerinden oluşan 28 ton ağırlığında insancıl yardım malzemesinin 
doğrudan Bosna-Hersek yetkililerine teslim edilmek üzere havayolu ile 
Split'e gönderilmesi Hükümetimizce kararlaştırılmıştır. Hırvat 
makamlarının bu hususta gösterdikleri işbirliği şükranla karşılanmaktadır. 
Yardım malzemesi Silahlı kuvvetlerimizce bu maksatla tahsis edilen iki adet 
nakliye uçağı ile bu sabah Split'e sevk edilmiştir.

AÇIKLAMA 
(29 MART 1993)

Saym Bakanımız, Cezayir Yüksek Devlet Komitesi üyesi ve 
Dışişleri Bakanı Redha Malek'in davetine icabetle, 30-31 Mart 1993 
tarihleri arasmda Cezayir'e, Tunus Dışişleri Bakam Habib Ben Yahya'nın 
davetine icabetle, 1-3 Nisan 1993 tarihleri arasında Tunus'a resmi birer 
ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaretler vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ikili konular ile 
tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunulacaktır.

AÇIKLAMA
(29.3.1993)

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 12 yaşındaki ve ilkokul çağındaki 
Zülbiye Gündüz adlı bir Türk çocuğunun akli dengesi bozuk bir Hollanda 
vatandaşı tarafından 23 Mart 1993 tarihinde hunharca öldürdüğü esefle 
öğrenilmiştir.

Lahey Büyükelçiliğimizden alınan bilgilere göre, adıgeçen 
vatandışımız 23 Mart 1993 günü saat 08.30 sıralarında okula gitmek üzere 
evinden çıktığı sırada kapı komşusu olan bir HollandalI tarafından sopa ile 
dövülerek öldürülmüştür. Yapılan ilk incelemede iki komşu arasmda 
geçimsizlik bulunduğu ve HollandalInın olay günü sinir krizi geçirerek
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sözkonusu cinayeti işlediği ve sanığın daha sonra polis tarafından 
yakalanarak gözaltına alınmış olduğu anlaşılmaktadır. •

Vatandaşımızın cenazesi THY uçağı ile 26.3.1993 günü 
Amsterdam'dan Türkiye'ye getirilmiş olup, ' defin merasiminde hazır 
bulunmak üzere cenazeye olayın cereyan ettiği yerin karakol amin ile 3 
emniyet görevlisi refakat etmiştir.

Hangi sebeple meydana gelirse gelsin, masuni bir çocuğun 
hayatına kestedilmesi bir hunharlık örneği teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu 
olay Türkiye'de derin üzüntüyle karşılanmış olup, sanığın Hollanda 
adaletince mümkün olan en kısa zamanda gerekli cezaya çarptırılacağı 
ümit edilmektedir.

AÇIKLAMA 
(30 MART 1993}

Bosna-Hersek sorununa barışçı bir çözüm sağlamak üzere New 
York görüşmelerinde son şeklini kazanan plan Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanı tarafından 25 Mart günü imzalanmıştır. Böylece 
Bosna-Hersek'te yaşayan üç halktan ikisi planı mevcut şekliyle onaylamış 
ve imzalamış olmaktadır. Bu durumda barışın sağlanması, yaraların 
sarılması ve düzenin yeniden kurulması üçüncü tarafın da planı 
benimsemesine bağlı kalmaktadır.

Egemenliği, toprak bütünlüğü, uluslararası toplumun eşit haklara 
sahip üyelik kimliği BM tarafından tanınmış Bosna-Hersek devletinin, 
kendisini yoketmeğe yönelik saldırıların devam ettiği bir dönemde, bir barış 
planım kabul etmesini Türkiye, şartlan ne kadar ağır olursa olsun banşçı 
yaklaşım ve çözümlere içten bağlılığım gösteren sağ duyulu, basiretli ve 
cesaretli bir adım olarak görmekte ve uluslararası toplumun 
Bosna-Hersek'in bu özverili tutumunu gereği gibi değerlendireceğine 
inanmaktadır.

Türkiye Bosna-Hersek'in uğradığı saldınyı ve cereyan öden 
insanlık dışı olaylan biran önce sona erdirebilmek üzere, savaşın başından 
beri konuyla yakından ilgilenmiş, ikili ve çok taraflı temaslanyla dünya 
kamuoyunun ilgisini ve yapıcı etkinliklerini sorunun çözümü üzerinde 
odaklaştırmaya gayret sarfetmiştir.

t

Şimdi sözkonusu planın yürürlüğe girmesi, kalıcı ve devamlı 
olması konusunda başta BM olmak üzere uluslararası caimaya ciddi 
görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanının
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da planı imzalarken işaret ettiği şu haklı hususlar tarafımızdan da 
paylaşılmaktadır:

- Saldırgan tarafın sözkonusu planı biran önce imzalaması 
sağlanmalıdır.

- Uluslararası toplum, planın uygulanması için gerekli her türlü 
önlemi almalıdır.

- Saldırganlar derhal durdurulmalıdır.

Saldırgan taraf barışçı yöntemlere uymadığı takdirde uçuş yasağı 
kararının uygulamaya geçirilmesi ve sivil halkı hedef alan ağır silahların 
BM denetimine alınması için süratle etkili adımlar atılması gerekecektir. 
Bunun sonuç vermemesi halinde sivil halkı savunmasız bırakan silah 
ambargosunun Bosna-Hersek ve Hırvatistan için kaldırılması, BM 
yasasmda da öngörülen meşru müdafaa hakkının yok sayılmamasının doğal 
gereğidir.

Uluslararası toplumun, evrensel ilkelerin en ağır ihlaline aylardır 
sahne olan Bosna-Hersek'de saldırgana karşı kabul ettiği yaptırımların 
uygulanması konusunda göstereceği kararlılığın, BM'nin diğer bölgelerde 
cereyan eden ihlaller karşısında sürdürdüğü uygulamalardan artık farklı 
olmaması gerekmektedir. Bu, uluslararası toplumun ve kurumlann sorunları 
hukuk kuralları içinde çözme yönündeki saygınlığının güvencesini 
oluşturacaktır.

RUSYA FEDERASYONUNDAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BİR 
SORUYA 
YANIT 

(31 MART 1993)

Rusya Federasyonu halklarının geleceğe ilişkin siyasi ve ekonomik 
tercihlerini demokrasi ve serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden hareketle 
belirleyerek daha mutlu, huzurlu ve müreffeh günlere erişeceklerine 
inanıyoruz.

İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir 
demokrasinin oluşumu yolunda Rusya Federasyonunda bugüne kadar atılan 
adımları memnuniyetle karşıladık ve destekledik. Dostluk ve işbirliği 
ilişkilerimiz çerçevesinde reform sürecine desteğimiz devam edecektir.
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Rusya Feredasyonunun bulunduğu bugünkü tarihi dönemeçte 
karşılaştığı sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Sorunların uzlaşı temelinde çözümlenmesini ve Rusya'nın istikrar 
içinde çağdaş demokrasi yolunda ilerlemeye devat etmesini içtenlikle 
teminni ediyoruz.

BİR SORUYA CEVAP 
(31 MART 1993)

• '.: ı o  - ..

Kibqs'taki iki toplum liderinin 30 Mart günü New Yorkta, daveti 
üzerine BM Genel Sekreteri ile yaptıkları müşterek toplantıda, iki taraf 
arasındaki doğrudan görüşmelere 24 Mayıs 1993te yeniden başlanması 
kararlaştırılmıştır.

Bu konuyla ilgili hazırlık çalışmalarının Kıbrıs'ta taraflar arasında 
BMGS temsilcileri ile birlikte Kıbrıs'ta taraflar arasında yürütülmesi 
öngörülmektedir. Her iki liderin Ada'da zaman zaman biraraya 
gelmelerinin Kıbrıs'ta halen ' mevcut karşılıklı güvensizlik ortamının 
giderilmesine ve müzakereler içrn yapılacak hazırlık çalışmalarına yardımcı 
olacağı düşünülmektedir.

Kıbrıs'taki iki toplum liderinin New York'ta BMGS'nin iyi niyet 
misyonu çerçevesinde biraraya gelmelerini olumlu bir adım olarak 
değerlendirmekteyiz. Girilmekte olan bu yeni aşamada iki taraf arasında 
serbest müzakere yöntemi ile Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme gidilmesini 
temenni etmekteyiz. Bu anlayışla BMGS'nin çalışmalarını desteklemeye 
devam edeceğiz.

AÇIKLAMA 
(31 MART 1993)

Azerbaycan Savunma Bakanlığının bugün (31 Mart) yaptığı bir 
açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer bölgesine, karşı 
Ermeni Kuvvetlerinin geniş çaplı bir saldın başlattıklari, giderek 
yoğunlaşan bu saldın soıiucu 60 bin Kişinin kuşatma altında kaldığı, 12 
Azeri köyünün işgal edildiği Laçin Bölgesinde ise, 30 köyün kuşatma 
altında bulunduğu bildirilmiştir.

Aynı şekilde Akdere'de de saldınların devam ettiği öğrenilmiş 
bulunmaktadır.
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Çeşitli kaynaklarca teyid edilen bu son derece endişe verici 
saldırılar, Ermenistan'ın baiışçı bir çözüm yönündeki niyetleri konusundaki 
kuşkulan doğrular mahiyettedir.

Nitekim, çeşitli banşçı girişimlerin ve ilgili ülkeler arasındaki 
danışmaların devam ettiği ve Minsk sürecinde ilerlemeler kaydedildiği bir 
sırada büyük can kaybına neden olan ve bölge genelinde istikran daha da 
bozan bu son saldırılar Ermenistan'ın sorumsuz bir tutum içinde olduğunu 
göstermektedir.

Ermenistan'ın saldınlanna derhal son vermesini ve işgal ettiği 
Azerbaycan topraklarından ivedilikle çekilmesini bekliyoruz.

AÇIKLAMA 
(1 NİSAN 1993}

Kırgızistan'da temel gıda maddelerine ve ilaca duyulan ihtiyacm 
giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Hükümetimizce havayolu ile 
Kırgızistan'a yeniden insancıl yardım malzemesi gönderilmesi 
kararlaştınlmıştır. Bu amaçla Silahlı Kuvvetlerimizce tahsis edilen iki adet 
nakliye uçağında birincisi 13 ton ağırlığında acil insancıl yardım 
malzemesini Bişkek'e nakletmek üzere bu sabah hareket etmiştir.

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI 
SAYIN ERDAL İNÖNÜ'NÜN AÇIKLAMASI 

{2 NİSAN 1993)

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik ve özellikle 
Kelbeçer bölgesinde yoğunlaşan kapsamlı askeri saldınlan üzerine Türkiye, 
en üst düzeyde çok yönlü diplomatik girişimlerde bulunmaktadır.

Bu girişimlerimizde, işgalden de öteye, uluslararası planda 
kesinlikle kabul edilemez sivil halka yönelik bir katliam niteliğini alma 
eğilimi gösteren Ermeni harekatı nedeniyle anılan ülkenin saldınlannm 
derhal durdurulması gereği vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, Sayın Başbakanımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Elçibey ile sürekli temas ve danışmalarda bulunmakta, Türkiye'nin tekrar 
Ermeni saldınlanna uğrayan AzerbaycanlI kardeşlerine kararlı desteğini 
sürdüreceğini teyid etmektedir.
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Diğer taraftan, ben de Sayın Elçibey ile temasa geçerek izlenecek 
tutum hakkında danışmalarda bulundum.

Halen resmi ziyarette bulunduğu Tunus'ta gelişmeleri yakından 
izleyen Saym Dışişleri Bakanımız da ABD Dışişleri Bakam ile yaptığı 
görüşmede duyduğumuz kaygı ve infiali aksettirerek; süregelen Ermeni 
saldırılarının derhal durdurulması için ABD'nin etkin girişimlerde 
bulunmasını istemiştir. Dışişleri Bakanımız ayrıca Rus Dışişleri Bakanı 
Kozyrev'le görüşmüş ve bu durumda tekrar biraraya gelerek, ortak 
girişimlerine devam etmeyi kararlaştırmışlardır.

Aynı şekilde, Müsteşar Vekili Büyükelçi Bilgin Unan, bugün ABD 
Büyükelçisini davet ederek, Kelbeçer bölgesindeki vahim durum ve Ermeni 
saldırılan karşısında yerel halkın maruz kaldığı tehlikeler hakkında ayrıntılı 
izahatta bulunmuş ve Ermenistan nezdinde girişimde bulunmalarına dair 
talebimizi tekrarlamıştır.

Barış sürecine ciddi şekilde darbe vuracak, istikrar ve işbirliğine 
yönelik çabalan engelleyecek bu saldınlara ve işgale son verilmediği 
takdirde, bölgede artacak gerginliğin getireceği olumsuz sonuçların 
sorumluluğu elbette saldırgan tarafa ait olacaktır.

Diğer taraftan, uluslararası planda yaptığı çağnlarda açlık ve 
yokluk içinde bulunduğunu ileri süren bir ülkenin, binlerce insanın yaşadığı 
şehir ve köyleri yakıp yıkmaya yönelik bir askeri gücü yaşatmaya ve 
işletmeye muktedir bulunduğunu bu kadar gözler önüne sermişken insani 
değerleri daima ön planda tutan ve bunun somut örneklerini veren 
Türkiye'den dış yardımlar için geçiş kolaylıklan beklenmemesi gerektiği de 
anlaşılmalıdır.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NİN 
BOSNA-HERSEK ÜZERİNDEKİ UÇUŞ YASAĞININ İHLAL 

EDİLMESİ HALİNDE ÜYE ÜLKELERE YASAĞI ZOR KULLANMAK
SURETİYLE UYGULAMA YETKİ VEREN BİR KARAR 

ONAYLADINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(2 NİSAN 1993}

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Bosna-Hersek üzerindeki 
uçuş yasağının ihlal edilmesi halinde üye ülkelere yasağı zor kullanmak 
suretiyle uygulama yetkisi veren bir karan 31 Mart günü kabul etmiştir.

Bilindiği gibi, Bosna-Hersek sorununa banşçı bir çözüm sağlamak 
üzere hazırlanan plan 25 Mart günü Bosna-Hersek Hükümeti ve Hırvat 
temsilcileri tarafından imzalanmış, Sırp tarafı ise anlaşmaya karşı çıkmıştır.

Güvenlik Konseyinin aldığı bu son karar, uluslararası camianın 
Bosna-Hersek'te saldırının durdurulmasına ve banşın korunmasına verdiği 
önemin ve bu konudaki kararlılığın somut bir göstergesini teşkil etmektedir. 
Bu şekilde, banşa engel olan tarafa, Birleşmiş Milletler Yasasının banşın 
tehdidi, banşm ihlali ve saldın olaylan karşısında eylem kapsamında zor 
kullanmak suretiyle müdahalede bulunma yolu açılmış olmaktadır.

Olayların başından beri saldınlann süratle durdurulması ve sorunun 
adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmasım isteyen Türkiye, bu amaçla gerekli her 
türlü çabayı da sarfetmiştir. Banş sağlanamadığı için gelinmiş olan bu 
noktada, sonuç alıcı özlü yaptınmlann acilen uygulanmaya konması 
gerekliliği BM Güvenlik Konseyi'nin bu son kakan ile de vurgulanmaktadır.

Dileğimiz saldırgan tarafın bu karardan gerekli sonucu çıkartarak 
kan dökümüne derhal son vermesi ve Bosna-Hersek'in bağımsızlığının, 
egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün banşçı bir çözümle sağlanmasıdır.

AÇIKLAMA 
(2 NİSAN 1993)

Geçtiğimiz Şubat ayında vukubulan ve ağır can ve mal kaybma 
neden olan sel felaketinin açtığı yaralann sanlmasına yardımcı olmak 
amacıyla Kızılay tarafından sağlanan yaklaşık 22 ton ağırlığında acil 
insancıl yardım malzemesi bu sabah karayolu ile İran'a sevk edilmiştir. 
Çadır ve battaniye ile gıda ve ilaçtan oluşan yardım malzemesi Tahran'da 
İran Kızılay’ına teslim edilecektir.
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SOMALİ'YE 2.205 TON İNSANCIL YARDIM MALZEMESİ 
GÖNDERİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(4 NİSAN 1993)

Kuraklık ve iç çatışmalar dolayısıyla açlıktan kaynaklanan 
ölümlere de sahne olan Somali halkının ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla Hükümetimizce bütün imkanlar zorlanarak büyük 
ölçekte acil insancıl yardım malzemesi gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
Protein ve vitaminler bakımından zengin içerikli gıda maddeleri ve ilaç ile 
tıbbi malzemeden oluşan 2.205 ton insancıl yardım malzemesi bugün 
Meriç-I adlı gemi ile Mersin'den yola çıkarılmıştır.

AZERBAYCAN’DAKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(5 NlSAN 1993) "

Türkiye, Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan'a karşı genişleyen 
saldırılarını şiddetle kınamaktadır. Ermenistan, BM yasası ve AGİK ilke ve 
yükümlülüklerini çiğneyerek, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ihlal 
etmekte, uluslararası tanınmış sınırları kuvvet kullanarak değiştirmeye 
kalkışmaktadır. Ermenistan'ın bu yayılmacı tutumu Türkiye tarafından 
kabul edilemez.

Ermenistan, Kelbecei- bölgesine saldırısı karşısında kendisine 
yapılan uyarılara rağmen, bu kez Fuzuli bölgesinde giriştiği . askeri 
harekatla saldırganlığın sürdürmektedir. Bölgedeki barış ve güvenliği ciddi 
bir şekilde tehdit eden bu saldırılar, tehlikeli bir tırmandırma teşkil 
etmektedir. -

Bu durumda, Türkiye, bugün Güvenlik Konseyi'nin beş sürekli 
üyesi olan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in Ankara'daki 
temsilcilerini Dışişlerine çağırarak, Güvenlik Konseyi'nin derhal harekete 
geçerek Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması ve Ermenistan 
saldırılarına derhal son verilmesi için gerekli önlemleri almaya cjavet 
etmiştir. Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerine de aynı girişim 
yapılmaktadır. Türkiye Güvenlik Konseyi'nin, BM yasasının kendisine 
verdiği görevi yerine getirmesini beklemektedir.

Gelişmeleri yalandan izlemekte olan hükümetimiz, durumun 
gerektirdiği diğer girişim ve tedbirleri değerlendirmektedir.
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DOĞU BOSNA HALKINA İLETİLMEK ÜZERE 18 TON İNSANCIL 
YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(5 NİSAN 1993)

Kuşatma altındaki Doğu Bosna halkına acil insancıl yardım 
ulaştırılması için sürdürülemte olan havadan yardım operasyonuna malzeme 
sağlamak suretiyle yemden ve daha büyük ölçekte katkıda bulunulması 
Hükümetimizce kararlaştırılmıştır. Son olarak 6 Mart 1993 tarihinde 
gönderilen 9 ton yardım malzemesine ilave olarak bugün ve yarın Silahlı 
Kuvvetlerimize ait birer nakliye uçağı ile toplam 18 ton acil insancıl yartım 
malzemesi Harekatın merkez üssü olan Rhein-Main'e sevkedilecektir.

AÇIKLAMA 
(6 NİSAN 1993}

Azerbaycan Hükümeti, Ermenistan'ın ülkesine karşı süren saldırılan 
karşısmda, AGİK banş sürecinden çekilmiştir. Türkiye, Azerbaycan'ın bu 
karannı anlayışla karşılamakta ve desteklemektedir.

Mart 1992'de başlatılan AGİK banş süreci, Azerbaycan'ın Dağlık 
Karabağ bölgesindeki uyuşmazlığa barışçı bir çözüm bulunmasını 
amaçlıyordu. Ancak, Ermenistan'ın saldınlanyla ihtilafı Azerbaycan'ın 
Dağlık Karabağ dışındaki bölgelerine de yayması yüzünden, Minsk 
Konferansı bugüne kadar toplanamamıştır. Geçen Haziran ayından bu yana, 
AGİK danışmalarında, başta Laçin bölgesinin boşaltılması olmak üzere, 
Minsk Konferansı'mn toplanmasını önleyen engellerin ortadan 
kaldmlmasma çalışılıyordu.

Bu danışmalarda sınırlı da olsa, ilerleme sağlanmışken, Ermenistan 
bu kez Azerbaycan'a karşı saldırganlığını vahim şekilde genişletmiş, 
Kelbecer bölgesini işgal etmiş ve diğer bölgelere hücuma geçmiştir. 
Ermenistan'ın bu tutumu, banş süreci ile ve onun temel hedefleri ile taban 
tabana zıttır. AGİK banş süreci, Ermenistan'ı saldırganlığından 
alıkoymamış, hatta Ermenistan üzerinde asgari bir caydıncılığı olmadığım 
göstermiştir. Genişleyen saldmlar uluslararası banş ve güvenliği ciddi 
şekilde tehdit etmektedir. Böylece en az Türkiye kadar uluslararası 
toplumun sorumlu bütün üyelerinin taahütlerini üstlenmelerini gerektiren bir 
durum ortaya çıkmıştır. Bu alanda BM yasasma göre başlıca sorumluluk 
taşıyan Güvenlik Konseyi'nin harekete geçerek, örgütün üyesi olan 
Azerbaycan'ın egemenliğim ve toprak bütünlüğünü koruyacak önlemleri 
alması zamanı gelmiştir.
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AGİK barış sürecine bugüne kadar aktif şekilde katılmış olan 
Türkiye, bu sürecin ileride yeniden canlandmlabileceği koşulların 
yaratılmasını içtenlikle dilemektedir. Varılan bu noktada, Öncelikle 
yapılması gereken ise, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye düşüren 
Ermenistan'ın saldırılarına karşı Güvenlik Konseyi'nin tutumunu ortaya 
koymasıdır.

AÇIKLAMA 
(6 NİSAN 1993)

Ermeni saldırılarının yoğunlaşması üzerine, kan plazması ilaç ve 
tıbbi malzemeden oluşan iki ton ağırlığında ilkyardım malzemesi bugün 
Bakü'ye sevkedilmiştir.

AÇIKLAMA 
(7 NİSAN 1993)

Azerbaycan Hükümeti'nin başvurusu üzerine ve Türkiye'nin 
desteği ile, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını son iki gündür ele alan 
BM Güvenlik Konseyi bu sabaha karşı bir başkanlık bildirisi yayınlamıştır.

Söz konusu bildiride Konsey, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 
bölgedeki barış ve güvenliği tehdit eden çatışmalara derhal son verilmesini 
ve askeri birliklerin işgal ettiği topraklardan çekilmesini talep etmiştir. 
Konsey ayrıca bölgedeki bütün devletlerin egemenliğine ve toprak 
bütünlüğüne saygıyı teyit etmiş ve AGİK banş sürecine desteğini dile 
getirmiştir. BM Genel Sekreteri bölgedeki durumu değerlendiren bir raporu 
acilen Konseye sunmakla görevlendirilmiştir.

İçerdiği bazı olumlu unsurlara rağmen, Güvenlik Konseyi'nin 
bildirisi, Ermenistan saldırılarının yarattığı vahim duruma karşı etkin bir 
uluslararası tepkiyi yansıtmaktan uzaktır. Türkiye, sorunun başkanlık 
açıklamasını değil, fakat bağlayıcı bir konsey kararını gerektiren boyutlara 
ulaştığım ifade etmiştir. Konseyin bazı üyelerinin tutumu yüzünden, j>unun 
şimdilik gerçekleşmediği anlatılmaktadır. Bildirinin bir yandan işgalcileri 
yerel Ermeni güçleri olarak nitelemesi, öte yandan istila ve geri çekilmeden 
söz etmesi, metnin kendi içinde çelişkili ve gerçekleri yansıtmaktan uzak 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bildiride Ermenistan'ın açıkça kınanmaması 
bir eksikliktir.
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Bununla birlikte, Azerbaycan topraklarının saldırıya uğradığının 
tescili, durumun bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiğinin teyidi, işgal 
güçlerin çekilmesinin talep edilmesi ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün 
ve sınırlarının dokunulmazlığının vurgulanması metnin olumlu unsurlarıdır,

Türkiye, Ermenistan'ın saldırganlığına karşı uluslararası toplumun 
kararlı tutum alması yönündeki girişimlerini BM ile ikili ve çok taraflı 
zeminlerde sürdürecektir.

PROTOCOL ON BILATERAL CONSULTATIONS BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KYRGYZSTAN 
(8 NİSAN 1993)

The Government of the Republic of Turkey and the Government of 
the Republic of Kyrgyzstan (hereinafter referred to as the Sides),

With reference to the Agreement on Friendship and Cooperation 
between the Republic of Turkey and the Republic of Kyrgyzstan of 
December 23, 1991,

And considering the Protocol on Consultations between the 
Ministries of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the Republic of 
Kyrgyzstan of March 3, 1992,

Seeking to further develop and strengthen the relations of friendship 
and cooperation between the two countries,

Desirous to cooperate for further contributing to the promotion of 
international peace and security, peaceful settlement of disputes,

Reiterating their attachment to the principles of democracy, human 
rights, fundamental freedoms and secularism,

And reaffirming their adherence to the objectives and principles of 
the United Nations Charter and the CSCE,
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Article I.

The Ministries of Foreign Affairs of both Sides will establish a 
mechanism of regular consultations on regional and international issues 
aimed at coordinating their positions in conformity with their mutual 
interest for the maintenance of peace and stability in the region and the 
world.

Article 11.

A) In this respect, the Ministers of Foreign Affairs of two Sides 
shall meet at least once a year alternatively in their capitals.

B) Consultations will also be held at the level of 
Undersecretary/Deputy Minister of Political Directors on an annual basis 
alternatively in Ankara and Bishkek.

C) Within the spirit of this Protocol, the Representatives and 
Delegations of the two Sides: to the United Nations, other international 
organizations and conferences, shall hold regular consultations. They will 
also consult each other prior to and during the international conferences 
and meetings.

D) With the same understanding, the diplomatic/consular missions 
of the two Sides in the third countries, will maintain close contacts for 
effective cooperation on matters of mutual interest.

Article III.

The two Sides will look for consultations and cooperation with 
other countries, which have participated in the Ankara Summit, on 
important regional and international issues.

Article IV.

During above mentioned consultations, the Ministries ofJForeign 
Affairs of the two Sides will also review the implementation of the bilateral 
agreements already signed in conformity with their objectives and 
formulate recommendations to their respective governments on the ways 
and means of their better implementation.
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Article V.

The present Protocol shall enter into force on the date of its signing 
and will remain in force unless either of the two Sides notify its intention to 
terminate the Protocol.

Done in Bishkek on April 8, 1993 in two originals in English 
language.

AÇIKLAMA 
(8 NİSAN 1993}

Ermeni saldırılarına maruz kalan kardeş Azerbaycan halkının 
geçirmekte olduğu bu güç günlerde sıkıntılarım paylaşmak ve acil 
ihtiyaçlarım elimizden geldiği ölçüde karşılamak amacıyla bu sabah bir 
askeri nakliye uçağımızla 10.5 ton ağırlığında acil insancıl yardım 
malzemesi gönderilmiştir. Yardım malzemesi kan plazması, muhtelif ilaçlar 
ve gıda maddelerinden oluşmaktadır,

AÇIKLAMA 
(9 NİSAN 1993)

Türkiye-ABD Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşması'nın 
(SEİA) gözden geçirilmesi amacıyla müzakerelerin başlatılması hususunda 
ABD yönetimine 17 Mart 1993 günü bildirimde bulunulmuştu.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Çok Taraflı Siyasi İşler 
Yardımcısı Büyükelçi Ünal Ünsal ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Richard 
Barkley başkanlığındaki heyetler arasında ilk toplantı bugün (9 Nisan 1993) 
yapılmış ve müzakerelere resmen başlanmıştır. Müteakip toplantının tarihi 
bilahare saptanacaktır.

AÇIKLAMA 
(14 NİSAN 1993)

Birleşmiş, Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son 
aylarda yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle ve özellikle yerlerinden olan 
insanlara yönelik olarak Aralık 1992 başından bu yana Azerbaycan'da ve 
Ermenistan'da yürüttüğü insancıl yardım faaliyetlerini hızlandırmıştır.
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BMMYK bu çerçevede Bakü'ye Adana Şakir Paşa Havaalanından 
uçakla çadır ve battaniye sevkiyatına başlamıştır.

İlk uçak 14 Nisan 1993 sabahı Adana'dan Bakü'ye hareket etmiş 
ve 300 çadır ile 11.875 battaniye götürmüştür. Bu uçuşların her gün bir 
uçak olmak üzere 22 Nisana kadar sürmesi planlanmıştır.

BİLGİ NOTU 
(15 NİSAN 1393)

İslam Konferansı örgütü Genel Sekreteri Dr. Hamid Al Gabid, 21. 
İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı öncesinde toplantı hazırlıklan ile ilgili 
olarak danışmalarda bulunmak üzere üye ülkelerden Tunus, Libya, 
Senegal, Burkino Faso, Nijer, Mısır'a gidecek ve bu çerçevede 20. İDBK 
Dönem Başkam Sayın Bakanımızla görüşmek üzere 18-19 Nisan 1993 
tarihlerinde Ankara'yı ziyaret edecektir.

Dr. Hamid Al Gabid ile Sayın Bakanımız arasında heyetler halinde 
yapılacak çalışma toplantısında, 21. İDBK'mn gündemi gözden geçirilecek 
ve Konferans'ta görüşülecek olan, İslam alemini ilgilendiren konular 
üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, ülkemizi doğrudan ilgilendiren ve 
gündemde yeralan Kıbns sorunu yanında Bosna-Hersek ve Dağlık Karabağ 
konulan da ele alınacaktır.

Refakatinde örgüt Sekretaryasında görevli 7 kişilik bir heyet 
olduğu halde özel uçak ile Ankara'ya gelecek olan Genel Sekreterin, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabulüne ilişkin 
talebi sözkonusu Yüksek Makamlara iletilmektedir.

AÇIKLAMA 
(15 NİSAN 1993)

«s»

Türkiye ile AT Dönem Başkam ülkeler arasında altı ayda bir 
yapılan siyasi iştişareler çerçevesinde, 26 Nisan günü Müsteşar Siyasi İşler 
Yardımcısı Büyükelçi Bilgin Unan, Danimarka Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
Direktörü Büyükelçi Egelund ile Kopenhag'da siyasi danışmalarda 
bulunacaktır.

Görüşmeler sırasında, Tiirkiye-AT ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa 
ile bütünleşmesine ilişkin konular ve çeşitli uluslararası sorunlar ele 
alınacaktır.
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AÇIKLAMA
(16 NİSAN 1993)

Azerbaycan ve Azerbaycan’a bağlı Nahcıvan özerk, 
Cumhuriyetinin geçirmekte olduğu bu zor günlerde Hükümetimiz Azeri 
kardeşlerimizin artan ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla yeniden acil insancıl yardım malzemesi şevkini kararlaştırmıştır.

Bu karar doğrultusunda, bu sabah Silahlı Kuvvetlerimize ait bir 
nakliye uçağı ile ilaç, kan plazması ve gıda maddelerinden oluşan yaklaşık
13.5 ton insancıl yardım malzemesi Bakü'ye sevkedilmiştir.

Ayrıca, yine bu sabah Kızılay'a ait 7 araçtan oluşan bir konvoyla 
un, yağ ve şekerden müteşekkil 120 ton yardım malzemesi de Ankara'dan 
yola çıkarılmıştır.

AÇIKLAMA 
(16 NİSAN 1993)

Rusya Federasyonu içinde yaşamakta olan Ingus ve Çeçenlerin, 
geçirmekte oldukları ekonomik sıkıntı dolayısıyla ihtiyaç duydukları temel 
gıda maddelerinin hiç olmazsa bir kısmının Türkiye tarafından karşılanması 
yolunda vaki talepleri ışığında, sancılı bir dönem geçirmekte olan bölge 
halkına insancıl mülahazalarla acil yardım malzemesi gönderilmesi 
Hükümetimizce kararlaştırılmıştır. Ayırım yapılmaksızın bütün bölge 
halkına dağıtılacak olan ve gıda maddeleri ile bebek mamasından oluşan 
toplam 36 tonluk yardım paketi Silahlı Kuvvetlerimizce bu görev için tahsis 
edilen iki adet uçakla ve bir ay süre içinde sevkedilecektir.

Yapılması kararlaştırılan yardımın ilk bölümünü teşkil eden 18 ton 
ağırlığındaki acil insancıl yardım malzemesi bu sabah bir askeri nakliye 
uçağımız ile Vladikafkas kentine gönderilmiştir. Bu yardımın 
gerçekleştirilmesi için Rusya Federasyonu makamlarının ve Kızılhaç'ın 
gösterdiği işbirliği tarafımızdan takdirle karşılanmıştır.



AÇIKLAMA
(22 NİSAN 1993)

Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyetinde ırkçı Apartheid rejiminin 
ortadan kaldırılması için demokratik ve banşçı yollarla mücadele eden 
siyah liderlerden Chris Hani'nin öldürülmesini kınamakta ve bu olayı 
müteakip ülkede meydana gelen eylemleri endişeyle izlemektedir.

Türkiye, tahriklere kapılmmamasmı ve bu olayın Güney Afrika'da 
ırkçı olmayan demokratik bir düzenin kurulması yönünde devam eden 
süreci sonuçlandırmayı amaçlayan görüşmeleri kesintiye uğratmamasını 
temenni etmektedir.

AÇIKLAMA 
(22 NİSAN 1993)

Halen Etyopya sınırlan dahilinde bulunan Eritre'de 23-25 Nisan 
1993 tarihlerinde, ülkenin geleceğini belirlemek üzere Birleşmiş Milletler 
gözetiminde bir referandum düzenlenecektir.

Eritre'nin bağımsızlığı için 1962'de başlatılan ve büyük can 
kaybma yol açan mücadelenin böylece, Etyopya ve Eritre arasında vanlan 
mutabakat çerçevesinde Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenecek bu 
halkoylaması ile banşçı bir çözüme ulaşacak olması memnunluk vericidir.

Türkiye, gerek Afrika kıtasındaki gelişmelere verdiği önemin 
vurgulanması, gerek Birleşmiş Milletler'in çalışmalarına etkin katılımının 
yeni bir göstergesini oluşturması hususlarım gözönünde bulundurarak 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin daveti üzerine Eritre'deki BM 
Gözlemci Heyetine katılmıştır.

AÇIKLAMA 
(22 NİSAN 1993)

Sayın Bakanımız, 25-29 Nisan 1993 tarihleri arasmda Pakistan'ın 
Karaçi kentinde yapılacak 21'inci İslam Dışişleri Bakanlan toplantısına 
katılmak üzere 24 Nisan günü Ankara'dan ayrılacaktır.

Sayın Bakanımız 20'nci İslam Dışişleri Bakanlan toplantısında
üstlenmiş olduğu Konferansın Dönem Başkanlığım bu toplantıda
Pakistan'lı meslekdaşma devredecektir.
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Toplantı'da İslam alemini doğrudan ilgilendiren konular ele 
alınacak bu çerçevede Filistin-İsıail sorunu yanında, Bosna-Hersek, 
Azerbaycan-Ermenistan çatışması, Kıbrıs sorunu da görüşülecektir.

Toplantının açılışını yapacak olan Sayın Bakanımız, geçen
Dönemin Başkam olarak, geçen dönemin faaliyetleri hakkında Konferansa
bilgi verecektir.

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN SON KARARINA İLİŞKİN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 

VOLKAN VURAL’IN AÇIKLAMASI 
(24 NİSANI 993)

Bilindiği gibi, Türkiye'nin üyesi olmadığı ve dolayısıyla 
milletvekillerimizin söz hakkının bulanmadığı Avrupa Parlamentosu, sınırlı 
bazı alanlar dışında, hemen her konuda, bağlayıcılığı olmayan tavsiye 
nitelikli kararlar almaktadır.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu 22 Nisan 1993 günkü 
toplantısında, Kürk sorunu konusunda bu çerçevede bir karar kabul 
etmiştir. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun aldığı bu kararda, 
özellikle son gelişmelere dayanılarak Kürk sorununun çözümü konusunda 
bazı görüş ve temenniler dile getirilmektedir. Bir kısmını yanlış bir 
değerlendirme olarak gördüğümüz karara ilişkin görüşlerimiz şöyledir:

Türk Hükümeti Güneydoğu Anadolu'daki sorunların çözümlenmesi 
için belirlediği ilkeleri ve öngördüğü tedbirleri, 1991 yılında Koalisyon 
Protokolünde ve Hükümet Programında ilan etmiştir. Türk Hükümeti o 
tarihten bu yana bu doğrultuda önemli adımlar da atmıştır.

Hükümetimiz, terör olgusu ile Güneydoğu Anadolu’daki sorunların 
çözümünü birbirinden ayırmaya daima özen göstermiş, Türkiye 
Cumhuriyetinin eşit vatandaşları olan bölge halkını sevgiyle kucaklarken, 
terörle de kararlı bir mücadele içine girmiştir. Şu bir gerçektir ki, 
Güneydoğu Anadolu'daki terör, Hükümetin bölgeye yönelik ekonomik, 
kültürel ve sosyal bir dizi icraatı için olumsuz bir zemin yaratmıştır. 
Dolayısıyla terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi halinde, Hükümetimizin 
öngördüğü programın uygulanmasının kolaylaşacağı aşikardır.

Milletimizin bu sorunu kardeşlik, dayanışma ve kader birliği 
anlayışı ile mutlaka çözüme kararlılığına dış müdahalelerle gölge 
düşürülmemesi önem taşımaktadır.
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AÇIKLAMA
(22 NİSAN 1993)

Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyetinde ırkçı Apartheid rejiminin 
ortadan kaldırılması için demokratik ve banşçı yollarla mücadele eden 
siyah liderlerden Chris Hani'nin öldürülmesini kınamakta ve bu olayı 
müteakip ülkede meydana gelen eylemleri endişeyle izlemektedir.

Türkiye, tahriklere kapılınmamasmı ve bu olayın Güney Afrika'da 
ırkçı olmayan demokratik bir düzenin kurulması yönünde devam eden 
süreci sonuçlandırmayı amaçlayan görüşmeleri kesintiye uğratmam as ura 
temenni etmektedir.

AÇIKLAMA ' 
(22 NİSAN 1993)

Halen Etyopya sınırlan dahilinde bulunan Eritre'de 23-25 Nisan 
1993 tarihlerinde, ülkenin geleceğini belirlemek üzere Birleşmiş Milletler 
gözetiminde bir referandum düzenlenecektir.

Eritre'nin bağımsızlığı için 1962’de başlatılan ve büyük can 
kaybma yol açan mücadelenin böylece, Etyopya ve Eritre arasmda varılan 
mutabakat çerçevesinde Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenecek bu 
halkoylaması ile banşçı bir çözüme ulaşacak olması memnunluk vericidir.

Türkiye, gerek Afrika kıtasındaki gelişmelere verdiği önemin 
vurgulanması, gerek Birleşmiş Milletler'in çalışmalarına etkin katılımının 
yeni bir göstergesini oluşturması hususlarını gözönünde bulundurarak 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin daveti üzerine Eritre'deki BM 
Gözlemci Heyetine katılmıştır.

AÇIKLAMA 
(22 NİSAN 1993)

Sayın Bakanımız, 25-29 Nisan 1993 tarihleri arasmda Pakistan'ın 
Karaçi kentinde yapılacak 21 ’inci İslam Dışişleri Bakanlan toplantısına 
katılmak üzere 24 Nisan günü Ankara'dan aynlacaktır.

Sayın Bakanımız 20'nci İslam Dışişleri Bakanlan toplantısında
üstlenmiş olduğu Konferansın Dönem Başkanlığım bu toplantıda
Pakistan'lı meslekdaşma devredecektir.
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Toplantı'da İslam alemini doğrudan ilgilendiren konular ele 
alınacak bu çerçevede Filistin-İsrail sorunu yanında, Bosna-Hersek, 
Azerbaycan-Ermenistan çatışması, Kıbrıs sorunu da görüşülecektir.

Toplantının açılışını yapacak olan Sayın Bakanımız, geçen
Dönemin Başkam olarak, geçen dönemin faaliyetleri hakkında Konferansa
bilgi verecektir.

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN SON KARARINA İLİŞKİN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 

VOLKAN VURAL’IN AÇIKLAMASI 
(24 NİSAN 1993)

Bilindiği gibi, Türkiye'nin üyesi olmadığı ve dolayısıyla 
milletvekillerimizin söz hakkının bulunmadığı Avrupa Parlamentosu, sınırlı 
bazı alanlar dışında, hemen her konuda, bağlayıcılığı olmayan tavsiye 
nitelikli kararlar almaktadır.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu 22 Nisan 1993 günkü 
toplantısında, Kürk sorunu konusunda bu çerçevede bir karar kabul 
etmiştir. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun aldığı bu kararda, 
özellikle son gelişmelere dayanılarak Kürk sorununun çözümü konusunda 
bazı görüş ve temenniler dile getirilmektedir. Bir kısmını yanlış bir 
değerlendirme olarak gördüğümüz karara ilişkin görüşlerimiz şöyledir:

Türk Hükümeti Güneydoğu Anadolu'daki sorunların çözümlenmesi 
için belirlediği ilkeleri ve öngördüğü tedbirleri, 1991 yılında Koalisyon 
Protokolünde ve Hükümet Programında ilan etmiştir. Türk Hükümeti o 
tarihten bu yana bu doğrultuda önemli adımlar da atmıştır.

Hükümetimiz, terör olgusu ile Güneydoğu Anadolu'daki sorunların 
çözümünü birbirinden ayırmaya daima özen göstermiş, Türkiye 
Cumhuriyetinin eşit vatandaşları olan bölge halkım sevgiyle kucaklarken, 
terörle de kararlı bir mücadele içine girmiştir. Şu bir gerçektir ki, 
Güneydoğu Anadolu'daki terör, Hükümetin bölgeye yönelik ekonomik, 
kültürel ve sosyal bir dizi icraatı için olumsuz bir zemin yaratmıştır. 
Dolayısıyla terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi halinde, Hükümetimizin 
öngördüğü programın uygulanmasının kolaylaşacağı aşikardır.

Milletimizin bu sorunu kardeşlik, dayanışma ve kader birliği 
anlayışı ile mutlaka çözüme kararlılığına dış müdahalelerle gölge 
düşürülmemesi önem taşımaktadır.
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AÇIKLAMA
(22 NİSAN 1993)

Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyetinde ırkçı Apartheid rejiminin 
ortadan kaldırılması için demokratik ve banşçı yollarla mücadele eden 
siyah liderlerden Chris Hani'nin öldürülmesini kınamakta ve bu olayı 
müteakip ülkede meydana gelen eylemleri endişeyle izlemektedir.

Türkiye, tahriklere kapılmmamasım ve bu olayın Güney Afrika'da 
ırkçı olmayan demokratik bir düzenin kurulması yönünde devam eden 
süreci sonuçlandırmayı amaçlayan görüşmeleri kesintiye uğratmamasını 
temenni etmektedir.

AÇIKLAMA 
(22 NİSAN 1993)

Halen Etyopya sınırlan dahilinde bulunan Eritre'de 23-25 Nisan
1993 tarihlerinde, ülkenin geleceğini belirlemek üzere Birleşmiş Milletler 
gözetiminde bir referandum düzenlenecektir.

Eritre'nin bağımsızlığı için 1962'de başlatılan ve büyük can 
kaybma yol açan mücadelenin böylece, Etyopya ve Eritre arasmda vanlan 
mutabakat çerçevesinde Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenecek bu 
halkoylaması ile banşçı bir çözüme ulaşacak olması memnunluk vericidir.

Türkiye, gerek Afrika kıtasındaki gelişmelere verdiği önemin 
vurgulanması, gerek Birleşmiş Milletler'in çalışmalarına etkin katılımının 
yeni bir göstergesini oluşturması hususlarım gözönünde bulundurarak 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin daveti üzerine Eritre'deki BM 
Gözlemci Heyetine katılmıştır.

AÇIKLAMA 
(22 NİSAN 1993)

Sayın Bakanımız, 25-29 Nisan 1993 tarihleri arasmda Pakistan'ın 
Karaçi kentinde yapılacak 21 'inci İslam Dışişleri Bakanlan toplantısına 
katılmak üzere 24 Nisan günü Ankara'dan ayrılacaktır.

Sayın Bakanımız 20'nci İslam Dışişleri Bakanlan toplantısında
üstlenmiş olduğu Konferansın Dönem Başkanlığını bu toplantıda
Pakistan'lı meslekdaşma devredecektir.
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Toplantı'da İslam alemini doğrudan ilgilendiren konular ele 
alınacak bu çerçevede Filistin-İsrail sorunu yanında, Bosna-Hersek, 
Azerbaycan-Ermenistan çatışması, Kıbrıs sorunu da görüşülecektir.

Toplantının açılışını yapacak olan Sayın Bakanımız, geçen
Dönemin Başkam olarak, geçen dönemin faaliyetleri hakkında Konferansa
bilgi verecektir.

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN SON KARARINA İLİŞKİN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 

VOLKAN VURAL'IN AÇIKLAMASI 
(24 NİSANI993)

Bilindiği gibi, Türkiye’nin üyesi olmadığı ve dolayısıyla 
milletvekillerimizin söz hakkının bulunmadığı Avrupa Parlamentosu, sınırlı 
bazı alanlar dışında, hemen her konuda, bağlayıcılığı olmayan tavsiye 
nitelikli kararlar almaktadır.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu 22 Nisan 1993 günkü 
toplantısında, Kürk sorunu konusunda bu çerçevede bir karar kabul 
etmiştir. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun aldığı bu kararda, 
özellikle son gelişmelere dayanılarak Kürk sorununun çözümü konusunda 
bazı görüş ve temenniler dile getirilmektedir. Bir kısmını yanlış bir 
değerlendirme olarak gördüğümüz karara ilişkin görüşlerimiz şöyledir:

Türk Hükümeti Güneydoğu Anadolu'daki sorunların çözümlenmesi 
için belirlediği ilkeleri ve öngördüğü tedbirleri, 1991 yılında Koalisyon 
Protokolünde ve Hükümet Programında ilan etmiştir. Türk Hükümeti o 
tarihten bu yana bu doğrultuda önemli adımlar da atmıştır.

Hükümetimiz, terör olgusu ile Güneydoğu Anadolu'daki sorunların 
çözümünü birbirinden ayırmaya daima özen göstermiş, Türkiye 
Cumhuriyetinin eşit vatandaşları olan bölge halkım sevgiyle kucaklarken, 
terörle de kararlı bir mücadele içine girmiştir. Şu bir gerçektir ki, 
Güneydoğu Anadolu'daki terör, Hükümetin bölgeye yönelik ekonomik, 
kültürel ve sosyal bir dizi icraatı için olumsuz bir zemin yaratmıştır. 
Dolayısıyla terör faaliyetlerinin sona erdirilmesi halinde, Hükümetimizin 
öngördüğü programın uygulanmasının kolaylaşacağı aşikardır.

Milletimizin bu sorunu kardeşlik, dayanışma ve kader birliği 
anlayışı ile mutlaka çözüme kararlılığına dış müdahalelerle gölge 
düşürülmemesi önem taşımaktadır.
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PRESS RELEASE 
(APRÎL 27, 1993)

Turkish combat and military transport aircraft assigned for the 
Bosnia-Herzegovine operation have reached their destination in Italy via 
international airspace, east of Rhodes and south of Crete, within the Athens 
FIR.

International aviation authorities have been provided with the 
necessary information required for the purpose of aviation safety by means 
of a NOTAM (Notice to Airmen) issued by the Turkish authorities. No 
other flight plan or information has been transmitted to the Greek 
authorities.

AÇIKLAMA 
{27 NİSAN 1993)

Türkiye, Orta Doğu Barış Konferansı'mn 9. turunun dört ayı aşkın 
bir aradan sonra, bütün ilgili tarafların katılmalarıyla bugün Vaşington'da 
başlamasından dolayı büyük memnuniyet duymaktadır.

Türkiye, bu gelişmenin sağlanmasında önemli rol oynayan tüm 
ilgili tarafların gösterdikleri yapıcı çabalan ve uzlaşı ruhunu takdirle 
karşılamakta, Konferansın mümkün olan en kısa zamanda bölgede BM 
Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlarına dayalı adil, kalıcı ve 
kapsamlı bir banşm kurulmasına katkıda bulunmasını içtenlikle temenni 
etmektedir.

Bilindiği gibi, Orta Doğu Banş Konferansına ilişkin faaliyetleri 
başından beri büyük bir ilgi ve dikkatle izleyen Türkiye, bölgede âdil ve 
kalıcı bir banşm tesisine yönelik tüm çabalan desteklemektedir.

AÇIKLAMA 
(27 NlSAN 1993)

Bosna-Hersek harekatına katkı sağlamak üzere İtalya'ya giden 
muharip ve nakliye uçaklanmız, İtalya'ya uçuşlan için Rodos'un Doğusu 
ve Girit'in Güneyinden Atina FIR'ının uluslararası hava sahasından 
intikallerini gerçekleştirmişlerdir.

Sözkonusu rota üzerinden yapılan uçuşlar sırasında, diğer 
uçuşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, gerekli bilgiler ilgili 
dünya havacılık makamlarına tarafımızdan yayınlanan bir NOTAM 
(havacılara uyan) ile duyurulmuştur. Bu uçuşlarda, Yunan makamlanna 
tarafımızdan herhangi bir uçuş planı bilgisi ve rapor verilmemiştir.
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AÇIKLAMA
{28 NİSAN 1993)

KKTC'nin Gazimagosa limanına yük taşımakta olan "Alp-5" adlı 
gemimiz 28 Nisan Çarşamba günü saat 9.45 sularında Lamaka açıklarında 
uluslararası sularda seyrederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
hücumbotlarınca durdurulmak istenmiş ve ateş açılmıştır. Hücumbotların 
ateşi sonucu I nci Kaptan ve bir gemicimiz yaralanmıştır.

Kıbns Rum hücumbotlarının uluslararası sularda gemimize karşı 
giriştiği bu hasmane hareket süratle BM Banş Gücü'nün dikkatine 
getirilmiştir. Hücumbotlar bunun üzerine ateşi kesmiştir. Talebimiz üzerine, 
Ada'daki İngiliz üssünden helikopterle gemiye gelen doktorlar yaralı iki 
personele ilk tıbbi müdahalede bulunmuştur. Seyrini sürdüren gemimiz saat 
18.30 sularında Gazimagosa'ya ulaşması beklenmektedir.

Açık denizlerde seyreden korumasız bir ticaret gemisinin yolunun 
kesilmesi ve ateş açılmasının, uluslararası hukuka, deniz seyrüseferine 
ilişkin uluslararası esas ve kurallara ve herşeyden önce medeni normlara 
aykırı bir korsanlık eylemi olduğu açıktır. Böyle bir hareketin doğuracağı 
vahim ve tehlikeli sonuçların idraki içinde bulunması gerektiği aşikardır.

Bu saldırganlık BM Genel. Sekreterinin dikkatine getirilmekte ve bu 
gibi korsanlık eylemlerinin kaçınılmaz olarak davet edeceği mukabele 
hususunda ikazda bulunulmaktadır. Bu tür davranışlar, Kıbns sorununun 
çözümünü güçleştiren ve engelleyen ruh haletinin ibret verici bir 
tezahürüdür.

AÇIKLAMA 
{29 NİSAN 1993)

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin geçirmekte 
olduğu bu zor günlerde Hükümetimiz Azeri kardeşlerimizin artan enerji ve 
ısınma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Nahçıvan'a
22 bin ton fuel -oil hibe edilmesini kararlaştırmıştır.

Bu karar doğrultusunda 26 Nisan günü Nahçıvan'a sevkiyat 
başlamıştır.
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AÇIKLAMA
(30 NİSAN 1993)

Eritre'de 23-25 Nisan 1993 tarihlerinde, ülkenin geleceğini 
belirlemek üzere Birleşmiş Milletler gözetiminde bir referandum 
düzenlenmiş ve Eritre halkı bu referandumda bağımsızlık yönünde oy 
kullanmıştır. Etyopya ve Eritre arasında varılan mutabakat çerçevesinde, 
Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenen bu halkoylaması ile Eritre’nin 
bağımsızlığına kavuşması Hükümetimizce memnuniyetle karşılanmıştır.

Türkiye, gerek Afrika kıtasındaki gelişmelere verdiği önemin 
vurgulanması, gerek Birleşmiş Milletlerin çalışmalarına etkin katılımının 
yeni bir göstergesini oluşturması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliğinin daveti üzerine Eritre'deki BM Gözlemci Heyetine 
katılmıştır.

Türkiye, tarihten kaynaklanan köklü ilişkiler sürdürdüğü Doğru 
Afrika bölgesindeki istikrar ortamım uzun süre tehdit etmiş olan bu 
sorunun, tarafların sorumlu ve duyarlı tutumları sonucunda barışçı bir 
çözüme ulaşmış olmasından memnuniyet duymaktadır. Türkiye'nin, 
sorunların barışçı yollardan çözümü açısından çağdaş dünyaya örnek 
olabilecek bir yöntemle bağımsızlığına kavuşmuş olan Eritre'nin 
uluslararası toplumun saym bir üyesi olarak haklı yerini alacağına inancı 
tamdır.

Hükümetimiz, bu bağlamda düzenlenen referandum ile 
bağımsızlığına kavuşan Eritre'yi tanıma kararını almış bulunmaktadır.

Hükümetimiz bu karan alırken Eritre ile ilişkilerin bağımsızlığa, 
egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı, içi işlerine kanşmama, hak 
eşitliği ve ortak yarar temelinde gelişeceği inancıyla hareket etmiştir, 
önümüzdeki dönemde, ikili ilişkilerimizin tabi olacağı esaslan belirleyecek 
belgeler düzenlenmesi suretiyle diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik 
çalışmalara başlanacaktır.
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TÜRKİYE-HIRVATİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ
(30 NİSAN 1993)

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Franjo 
Tudjman, Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkam Sayın 
Hüsamettin Cindoruk'un daveti üzerine, Türkiye Cumhuriyetine 29 Nisan-2 
Mayıs 1993 tarihlerinde resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Sayın Tudjman'a bu ziyarette Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, 
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Hırvatistan 
Cumhuriyeti'nin diğer ilgili üst düzey yetkilileri refakat etmişlerdir.

Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Tudjman Sayın Hüsamettin 
Cindoruk ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Süleyman Demirel ile 
ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulunmuştur.

Sayın Franjo Tudjman ve Sayın Süleyman Demirel'in 
başbanlıklannda her iki ülke heyetleri kapsamlı görüşmeler yapmışlardır.

Bu görüşmelerde, her iki taraf Türkiye ve Hırvatisten arasmda her 
alandaki ilişkilerde hızlı gelişme kaydedilmiş olmasından memnuniyet ifade 
etmişler ve bu tür temas ve ziyaretlerin ilişkileri geliştirme açısından 
önemini vurgulamışlardır.

Sayın Franjo Tudjman Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e 
Hırvatistan Cumhuriyetine resmi bir ziyarette bulunma davetini iletmiş, bu 
davet memnuniyetle kabul edilmiştir.

Sağlam ve kalıcı ilişkilerin temelini oluşturmak ve iki ülke arasmda 
işbirliğini arttırmak amacıyla, taraflar çeşitli alanlarda anlaşmalar ve 
protokoller akdetmek üzere çalışmak hususunda karara varmışlardır.

Bu anlayışın sonucu olarak, her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları 
arasında bir işbirliği protokolü ile Türk Eximbank'tan Hırvatistan’a kredi 
verilmesine ilişkin bir mutabakat tutanağı ziyaret sırasında imzalanmıştır. 
Aynca, bir Karma Ekonomik Komisyon oluşturulması da 
kararlaştırılmıştır.

Bölgesel sorunlar hakkındaki görüşmelerinde taraflar eski Yugoslav 
topraklarındaki bunalıma ve özellikle Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin 
egemenliğine, bağımsızlığına toprak bütünlüğüne ve birliğine karşı süren 
saldırıya büyük önem atfetmişlerdir.

Taraflar eski Yugoslavya topraklarındaki bunalım konusunda 
kapsamlı görüşmelerde bulunmuşlar ve ilişikteki Ortak Açıklama'yı kabul 
etmişlerdir.

200



TÜRKİYE-HIRVATİSTAN ORTAK AÇIKLAMASI
(30 NİSAN 1993}

Türkiye ve Hırvatistan eski Yugoslavya'daki ve Balkanlar’daki 
durumun vehametinden büyük endişe duymaktadır.

İki ülke bunalımın uzamasının dünya düzeni ve uygarlık için 
sonuçlan önceden kestirilemeyecek d *ha derin bölgesel ve muhtemel 
küresel çatışmalara yol açabileceğinden duyulan ortak endişeyi 
paylaşmaktadırlar.

Bölgenin iki ülkesi olarak Türkiye ve Hırvatistan'ın banşm ve 
istikrarın korunması ve işbirliği ruhunun geliştirilmesinde özel çıkarlan 
bulunmaktadır.

Her iki ülke bölgedeki mevcut çaüşmanm tarihten kaynaklanan 
etnik, dini veya kültürel düşmanlıkların sonucu olmadığına 
inanmaktadırlar.

Türkiye ve Hırvatistan bölgedeki bunalımın temel nedenlerinin 
büyük Sırbistan yaratmak amacıyla militan milliyetçi genişleme ve ırkçı 
politikalar olduğu görüşünü paylaşmaktadırlar.

Uluslararası hukuk ve insanlığa karşı işlenen suçlar kadar etnik 
bakımdan yeknesak birimler yaratmak için dehşet verici soykınmsal etnik 
temizleme yöntemlerini şiddetle kınarlar.

Türkiye ve Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ’m güç yoluyla toprak 
kazanma politikasını bölgedeki ülkelerin güvenliğine gerçek bir tehdit 
olduğu görüşündedirler.

Her iki ülke, Bosna-Hersek'e karşı saldırının durdurulmasını ve 
siyasi çözümün bulunmasını tüm bölgeye barış ve düzenin yeniden tesisini 
sağlayacak anahtar olduğuna inanırlar.

Türkiye ve Hırvatistan, Birleşmiş Milletlerin egemen bir ülkesine 
karşı saldınmn durdurulması için kesin önlemlerin alınması yolufida 
uluslararası toplumun sürmekte olan etkisizliğinden derin hayal kırıklığına 
uğramışlardır.

Türkiye ve Hırvatistan, Bosna’lı Müslüman ve Hırvatlar tarafından 
imzalanan banş planını uluslararası camianın Bosna'lı Sırplara da 
ımzalatamamaları veya imzalamaya zorlamaya niyetli olmamalarından 
dolayı üzüntü duymuşlardır.
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İki ülke, cezasız bırakılan Sırp saldırganlığının Bosna'h Müslüman 
ve Hırvatlar açısından, güvensizlik hayal kırıklığı ve bıkkınlık kaynağı teşkil 
ettiğine ve iç istikrarsızlıklara yol açtığına ve bu durumun da çatışmlarm 
devam etmesine neden olduğuna inanmaktadırlar.

Türkiye ve Hırvatistan, Bu çatışmaların sadece saldırganın 
amaçlarına hizmet ettiği ve Bosna-Hersek ve Hırvatistan'ın yanısıra 
Bosna-Hersekteki Hırvat ve Müslüman toplumlann da uzun vadeli stratejik 
çıkarlarını zedeleyecek şekilde etkin önlemlerin alınmasını geciktirdiği 
inancındadırlar.

Bu kapsamda taraflar Eski Yugoslavya konusundaki Konferansın 
Ortak Balkanlarının bunalıma barışçı bir çözüm bulmak amacıyla tüm 
tarafların takılımıyla Atina'da bir toplantı düzenlenmesi yönündeki en son 
çabalarını onaylar ve bölgedeki tüm askeri faaliyetlere derhal son 
verilmesini talep ederler.

Türkiye ve Hırvatistan, Atina'daki toplantıda uluslararası toplum 
tarafından kabul olunan barış planının uygulanabilmesi yönünde Eski 
Yugoslavya Cumhuriyeti (Sırbistan-Karadağ)'nin olumlu ve işbirliğine 
yönelik yaklaşımı ile gerçek ve samimi taahhüdünün görülmemesi halinde, 
uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 
kararlaştırılacak inandırıcı ve etkin askeri önlemlerle barış planım 
uygulattırmaktan başka seçeneği kalmayacağına kuvvetle inanmaktadırlar.

Her iki ülke Bosna-Hersek'e gönderilmek ve Bosna'h Müslüman ve 
Hırvat toplumlanmn durumunu değerlendirmek ve güven arttırıcı ve 
çatışmaları önleyici bir süreç ve mekanizma oluşturulmasına yardımcı 
olmak amacıyla Hükümetlerarası ortak bir iyiniyet misyonu kurma 
hususunda bulunmaya hazırdırlar.

Her iki ülke, Dışişleri Bakanlıkları arasında bir diyalog yoluyla 
Bosna-Hersck'teki savaşı durdurmak ve Birleşmiş Milletler'in yetkisi altında 
kalıcı bir siyasi çözüm bulmak amacıyla uluslararası topluluğa hangi 
yollarla yardımcı olabileceklerini süratle tezekkür etmeye hazır olduklarım 
belirtmişlerdir.
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AÇIKLAMA
(1 MAYIS 1993)

Azerbaycan topraklarına yönelik son ERmeni saldırılan ve 
Kelberce bölgesinin işgali üzerine, konuyu ele aian Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin dün kabul ettiği 822 sayılı karar memnuniyetle 
karşılanmıştır.

Azerbaycan ve Türkiye'nin girişimi üzerine alman bu kararda 
Güvenlik Konseyi, işgalden duyduğu ciddi kaygılan vurgulamak suretiyle 
bütün saldırgan güçlerin işgal edilen bu topraklardan derhal geri 
çekilmesini istemektedir.

İhtilafın halli için yürütülmekte olan temas ve müzakerelerle 
aranan banşçı çözümün, BM Güvenlik Konseyi'nin bu kararında yer alan 
ilkeler çerçevesine oturtulması gerekeceği tabiidir.

AÇIKLAMA 
{3 MAYIS 1993)

Merhum Cumhurbaşkanı Sayın Özal'm cenaze töreni sırasmda 
Ankara'da yaptığımız görüşmelerde banş sürecine geri dönülebilmesi için 
gerekli zemini hazırlamak üzere Türkiye ile ABD ve Rusya arasında üçlü 
bir istişare yapılması önerisinde bulunduk. Bu önerimiz Rusya ve ABD 
tarafından kabul gördü. Bunun üzerine Rusya'nın daveti ile 29-30 Nisan 
tarihlerinde Moskova'da üçlü istişareler yapıldı. Bu istişarelere ABD 
Dışişleri Bakanının özel temsilcisi sıfatıyla Büyükelçi Maresca, Rusya 
Federasyonu Cumhurbaşkanı Boris Yetsin'in kişisel temsilcisi olarak 
Büyükelçisi Kazimirov katıldı. Ben de özel temsilcim olarak Büyükelçi 
Vural'ı gönderdim.

RF Cumhurbaşkanı Yeltsin'in Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki uyuşmazlığa banşçı bir çözüm bulunmasına ilişkin girişiminden 
yararlanarak ve Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının bundan 
kısa bir süre önce Ankara'da başbaşa görüşmelerini gözönönde 
bulundurarak, süregiden çatışmanın önlenmesi ve banş sürecinin yeniden 
açılması için bir program üzerinde mutabık kaimdi.

Tarafların bu programı kabul etmeleri bölgemizde banş, istikrar ve 
işbirliğinin sağlanması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
nedenle üç ülkenin de üzerinde mutabık kaldığı bu programın kabul 
edilmesi hususunda bir çağnda bulunmayı yararlı görüyorum. Bu fırsatm
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kaçırılmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Nitekim, geçtiğimiz 
günlerde AGİKte cereyan eden görüşmeler ve BM Güvenlik Konseyi'nin 
karan anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanımım şiddetle takbih ettiği 
gibi, sınırların zorla değiştirilemeyeceği ilkesini de bir kez daha teyid 
etmiştir.

Tarafların sunulmuş bulunan programı iyi değerlendirmeleri ve 
barış sürecinin önündeki engelleri aşmak hususunda kendilerine düşeni 
yapmalan içten dileğimizdir.

AÇIKLAMA 
(3 MAYIS 1993)

Yunanistan'ın, 19-25 Nisan tarihleri arasında İtalya'ya intikal 
ettirilen F-16 ve C-130 uçaklarımızın, uçuş planı vermeksizin Atina FIR’ına 
girdikleri gerekçesi ile vaki protestosu, devlet uçaklarının uluslararası hava 
sahasında yapacakları uçuşlar için uçuş planı vermek yükümlülüğünde 
olmadıkları bir kez daha anımsatılmak suretiyle anında reddedilmiştir.

Diğer yandan, dört C-130 nakliye uçağımızın anılan seferleri 
yaparken taciz edilmiş olmaları tarafımızdan protesto edilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
VOLKAN VURAL’IN BOSNA-HERSEK'TEKİ SON DURUMA 

İLİŞKİN YAZILI AÇIKLAMASI 
(6 MAYIS 1993)

Bosna-Hersek'te gayrimeşru Sırp parlamentosunun daha önce iki 
kez oybirliğiyle reddettiği Birleşmiş Milletler barış planım dün yapılan 
oturumda da onaylamamış olması ve referanduma bırakmak suretiyle yeni 
bir oyalama taktiğine başvurması uluslararası toplumun saldırı ve soykırımı 
durdurmak için ne tür önlemler alması gerektiğini açıkça ortaya 
çıkarmaktadır.

Bu çerçevede, uluslararası toplum ve kuruluşlar nezdinde 
hükümetimizce gerçekleştirilen girişimler ve yapılan temaslar bilinmektedir. 
Türkiye, Bosnalılann uluslararası toplumun bir yılı aşkın bir süredir 
göterdiği kararsızlığın bedelim çok aci bir şekilde ödediklerini hatırlatarak, 
dünyanın, süregelen soykırıma suç ortağı olmak istemediği takdirde etnik
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temizliği durdurmak amacı İle acilen harekete geçmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır.

Hükümetimiz saldırıların daha da genişlemesinden endişe duyarak, 
ekonomik yaptırımların bu çapta bir vahşete karşı yeterli cevabı 
oluşturmadığım belirtmekte ve bu nedenle artık etkili tedbirlere 
başvurulmasını istemektedir.

Uluslararası toplumun, bu kez gereken kararlılığı göstereceğini ve 
kendisine düşen görev Ver sorumluluğu üstleneceğini ümit ediyoruz. 
Türkiye, bu hususta üzerine düşeni yapmaya hazırdır ve gerekli katkıda 
bulunmayı sürdürecektir.

AÇIKLAMA
• (12 MAYIS 1993}

İl i

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Dr. Helmut Kohl, 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel'in davetine icabetle, 
19-21 Mayıs 1993 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Ziyaret sırasında iki ülke Hükümet Başkanlan, ikili ilişkilerin 
bütün veçheleri ile iki ülkeyi ilgilendiren gücel uluslararası konularda resmi 
görüşmelerde bulunacaklardır.

AÇIKLAMA 
(14 MAYIS 1993)

Rusya Federasyonu içinde yaşamakta olan İnguş ve Çeçenlerin, 
karşı karşıya bulundukları ekonomik güçlükler dolayısıyla zaruri ve acil 
ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak üzere, sıkıntılı bir dönem 
geçirmekte olan bölge halkına geçen ay olduğu gibi gıda maddelerinden 
oluşan toplam 10 ton ağırlığında insancıl yardım malzemesi, Silahlı 
Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı ile bu sabah sevk edilmiştir. Yardım 
malzemesinden bölgede yaşayan Osetler de yararlandırılacaktır.
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Çok zor koşullar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Kırım 
Türklerinin acil ihtiyaçlarının bir ölçüde de olsa giderilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla Hükümetimizce sağlanan gıda maddeleri, ilaç ve 
giyecekten oluşan yaklaşık 210 ton ağırlığında insancıl yardım malzemesi, 
bir Kızılay konvoyuyla Simferopol'e müteveccihen bugün yola çıkarılmıştır. 
Yaklaşık 3 milyar Tl. değerindeki insancıl yardım malzemesi, Kırım 
Türkleri tarafından kurulmuş olan Kırım Fonu'na teslim edilecektir.

AÇIKLAMA
(15 MAYIS 1993}

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
VOLKAN VURAL'IN DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNA İLİŞKİN 

YAZILI AÇIKLAMASI 
(18 MAYIS 1993)

Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulmak amacı ile Türkiye, ABD 
ve Rusya Federasyonu tarafından yapılan önerilere taraflarca verilen 
cevaplan görüşmek üzere, anılan ülkelerin özel Temsilcileri ve AGİK Minsk 
Konferansı Başkanı 14-15 Mayıs tarihlerinde Moskova'da yeniden biraraya 
gelmişlerdir.

Toplantıya katılan Özel Temsilciler, önerilerine, Dağlık Karabağ 
sorununa taraf olanlarca verilen yanıtlan da gözönünde bulundurarak, daha 
fazla kan dökülmesini engellemek ve Minsk Sürecini yeniden başlatabilmek 
için bazı noktalara açıklık getirmeye ve atılması gereken acil adımlan içeren 
yeniden uyarlanmış bir takvim önermeye karar vermişlerdir.

Bu amaçla ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarının 
uyulması zorunlu özelliğini de dikkate alan özel Temsilciler, soruna taraf 
olanlan, Güvenlik Konseyinin 30 Nisan 1993 tarihli ve 822 sayılı Kararım 
uygulamaya çağırmışlardır.

Önerilen takvimin kabul edilmesi, sorununun tümüyle
çözümlenmesine ve bölgede istikrar ve banşm kurulmasına katkıda 
bulunacaktır.

Bu nedenle, üç Devlet ve AGİK Minsk Konferansı Başkanı, herkesi, 
önerilen takvimi kabule, istisnasız ve gecikmeden uygulamaya davet ederler.

206



AÇIKLAMA
(21 MAYIS 1993}

Irak'da hüküm süren ilaç yokluğundan ötürü sivil halkın yaşadığı 
ciddi sağlık sorunlarının giderilebilmesine yardımcı olabilmek üzere, 
Türkiye'nin Irak'a insancıl yardım olarak; Sağlık Bakanlığı'nın da katkıları 
ile Türkiye Kızılay Demeği Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan, cem'an
5,5 milyar TL (550 bin dolar) değerinde ilaç ve sağlık malzemesi bu hafta 
sonu Bağdat'a sevkedilecektir.

Sözkorıusu insani yardım Bağdat Büyükelçiliğimiz aracılığıyla Irak 
yetkililerine teslim edilecektir.

AÇIKLAMA 
(25 MAYIS 1993} ......

Bosna Hersek sorununa bir çözüm bulunması için süregelen 
çabalar meyanmda bu kere, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden ABD, 
İngiltere, Fransa, Rusya ve İspanya Dışişleri Bakanlan Vaşington'da 
toplanarak hazırladıklan ortak eylem programım açıklamış 
bulunmaktadırlar.

Türkiye, Bosna Hersek halkının yaşadığı acıların durdurulmasını 
ve saldırganın işgal ettği topraklardan çekilmesini sağlayacak tüm 
önlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını baştan' beri istemekte ve 
beklemektedir. Bu amaçla aralıksız girişimler yapmakta olan ülkemiz 
özellikle Birleşmiş Milletler çerçevesinde yaptırım gücü olan kapsamlı 
kararlar alınması gerektiğini savunagelmektedir.

Vaşington'da kabul edilen eylem programı, ABD ve Avrupa'nın bir 
ortak yaklaşımı olarak ağırlık taşımakla birlikte, şimdiye kadar esasen 
ortaya atılmış olan unsurlan içermektedir. Programda, saldınlarmı 
sürdürmeye kararli ve şimdiye kadar Dünyaya meydan okumuş bulunan 
tarafı durduracak bir önlem getirmemektedir. Bu durumda, Vance-Owen 
planının akıbetinin ne olacağı da belli değildir. -

Bu programda özellikle bölge halkım saldırılara karşı 
koruyabilmek amacıyla altı güvenlikli bölgenin ihdasının önemi 
vurgulanmaktadır. Bu önlem, ülkenin büyük bir kısmım işgal etmiş olan ve 
kapsamlı saldınlarmı pervasızca sürdüren üstün güçler karşısında zayıf 
durumda bulunan Bosna Müslümanlarının kendilerini savunmalarına 
destek sağlamayacağı gibi, İhdas edilen kısıtlı toprak parçalan dışındaki 
geniş bir bölgeyi saldırganların insafına terketmiş olmaktadır.
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Dini ve etnik nedenlerle insanların öldürülmesine ve Bosna Hersek 
halkının tamamen ezilmesine karşı çağdaş dünyanın, bu kadar süre sonra 
hala durumun gereklerine cevap vermekten uzak kalan ve başarı şansı daha 
önceki plan ve yaklaşımlardan esasta farklı olmayan girişimlerle vakit 
kaybetmesi endişe vericidir.

Bosna Hersek Hükümeti bu eylem programma ciddi itirazları 
olduğunu açıklamıştır. Bu itirazların da programın altında imzası bulunan 
ülkeler tarafından değerlendirileceğini umuyoruz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ VOLKAN VURAL'IN 
İSTANBUL SEPETÇİ KASRI NDA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI 

(27 MAYIS 1993}

Sayın Basm Mensuplan,

Dışişleri Bakanlığı ve Sayın Bakanımız Hikmet Çetin adına, sizleri 
burada, İstanbul'da selamlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Türk Dış Politikasının çok yoğun bir döneminde Türk Basınının 
Merkezi kabul edilen İstanbul'da Dışişleri Bakanlığı adına güncel 
konulardaki görüşlerimizi açıklamak ve sîzlerin sorularım yanıtlamak için 
buradayız.

İlk kez başlattığımız bu uygulamayı zaman zaman İstanbul'a 
gelerek sürdürmek istiyoruz.

Önce izin verirseniz Türke Dış Politikasının parametleri, bugünkü 
sorunlan ve gelişmeler hakkında kısa bazı açıklamalarda bulunmak 
istiyorum. Daha sonra da sorularınızı yanıtlayacağım. Burada bulunan 
yabancı basın mensubu arkadaşlarımızın da kendi dillerinde soracaklan 
sorulan yanıtlamaktan memnuniyet duyacağım. Günümüz dünyasının 
banşa, demokratikleşmeye ve işbirliğine yönelik evrimi, 20. yüzyılın son 
yıllarında büyük bir ivme kazandı. Totaliter rejimlerin çöktüğü, ideolojik 
kutuplaşmanın kaybolduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ancak, azalan bu 
baskılar, çöken sistemler, beraberinde yepyeni belirsizlikleri ortaya çıkarttı. 
Bugün dünyamızda maalesef etnik bir bağnazlığın, dar milliyetçilik 
akımlannın izlerini çeşitli yönlerde görmek mümkün. Türkiye Cumhuriyeti 
laik, demokratik, çoğulcu değerler üzerine kurmuş olduğu sistemini bu yeni 
dünyada korumak ve geliştirmek arzusundadır. Soğuk savaş sırasında 
gözardı edilen ya da su üstüne çıkmayan çatışmalar bugün Türkiye'nin 
etrafında büyük bir kıskaç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye jeopolitik bir 
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gerçek olarak ortaya çıkan Avrasya'nın stratejik bir yerinde ve kavşağında. 
Bu haliyle Türkiye hem yeni .dünya düzeninde bir model; olma özelliği 
taşırken, diğer yandan da bölgesel barış ve istikrarın, bölgesel işbirliğinin 
önemli bir unsuru olarak yapıcı katkılarını her alanda sergilemektedir. 
Türk dış politikası temel bazı ilkelere dayanıyor. Başka komşularıyla 
olmak üzere bütün ülkelerle iyi ilişkiler geliştirilmesi, barışçı bir düzenin 
kurulması ve ekonomik işbirliğinden başlayarak yeni bir ilişkiler 
manzumesinin oluşturulması, örneğin KEİB ve diğer modeller. Çağdaş 
değerler kapsamında, laik, demokratik, siyasi düzenin, liberal ekonomik 
anlayışının, bugün egemen ortaya çıkmış olan ortak değerler çerçevesinde 
diğer bölge ülkelerinde de geliştirilmesi ve bunlara bir anlamda öncülük 
edilmesi. Ortadoğu'da barış ve huzurun korunması, Kafkasya'daki yangının 
söndürülmesi, Balkanlarda kanayan yaraların ve her geçen gün artma ve 
yayılma temayülü gösteren sıcak çatışma odaklarının önlenmesi ve 
halihazır gelişmelerin daha büyük yansımaları olmadan bir an önce sona 
erdirilmesi.

Takdir edersiniz ki, son derece karmaşık ve uluslararası politikanın 
en güncel konularında Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarıyla barışçı bir 
katkı sağlaması ve işbirliği modellerinin geliştirilmesine çaba 
göstermektedir. Türk- . Hükümetinin demokratikleşme sürecinin 
yaygınlaştırması, liberal ekonomide daha önce atılmış adımların bugün 
daha da geliştirilmesi, dünya ile bütünleşilmesi ve Türkiye'nin etrafındaki 
savaş ve buhranların daha büyük yansımalarda, daha büyük çatışmalara 
yol açmadan önlenmesi yolundaki gayretleri ve attığı adımlar ülkemizi 
giderek artan bir saygınlık kazandırmakta ve Türkiye'nin bölgesel bir güç 
merkezi olarak ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Bu izahattan sonra Türkiye'nin güncel olarak uğraştığı birkaç konu 
hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

Biliyorsunuz, kısa bir süre önce Türkiye, Rusya ve ABD'nin ortak 
girişimiyle Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa bir son verilmesi 
ve Karabağ sorununun banşçı yollardan çözümlenmesi için bir plan 
geliştirildi. Bu üçlü girişim Türkiye'den kaynaklanmıştır. Türkiye'nin bu 
planı geliştirirken tekarzusu Kafkasya'da mevcut yangının söndürülmesidİF? 
Komşusuz ülkeler arasındaki çatışmaların ve açıların sona erdirilmesidir ve 
bölgede bağımsızlıklarına yeni kavuşan ülkelerin gerçek bağımsızlığın 
nimetinden yararlanmalarının sağlanmasıdır. Bu barış planı dün tarafların 
verdiği cevaplarla şu aşamadadır:

Anladığımız kadarıyla Ermenistan Cumhuriyeti üçlü girişimi kabul 
etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti de üçlü girişimi kabul ettiğini 
açıklamıştır. ABD ve Rusya tarafından planının iletildiği Yukarı Karabağ



Ermenilerinin tepkisi ise olumlu sayılamayacak bir biçimdedir. Çünkü, 
anladığımız kadarıyla, henüz bize tam metni gelmemiştir ama üçlü girişim 
hakkında hala soru işareti sormaktadırlar. Tabiatıyla plana bu tepki bir 
anlamda planın kabul edilmemesi anlamım taşımaktadır. Bu üzüntü verici 
bir gelişmedir. Bölgede barıştan yana olmamak anlamına gelmektedir. Zorla 
meselelerin çözümleneceği anlamına gelmektedir ve bir bakıma da 
Bosna'daki Sırpların tutumlarından, sözde başarılarından cesaret alma 
hevesi taşımaktadır. Biz Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaşın sona 
serdirilmesinin ve bugün işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarının 
hukuki bir düzen içinde yeniden ihyasını, bölgede kalıcı bir barışın 
sağlanmasını içtenlikle istiyoruz. Çatışma ile ilgili tüm tarafların 
aklıselimle, sağduyu ile hareket etmesini arzu ediyoruz Türkiye'de bölgede 
barışın bağlanması için sarfettiği çabalarım sürdürecek ve bu konudaki 
girişimlerine devam edecektir. Önümüzdeki günlerde bu girişimlere önemli 
bir hız verilmesi sözkonusudur.

Yine Türkiye'nin çok yalandan ilgilendiği Bosna-Hersek sorunuyla 
ilgili olarak bazı ülkelerce bir eylem programının geliştirildiğini 
biliyorsunuz. Biz bu eylem programını yeterli bulmuyoruz. Türkiye 
başından beri Sırp saldırganlığına karşı etkin, kararlı önlemler alınmasını 
uluslararası camiaya telkin etmiştir. Türkiye'nin görüşü Sırp 
saldırganlığının mükafatlandınlmamasıdır. Güç kullanımıyla, etnik temizlik 
gibi yöntemlerle meselelerin çözümlenmesi mümkün değildir. Bu yeni dünya 
düzenine bir darbedir. İnsanlık suçudur. Boşna-Hersek'te olanlara bütün 
dünyanın hiçbir ayrım yapmadan kararlılıkla tepki göstermesini bekliyoruz.

Yine bildiğiniz gibi şu anda New York'ta BM Genel Sekreteri'nin 
gözetiminde Kıbrıs'a ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Türkiye Ada'da 
kalıcı bir barış istemektedir. BM Genel Sekreterinin misyonunu 
desteklemektedir. Ancak Ada'da kalıcı banşm tesisi iki topluma eşit 
muamele edilmekten geçer ve esas itibariyle toplumlararası görüşmelerle 
çözülür. Sacede tek taraflı güven arttırıcı önlemlerle meselenin 
çözümlenmesi mümkün değildir. Kıbrıs sorununun bir an önce özüne 
inilerek kapsamlı müzakerelerle, iki toplum arasındaki müzakerelerle 
çözümlemesi gerekmektedir. Türkiye bu konudaki tutumunu sürdürmektedir 
ve Kıbrıs konusunda da kalıcı bir banşm sağlanması hususunda elinden 
gelen tüm katkıyı göstermeye de hazırdır.

Sayın arkadaşlarım, bu aşamada ben beyanatıma son veriyorum. 
Sizin sorularınız varsa onlan yanıtlamaya çalışayım.
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SORU: Kuzey Irakta Türk Lirasının kullanılması hakkında bizi 
aydınlatır mısınız?

ÇEVAP: Bu meselenin üç boyutu var. Birincisi para konusu. Bir 
paranın tedavüle sokulması bir ülkenin egemenlik haklarındandır. Irak 
Hükümeti aldığı bir kararla 25 dinarlık banknotları tedavülden kaldırmıştır. 
Bunun için de önceden gerekli hazulık yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu durum 
diğer bazı yerler gibi Kuzer Irak'taki insanları da çok müşkül bir durumda 
bırakmıştır. Türkiye Kuzey Iraktaki bu müşkül durumu Ğrak Hükümetinin 
dikkatine getirmiştir ve buna çözüm bulunmasını iyi niyetli bir şekilde 
istemiştir. Kuzey Irakta bazı çevreler, yani Kürk çevreler Türk Lirasının 
tedavülü konusunda bir beklenti ishar etmişlerdir. Türkiye'ye, hiçbir 
çevreden, hiçbir ülkeden ulaşmış resmi bir talep yoktur. Ancak bu konuda 
bir beklentinin doğduğu da bir vakıadır. Aslında Türk Lirası konvertibl bir 
paradır. Türk Lirasının Kuzey Irakta Amerikan Dolan gibi tedavül etmesi 
mümkündür. Ancak Türk Hükümetinin alacağı bir kararla Türk Lirasının 
Kuzey Irak'a sokulması meselesi ise apayrı bir konudur. Bu 
değerlendirilmektedir. Bunun çeşitli yansımaları elbette olacaktır. Türk 
Lirası tıpkı Amerikan Dolan gibi bugün Irak'da kullanılmaktadır. Kuzey 
İraklıların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından başvurduklan konvertibl 
bir para birimidir. Ama Türk Hükümetinin vereceği bir kararla Irakta 
tedavüle sokulması aşamasında değiliz.

SORU: Türk Parası ile Irak dinan değiştirilebilir mi?

CEVAP: Hükümetin onayı ile Türk Lirasının Kuzey Irak'ta 
kullanılması, daha doğrusu Irak banknotlan ile değiştirilmesi keyfiyeti 
henüz ortada değildir. Böyle bir gelişme yoktur. Olan, oradaki insanların 
tıpkı Amerikan Dolan gibi Türk Lirasına da müracaat etmeleridir ve Türk 
mevzuatı bu bakımdan liberal özellikler taşıdığı için ve Türk Lirası 
konvertibl olduğu için Kuzey Irak'ta Türk Lirasının dolaştığına şahit 
oluruz Ama bizim hükümetimizin verdiği bir kararla başlatılmış olan bir 
uygulama yoktur.

SORU: Niçin Türk Lirası talep ediliyor?

CEVAP: Türk ekonomisinin herhalde güçlü olduğunu
göstermektedir. Güçlü ekonominin parası da güçlüdür.
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CEVAP: Türk dış politikasının başından beri barışçı özelliği, 
dikkati çekmektedir. Türkiye işbirliği yolunda pek çok modeller ortaya 
atmak suretiyle iyi niyetini göstermiştir. Elbette çok güçlüklerle dolu bir 
bölgede yaşıyoruz. Stratejik balomdan fevkalade hassas, iç dengeleri 
oldukça karmaşık bir bölgede yaşıyoruz. O bakımdan Türkiye konumundan 
kaynaldanan dış politika sorunları ve seçenekleriyle de karşı karşıyadır. 
Aslmda Türkiye Jeostratejik donumunun getirdiği politikayı izlemektedir. 
Yunanistan'la iyi ilişkiler geliştirmeye büyük bir özen gösteriyoruz. Yunan 
Başbakanının Türkiye'ye en son yapmış olduğu ziyareti olumlu bir şeklide 
değerlendiriyoruz. Fakat zaman zaman sorunlar çıktığı da bir vakıadır. 
Nitekim geçenlerde bildiğiniz gibi Batı Trakya'daki azınlık tarafından 
seçilmiş olan müftünün bir takibata uğraması yargılanması gibi bizce arzu 
edilmeyen bir gelişme olmuştur. Buna karşı duyarlılığımızı da gösterdik. 
Ama bunu yaparken Yunanistan'la ilişkilerimizin geliştirilmesine daima 
büyük bir önem verdiğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Samimi inancımız 
odur ki Türkiye ile Yunanistan barış içinde birlikte yaşamalıdır, 
önyargılardan uzak bir işbirliğine yönelmelidir. Türkiye'nin hiçbir ülkeyi 
tehdit etmemektedir. Türkiye işbirliğine önem vermektedir. Diğer ülkelerle 
ilişkilerimizde de barışçı çabalarımızı sürdürüyoruz. İhtilafların 
çözümlenmesine elimizdeki imkanlar ölçüsünde katkıda bulunuyoruz. 
Bosna-Hersek'teki tutumumuz başından beri haklılığım ispat etmiştir. 
Olaylar Türkiye'nin tutumunun haklı olduğunu göstermiştir. Eğer 
Türkiye'nin önerdiği politikalar zamanında uygulanmış olsaydı, herhalde bu 
insanlık trajedisi, bu insanlık ayıbı bu ölçülere varmazdı. Bizim amacımız 
hiçbir ülke ile ihtilaf çıkarmak değil, tam tersine işbirliği yollarım açmaktır. 
Türkiye'nin işbirliğine önem verdiğini samimiyetle vurgulamak isterim. 
Türk halkının beklentisi budur, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesinin 
gerekleri bunlardır ve biz bu yolda belli ilkeler içinde tüm ülkelerle 
ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.

SORU: Yunanistan, Türkiye'nin Bosna-Hersek politikasına karşı
çıkıyor?

CEVAP: Yunanistan'ın Balkanlarla yakından ilgili ülkeler bu işin 
içine girmesinler şeklinde bir yaklaşımı vardı. Bu yaklaşımı doğrusu biz 
paylaşamıyoruz. Çünkü Balkanlardaki gelişmeler hem Yunanistan'ı hem 
Türkiye'yi çok yalandan ilgilendiriyor. Türkiye'de yaşayan iki miyonu aşkın 
Boşnak kökenli insan var. Vatandaşımız bunlar. Türkiye'nin ilgilenmesi 
gayet doğaldır. Ayrıcı Türkiye bir Balkan ülkesidir. Bosna-Hersek'teki 
gelişmelerin daha büyük krizlere yol açmasından ciddi olarak endişe

SORU: Türkiye Bosna-Hersek konusunda, Azerbaycan'daki olaylar
konusunda ve Kibns konusunda açık politika yapıyor ama Suriye,
Yunanistan ve İran'la temaslar hakkında sessiz?
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ediyoruz. Yarın Kosova'da, yarın Sancakta, yarın Makedonya'da 
istenmeyen gelişmelere yol açmasından endişe ediyoruz ve biınu önlemeye 
çalışıyoruz.

SORU: Bosna Hersek*teki bunalımın yayılma istidadı, Türkiye 
neler yapıyor?

CEVAP: Bosna-Hersek'teki trajedinin eski Yugoslavya'nın diğer 
bölümlerine sıçramaması, yansımaması için uluslararası camia ile birlikte, 
BM Güvenlik Konseyi ile birlikte etkin önlemler alınmasına Türkiye büyük 
bir önem vermektedir ve bu hususta da elimizden gelen tüm katlan 
göstermeye hazır olduğumuzu açıklıkla beyan ettik.

SORU: (Batı Trakya konusu)

CEVAP: Biliyorsunuz Lozan Anlaşmasından kaynaklanan
yükümlülükler var. Bu yükümlülüklere zaman zaman riayet edilmediği, ya 
da bunların ruhuna uygun davranılmadığı gözlenmektedir. Biz bu 
gelişmeler karşısındaki duyarlılığımızı her vesile ile belirtiyoruz. Türkiye 
ile Yunanistan arasında bazı sorunlar olduğu bir gerçektir. Umut ediyoruz 
ki başlatılmış olan bu yeni diyalog sorunların üstesinden gelinmesi için iki 
ülkeye de yeni bir imkan verecektir. Bu konudaki inancımızı da koruyoruz. 
Amacımız Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin mümkün olduğunca 
en uyumlu bir şekilde geliştirilmesidir.

SORU:

CEVAP: Bu konudaki görüşlerimizi Yunan Makamlannın 
dikkatine her vesile ile getiriyoruz. Elbette bu gibi davranışlar iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edemez. Bu bir vakıadır. Bu 
gelişmeler oldukça ilişkilerin gelişmesi uzaklaşır. Biz tam tersine 
Yunanistan'ın iyi niyetli adımlar atmasını istiyoruz ve temaslanmızda 
bunlar üzerinde duruyoruz.

SORU: Bosna-Hersek ve Hırvatistan arasındaki çatışmalar ve 
gönderilen Türk Heyeti?

CEVAP: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelmişti. Bu 
ziyaret sırasında bir Türk-Hırvat iyi niyet misyonunun kurulması 
kararlaştınldı. Bu heyet incelemeler yaptı ve amacımız Bosna-Hersek'teki 
Hırvatlarla Müslümanlar arasındaki çatışmaların önlenmesidir. Takdir 
edersiniz ki, ortada olumsuz bazı gelişmeler vardır. Bir yandan Sırplarla 
Müslümanlar arasında,bir yandan Hırvatlarla Müslümanlar arasında 
toprak kavgası sürüyor. Biz bu gelişmelerin önlenebilmesi ve Hırvatlarla
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Müslümanların mümkün olduğunca uyumlu yaşayabilmesi için bir katkı 
sağlamaya çalışıyoruz; bu konudaki diplomatik girişimlerimiz devam 
ediyor. İyi niyet heyetimiz bugün sanıyorum dönmüş olacaktır. 
Kendilerinden ayrıntılı bilgiler alacağız ve o bilgiler ışığında gerekirse yeni 
bir değerlendirme yapacağız. Yardımlar konusunda ise Türkiye 
biliyorsunuz, Makedonya'ya, diğer ülkelere sürekli olarak yardım 
yapmaktadır ama zaman zaman sizin de işaret ettiğiniz gibi, yardımların 
gerçek yerlerine ulaştırılmasında sorunlarla karşılaşıldığı bir vakıadır. Bunu 
asgariye indirmeye çalışıyoruz. Ama bölgedeki şartlar, ulaşım meseleleri 
gibi bizim kontrolümüz dışındaki faktörler bu yardım hedefinin her zaman 
yüzde yüz yerine ulaşmasını engelliyor.

CEVAP: Herhalde Rusya'daki ekonomik durumu soruyorsunuz. 
Bildiğim kadarıyla ekonomik sıkıntılar devam etmektedir. Enflasyon yüksek 
seyirdedir. Ayda yüzde 17 civarındadır. Yeltsin yeni bir ekonomik program 
uygulamasına başlamak üzeredir aldığımız son haberlere göre. Ama 
ekonomik sıkıntıların devam ettiği bir gerçektir.

İkincisi benim Saym Ter Petrosyan'le ilginç diyaloglarım olduğu 
doğrudur. Ama gazetede çıkan o röportaj bunun havasını tam 
yansıtmamaktadır. Elbetteki görüşmelerimiz diplomatik alanda çeşitli 
anlamlarda incelenir.

Üçüncüsü Azerbaycan paralı askerler konusunda elbette 
Karabağ’da ve civarında birtakım paralı askerler olduğu ber gerçektir. 
Bunların sadece Ermeni değil, başka kaynaklı olduğu da anlaşılmaktadır. 
Bu konuda Azerbaycan'ın dünya kamuoyuna bunları sergilemesini bekleriz.

Elbette Azerbaycan'la kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesine gayret 
sarfediyoruz. Bu çok önemli bir konu tabii. Bu konuda çeşitli kültürel 
değişim programlan da vardır.

SORU: Azerbaycan-Ermenistan çatışması-Türk tutumu?

CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan güçlerinin Azerbaycan 
topraklarım işgalini ve saldınsını şiddetle kınamaktadır. Biz eminiz ki bu 
savaş her iki ülkeye de hiçbir yarar sağlamaz. Onun için bir an önce banşa 
gidilmesini gönülden arzu ediyoruz ve bunun için de elimizden gelen bütün 
gayreti gösteriyoruz. Bir kere Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı 
olduğuna hiçbir şüphe yoktur ve Yukan Karabağ'ın ayn bir statüye 
kavuşturulması, Azerbaycan'dan aynlması çabalan sonuç vermeyecektir. 
Elbette banşm tesisi güçtür, zaman almaktadır ama diğer ülkelerle de 
işbirliği halinde bu güçlüğü aşmaya çalışıyoruz ve bu yöndeki gayretlerimiz 
devam ediyor.
214



CEVAP: Şu aşamada dün yanıtlan aldık. Azerbaycan ve 
Ermenistan'ın yanıtım aldık. Çünkü Türkiye önerisini sadece Azerbaycan 
ve Ermenistan'a göndermişti, Yukan Karabağ Ermenilerinin görüşleri diğer 
ülkelere ve AGİK Başkamna iletilmiştir. O yanıtlan tam bilemiyoruz. 
Bunu incelememiz lazım. Yukan Karabağ Ermenilerinin üç ülke tarafından 
hazırlanmış olan bir planı sabote etmeleri iyi niyetli bir yaklaşım olamaz. 
Yani banşçı bir çözüm istemedikleri anlamına gelir. Daha doğrusu -belki 
başka misalleri de gözönünde tutarak- zorla kazanç sağlama heveslerinin 
devam ettiğini gösterir Bunu yapıcı bir gelişme olarak değerlendirmemiz 
sözkonusu olamaz. Eğer plan bana şu anda intikal eden bilgilere göre kabul 
edilmemişse o takdirde Türkiye, Rusya, ABD ve AGİK Başkanının 
toplanması ve bu durumu görüşmesi gerekiyor.

SORU: Karabağ meselesi ile ilgili üçlü plan kamuoyunda 
bilinmiyor. Türkiye Ermenistan veya Azerbaycan'a bir plan taslağı 
gönderiyor. Rusya kime gönderiyor bilmiyoruz. Bu arada Karabağ'da 
Karabağ Ermenileri AGÎK çerçevesinde temaslar yapıyor. Bu nasil oluyor, 
içeriği ne?

CEVAP; Takdir edersiniz ki bugüne kadar üçlü girişim hakkında 
çok ayrıntılı bilgi vermedik. Süre dolduğu için bugün daha ayrıntılı bir 
açıklama yapabilirim. Üçlü plan şuradan doğmuştur; biliyorsunuz 
Cenevre'de beş ülkenin katıldığı (Türkiye, Rusya, ABD, Azerbaycan ve 
Ermenistan) gayri resmi istişareler vardı. Buna AGİK Minsk Grubu 
başkam da dahildi. Yani 5+1'di. Banş yolunda da bir süreç başlamıştı. 
Görüşmeler devam ediyordu. Bu görüşmelerde ele alman konular, ateşkes, 
Laçin koridorunun boşaltılması, karşılıklı güvenlik soranlan vs. Tam bu 
görüşmeler devam ederken ERmeni gülerinin Kelberce'i işgali ortaya çıktı. 
Biz Türkiye'de Ermeni güçlerinin Kelbecer'den çekilmesi, sonra ateşkesin 
sağlanması ve banş görüşmelerinin başlatılmasını içeren bir plan 
hazırladık. Bu Türkiye'nin önerisidir. Rusya ve ABD ile ortaklaşa 
geliştirdik. Moskova'da birinci tur görüşmeleri yaptık. Bir takvim 
hazırladık. Bu takvimde, 1. Tarafların bu planı kabul etmesi, 2. 
Kelbecer'den güçlerin çekilmesi, 3. Geçici ateşkes ve bölgeye gözlentcilerin 
yerleştirilmesi, Kelbecer'den çekilmenin tamamlanması ve ardından da 
Cenevre görüşmelerin başlaması. Cenevre görüşmelerinde de esas itibariyle 
Laçin koridorunu konusu, abluka konusu ve devamlı ateşkes konusu ele 
alınacatır. Karabağ'ın statüsü de Minsk Konferansı tarafından ele 
alınacaktı. Biz bu üçlü planı taraflara ilettik. Bunu taraflara iletmek de 
şöyle oluyor; Türkiye sadece Azerbaycan ve Ermenistan'a gönderiyor. 
Rusya da Azerbaycan'a, Ermenistan'a ve bir de Dağlık Karabağ 
Ermenilerinin temsilcilerine gönderiyor. Amerika'da aynı şeyi yaptı.

S ORU: Üçlü girişim sonuçlan kabul edildi mi?
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Cevaplar da kim planı iletiyorsa ona verildi. Dolayısıyla bizim muhatabımız 
Ermenistan ve Azerbaycan'dır. İkinci tur görüşmelerde Ermeniler tarafından 
bazı sorular vardı. (Garanti konusu ve çeşitli konular) Bunlara açıklık 
getirmeye çalıştık. Takvimi aynen muhafaza ettik. Yalnız günleri kaydırdık. 
Şimdi bunlara verilen yanıt planla ilgilidir ve bir de garantiler konusuyla 
ilgilidir. Yukarı Karabağ Ermenilerinin cevabını bilemiyoruz ama bazı soru 
işaretlerinin olduğu ve dolayısıyla planın kabul edilmediği anlamı 
çıkmaktadır. Bu aşamadaki değerlendirmem budur.

SORU: Bosna-Hersek konusunda Türkiye'nin desteklediği bir banş 
planı var mı?

CEVAP: Türkiye'nin desteklediği bir banş planı değil, Türkiye'nin 
desteklediği ber eylem planı vardır. Türkiye Sırp saldırganlığının 
durdurulması için etkin önlemler alınmasını istemektedir. Buna ağır 
silahların kontrol altına alınması, havadan bazı hedeflerin vurulması gibi 
eylemler daheldir.

SORU: Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nin korunmasına yönelik bir 
plan vardı. Vance-Ovven planını destekliyor musunuz?

CEVAP: Vance-Owen Planını da destekledik.

SORU: Vance-Owen Planı en iyi çözüm mü?

CEVAP: Planı Bosna-Hersekliler kabul ettiği için, Türkiye'nin 
Bosna-Herseklilerin kabul ettiği planı reddetmesi sözkonusu olamaz.

SORU: Başka şanslan var mı sizce Bosna-Herseklilerin?

CEVAP: O aşamada Vance-Owen Planı bulunabilen ve
Bosna-Hersek'teki Müslümanların da kabul ettiği bir plan olduğu için biz 
destekledik.

SORU: Bosna ve Karabağ'ın dışında Suriye ile su konusunda bazı 
görüşmeler oldu. Suriye paylaşımdan söz etti. Türkiye ise tahsisten söz etti. 
Bu görüşmelerde neler oldu? Türkiye'nin su konusundaki kesin tavrım 
öğrenebilir miyiz?

CEVAP: Sular konusu taiatıyla Türkiye bakımından fevkalade 
hassas bir konudur. Türkiye bölgesel sulan hiçbir zaman bir silah olarak 
kullanmamıştır. Tabiatıyla kendi ülkesinden kaynaklanan sulardan da 
yararlanmak Türkiye'en en doğal hakkıdır. Biz suların rasyonel kullanımını 
tezini savunuyoruz. Yani suların doğru dürüst kullanımını savunuyoruz. Su
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bugün petrolden daha değerli olan bir kaynaktır. Kimse bunu israf etmek 
cömerliğine, lüksüne sahip değildir. Türkiye suların rasyonel kullanıldığı 
takdirde herkese yeteceği kanısındadır. Bunun içinde gerekli teknik 
çalışmaların yapılmasını önermektedir. Ama Türkiye komşularına karşı bir 
su silahım da kullanmamaktadır.

SORU: Birecik barajına tepki var mı1

CEVAP: Bize ulaşan belli bir tepki yok. Ama Türkiye Birecik 
Barajını yapacaktır ve tabiatıyla kullanacaktır. Yani Türkiye kendi 
topraklarından kaynaklanan sulan kullanmayacak, komşular kullanacak. 
Böyle bir yaklaşım yanlıştır.

SORU: Bakanın İsrail ziyareti

CEVAP: Sayın Bakanımız muhtemelen Haziran ayının sonlarında 
Ürdün'e ve İsrail'e gezi yapacaktır. Uzun zamandır kendilerine yapılan bir 
davet vardır. Biliyorsunuz Ortadoğu Barış Görüşmeleri başladığından bu 
yana Araplarla İsrailliler arasında çok yakın temaslar vardır. Türkiye 
İsrail'le temaslar bakımından Arap ülkelerinin gerisinde kalmıştır. İsrail 
bölgede önemli bir ülkedir. Bu ülke ile işbirliğinin geliştirilmesi Türkiye 
bakamından da önemlidir. Sayın Bakanımızın ziyareti sanıyorum çeşitli 
bakımlardan değerli bir ziyaret olacaktır ve önemli görüşmelerin 
yapılmasına fırsat verecektir.

SORU: ABD ile SEİA anlaşması-Çekiç güç?

CEVAP: Biliyorsunuz Türkiye ile ABD arasında savunma işbirliği 
anlaşmasının günün şartlanna uyarlanmasına ilişkin bir talebimiz oldu. Bu 
talebimizi ABD makamlarına ilettik. Geçenlerde onların da görüşleri geldi. 
Şimdi bu görüşleri inceliyoruz. Tabii bu süreç meselesi. Yani karşılıklı 
görüşmeler henüz başlamış değildir. Hazırlık çalışmalan başlamıştır. Ümit 
ediyoruz ki bu anlaşmayı günümüz şartlanna ve gerçeklerine uygun bir 
şekilde yeniden düzenleyelim veya tadil edelim. Bunu hemen olabilecek bir 
şey olarak da görmüyoruz. Bu bir süreç, müzakere süreci henüz başlamış 
değildir. Çekici Güç konusu tabiatıyla hükümetimizin ve parlamentomuzun 
yetkisi altındadır, önümüzdeki günlerde bu konu ele alınacaktır.

SORU:

CEVAP: Çekiç gücünün bölgeye konuşlanmasını gerektirmiş olan 
Şartlar şu anda ortadan kalmış gözükmektetir.
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CEVAP: Bilmiyorum. Onun değerlendirmesini Dışişleri Bakanlığı 
değil, Hükümetimiz ve Meclisimiz yapacaktır. Biz Meclisimize saygılıyız.

SORU: Türkİye-AT ilişkileri?

CEVAP: Türkiye'nin ATnatam üye olma hedefi devam etmektedir. 
Türkiye bu hedeften şaşmamıştır ve Türkiye Topluluğa üye olmak 
yolundaki kararlılığında da devam edecektir. Bu arada Topluluğun bazı 
sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğu da bir gerçektir. Bu sıkıntılar bir 
yandan Topluluk içindeki ekonomik durgunluktan İkincisi de Avrupa 
mimarisinin değişmiş olmasından, doğu ve batı Almanya'nın birleşmiş 
olmasından, Doğu Avrupa ülkelerinin yeni konumlarından da 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Topluluğun genişleme açısından şu 
aşamada bazı sıkıntılar içinde olduğu da bir gerçektir. Bizim gerek Hollanda 
Başbakanı gerek Almanya Şansölyesi ile son günlerde yaptığımız 
temaslarda ATye tam üyelik hedefimiz vurgulanmıştır. Onlar da 
Türkiye'nin ATye tam üye olma hakkını reddetmemişlerdir. Ama bunun 
bugünün gündeminde olamayacağı hususundaki bazı endişelerini dile 
getirmişlerdir. Onların tezleri de Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkilerin 
somut adımlarla, pragmatik adımlar güçlendirilmesi gerektiğidir. Mali 
protokolün eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi, ticarette kotaların 
kaldırılması ve bu konularda Topluluk'la Türkiye arasındaki bağların 
güçlendirilmesini onlar da savunmaktadır. Fakat tam üyelik konusunda da 
açıkça bir yeşil ışık yaktıklarını söylemek mümkün değildir. Durum bu. 
Türkiye'nin AT'ye tam üyelik hedefi devam ediyor, bu konudaki çabalarımız 
devam etmektedir. Biz inanıyoruz ki Türkiye Topluluğa tam üye olacaktır.

SORU: Hikmet Çetin Atina'ya gidecek mi?

CEVAP: Sayın Bakan Atina'da yapılacak NATO toplantısına 
katılacaktır.

SORU: Türkiye-İran ilişkileri son gerginlikten sonra

CEVAP: İran'la ilişkilerimiz gayet iyi. İran işbirliğine önem 
verdiğimiz bir ülke. Çok yakın ilişkilerimiz var. Türkiye İran'la ilişkilerin 
geliştirilmesi için büyük bir çaba sarfetmektedir. Son bazı olaylar var. 
Aslında bu k o ^ a  resmi bir beyanat yok. Şahısların bazı iddiaları var. Biz 
bu iddiaları İran ta r a i) ^  ile^k, onlar da gerekli araştırmayı yapacaklardır.

SORU; Uzatılacak mı?

Henüz sonuç alm m adf-
*
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AÇIKLAMA
{27 MAYIS 1993)

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki uyuşmazlığa barışçı bir 
çözüm bulunması amacıyla başından beri yoğun çaba gösteren Türkiye, 
Kelbeçer'in Ermeni kuvvetlerince işgali üzerine kesilen barış sürecine 
yeniden işlerlik kazandırmak amacıyla ABD ve Rusya Federasyonu ile 
birlikte bir plan hazırlanmasına öncülük etmiştir.

Sözkonusu plan, her zaman barışçı bir tutum sergilemiş olan 
Azerbaycan tarafından, bazı duraksamalarına karşın, koşulsuz kabul 
edilmiştir.

Oluşturulan belgelerin Ermenistan tarafından kabul edildiği; 
ancak, Yukarı Karabağ'm Ermemkesimince reddedildiği bildirilmiştir.

Böylece Ermeni tarafı, soruna masa başmda değil, cephede 
çözümler bulma yöntemini benimsediğini dünya kamuoyuna belli etmiştir.

Ermenistan'ın sorumluluğu Yukarı Karabağ'm Ermeni kesimine 
yüklemek yönündeki çabalan inandıncı değildir. Yukan Karabağ 
Ermenilerine bu gibi yöntemlerle statü kazandırma çabalan da beyhudedir. 
Yine bu çerçevede, Kelbeçer’deki işgal durumuna son verilmesinin Yukan 
Karabağ'm Ermeni kesimine bağlı olduğu yönünde kullanılan bahaneler de 
inandıncı değildir.

Yukan Karabağ'm Azerbaycan toprağı olduğu başta Birleşmiş 
Milletler ve AGİK olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşun karar ve 
belgelerinde teyid edilmiştir. Dolayısıyla bunun aksini sağlamaya yönelik 
bu çabalar sonuç vermeyecektir. Böyle tutumlar, uluslararası toplumu hiçe 
saymaktan öteye bir anlam taşıyamaz.

Banş sürecini bu kere de akamete uğratanlar, bölgede barış, 
istikrar ve işbirliğinin yerleştirilmesini engelleme sorumluluğunu 
taşıyacaklardır.
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CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL’İN DIŞİŞLERİNİ ANMA 
GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLADIĞI MESAJ 

(28 MAYIS 1993)

"Yurtdışmda ülkemizin temsil ederken, görevleri başında menfur 
saldırılar sonucunda hayatlarım kaybeden şehitlerimizin aziz hatıralarını 
saygı ile anıyoruz.

Bu vesileyle, şehitlerimizin şahsında türkiye cumhuriyeti'ne yönelik 
geçmişte yapılan bu tür terörist saldırılan bir kere daha nefretle telkin 
ediyorum.

Bu tür hareket ve iddialarla Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına gölge 
düşüreceklerini zannedenler yanıldıklarım anlayacaklardır.

Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, yurtdışmda özveriyle çalışan 
Dışişleri mensuplarımıza sevgilerimi iletirim."

AÇIKLAMA 
(28 MAYIS 1993)

Kırgızistan'da hüküm süren ekonomik güçlükler muvacehesinde, 
kardeş Kırgız halkının günlük ihtiyaçlarının bir ölçüde de olsa 
karşılanmasına katkı teşkil etmek üzere Hükümetimizce Kırgızistan'a 
yeniden acil insancıl yardım malzemesi gönderilmesi kararlaştmlmıştır. Bu 
çerçevede, Silahlı Kuvvetlerimizce tahsis edilen bir nakliye uçağı ile bugün 
pirinç, un, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 14 ton ağırlığında yardım 
malzemesi Duşanbe'ye sevk edilmiştir.

BASIN AÇIKLAMA 
(28 MAYIS 1993)

Doğu Bosna'da çok güç koşullar altında yaşamlarını idame 
ettirmeye çalışan Boşnak halkın zorunlu gereksinmelerinin karşılanması için 
sürdürülen havadan yardım harekatına acil insancıl yardım malzemesi 
sağlamak suretiyle yeniden katkıda bulunulması Hükümetimizce 
kararlaştmlmıştır. Bu çerçevede, protein içeriği zengin gıda maddeleri, ilaç 
ve tıbbi malzemeden oluşan 40 ton ağırlığında ve 4.500.000.000.-TL 
değerindeki yardım malzemesi, harekatın yürütüldüğü Almanya'daki Rhein 
Main hava üssüne ulaştmlmak üzere Kızılay araçlanyla bugün yola 
çıkanlmıştır.
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ALMANYA'NIN SOLİNGEN KENTİNDE VATANDAŞLARIMIZIN 
OTURDUĞU BİR BİNANIN KUMDAKLANMASI SONUCU 5 

VATANDAŞIMIZIN HAY ATIĞI KAYBETMESİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMA 

(29 MAYIS 1993)

Almanya’nın Solingen kentinde vatandaşlarımızın oturduğu bir 
bina dün gece yabancı düşmanlığı güden çevrelerin benzin dökerek 
kundaklaması sonucu yanmış, ilk belirlemelere, göre olayda, üçü çocuk 
olmak üzere beş vatandaşımız hayatını kaybetmiş, iki çocuğumuz da ağır 
yaralanmıştır.

Kasım 1992'de Mölln kentinde vatandaşlarımıza yönelik, can ve 
mal kaybına yol açan ırkçı saldırılar üzerine Türkiye, Alman 
Hükümetinden gerekli önlemlerin alınmasını istemiş, bu gibi saldırıların 
tekrarlanmasından duyduğu endişeyi açıkça dile getirmişti.

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Kohl geçtiğimiz hafta 
ülkemize yaptığı ziyaret sırasmda, gerek AFD Hükümetinin gerek 
Parlamentosunun yabancı düşmanlığına karşı son derece duyarlı olduğunu 
ve bu olaylardan utanç duyduklarını ifade etmiş, ülkesinde yabancı 
düşmanlığına ve ırkçı saldırılara karşı her türlü önlemin alınacağı yolunda 
tarafımıza teminat vermişti. Bu kez Solingende cereyan eden bu olay, 
alındığı belirtilen önlemlerin çok yetersiz olduğunu, vatandaşlarımızın can 
ve mal güvenliklerinin tehlike altında bulunduğunu göstermektedir. Bu da, 
ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çağdaş değerlere düşman kavramların 
üzerine kararlı ve etkin bir şekilde gidilmesinin gerekliliğini bir kere daha 
ortaya koymaktadır. Almanya gibi, Avrupa bütünleşmesi içinde öncü bir 
rol oynayan ve topraklarında önemli sayıda yabancı barındıran bir ülkede, 
bu gibi saldırıların önünün halen alınmaması, gelecek açısından bize kaygı 
vermektedir.

Türkiye, insanlık suçu işleyen bu canilerin derhal yakalanarak 
adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını, 
Almanyada yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin en etkin 
şekilde sağlanmasını beklemektedir. **

Bu menfur olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, 
yakınlarına ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı ve yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.
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AÇIKLAMA
(30 MAYIS 1993}

Bosna-Hersek'te oluşturulması öngörülen güvenlik bölgelerine karşı 
girişilen son saldırılar, Sırpların kuvvet yoluyla toprak kazanma ve etnik 
temizlik politikalarından vazgeçmediklerini bir kez daha açıkça ortaya 
koymaktadır.

Türkiye, güvenlik bölgeleri oluşturulmasının, saldırganın işgal ettiği 
topraklardan çekilmesini ve Bosna-Hersek halkına yönelik ırkçı ve gayri 
insani uygulamalara son vermesini sağlayacak yeterli ve etkin bir önlem 
olmadığım bugüne kadar çeşitli vesilelerle açıklamıştır.

Türkiye, Bosna-Hersek halkının yaşadığı acıların biran önce 
dindirilmesini ve saldırganın işgal ettiği topraklardan çekilmesini sağlayacak 
tüm önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması zamanının çoktan 
geldiği İnancındadır. Bosna-Hersek sorunu bugün dünyanın en güncel ve 
acil çözüm bekleyen sorunudur. Bosna-Hersek'te masum insanlara karşı 
soykırım ve katliam devam etmektedir.

Bu itibarla Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kuvvet yoluyla toprak 
kazanılmasına karşı bütün opsiyonlan açık tutan kararlı bir tutum 
izlemesini ve Bosna Hersek'te atacağı adımlarla dünyada barış ve istikrarın 
başlıca güvencesi olduğunu bir kez daha kanıtlamasını içtenlikle 
beklemektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN'İN OECD BAKANLAR 
KONSEYİ TOPLANTISINA KATILMAK ÜZERE PARİS'E 

GİDECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA s
{1 HAZİRAN 1993} J ,7;f

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı'mn (OECD) 2-3 Haziran 1993 tarihlerinde yapılacak yıllık olağan 
Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere Paris'e gidecektir.

Bu toplantıda, "ekonomik büyüme ve istihdam", "çok taraflı ticaret 
; sistemi" ve "OECD'nin güncel gelişmeler karşısında dünyada 
oynayabileceği rol" konulan Bakanlar düzeyinde tartışılacaktır.

Sayın Dışişleri Bakanı, Paris'te bulunduğu sırada aynca Fransa 
Dışişleri Bakam Juppe ve AT Komiseri Leon Britton ile de birer görüşme 
yapacaktır.

AÇIKLAMA 
(2 HAZİRAN 1993)

New York'ta BM Genel Sekreteri'nin iyiniyet görevi çerçevesinde 
24 Mayıs'ta başlayan Kıbrıs görüşmelerine 1 Haziran günü ara verilmiştir. 
Görüşmeler 14 Haziran'da yeniden başlayacaktır.

Bu süre zarfında, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş güven 
arttıncı önlemler konusunda, New York'ta ortaya konan yeni fikir ve 
öneriler üzerinde danışmalar yapma olanağım bulabilecektir.

Türkiye, her zaman olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Denktaş ile yıkın 
temas içinde olmaya ve kendisine gerekli desteği vermeye devam edecektir.

AÇIKLAMA 
(5 HAZİRAN 1993}

Solingen'de insanlık dışı bir saldın sonucunda hayatım kaybeden 
beş vatandaşımızın Türkiye'de toprağa verildiği günün gecesi, Almanya'nın 
Hattingen şehrinde altı vatandaşımızın yaşadığı bir ev daha ateşe verilmiş, 
Konstanz şehrinde ise bir Türk lokantası yakılmıştır. Bu olaylarda 
vatandaşlarımızın yaralanmadan kurtulmalan tek tesellimizdir. Yangınlarla 
ilgili soruşturmalar Alman makämlannca sürdürülmektedir.
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Soruşturmaların süratle tamamlanması ve suçlularm yakalanarak 
cezalandırılmaları için Alman makamları nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunmaktayız.

Bu olaylar Alman toplumunu sosyal bir hastalık gibi saran aşın sağ 
terörün ulaştığı boyutları göstermesi bakımından ibret vericidir.

Alman Hükümeti vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için gerekli etkin önlemlerin olmacağmı belirtmişti. Solingen 
katliamından soma bu defaki olaylar da, gerekli önlemlerin alınması için 
kaybedilecek zamanın kalmadığım açıkça göstermektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Hükümetini temsilen, TBMM 
Başkan Vekili Dr. Yıldırım Avcı, Devlet Bakam Akın Gönen ve Devlet 
Bakam Mehmet Kahraman, Bonn Büyükelçimiz ve Eyalet İçişleri Bakam 
ile Birlikte Hattingen'e giderek incelemelerde bulunmaya başlamışlardır. 
Karlsruhe Başkonsolosumuz da, Konstanz’da olay yerine inceleme 
yapmaktadır.

Bu olayların daha büyük boyutlara ulaşmadan önlenmesi ve 
vatandaşlarımızın uğradıkları kayıpların giderilmesi için Hükümetimiz 
girişimlerini sürdürmektedir.

AÇIKLAMA 
(5 HAZİRAN 1993)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 4 Haziran tarihli toplantısında 
Bosna-Hersek'te güvenlikli alanlarla ilgili bir kararı çoğunlukla kabul 
etmiştir.

Bosna Hersek'te saldırıya ve soykırım haline dönüşen katliama 
maruz bulunan müslümanlann korunmasına yönelik karar insani veçhesi ile 
doğal olarak kabul görecek niteliktedir. Ancak geçmiş olaylar göstermiştir 
ki, kararlardan çok, kararların uygulaması önem taşımaktadır.

Öte yandan, kararın siyasi yansımaları konusunda dikkatli olunması 
ve Bosna Hersek'in bağımsızlığının, egemenliğinin, birliğinin ve toprak 
bütünlüğünün sağlanması olan nihai hedeften en ufak bir ödün verilmemesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla Sırp işgali altmda bulunan Bosna 
Hersek topraklarının işgalden kurtarılması ve bu bölgeleri terketmek 
zorunda bırakılanların geri dönmelerinin sağlanması için kuvvet kullanımı 
da dahil diğer tüm önlemlerin alınmasını da öncelikle bekliyoruz.
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Ayrıca, son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karan Bosna 
Hersek'teki müslümanlann korunmaya muhtaç olduklarının imkanının da 
bir an önce tanınması ve dolayısıyla eski Yugoslavya'yı kapsayan silah 
ambargosunun Bosna Hersek hükümeti için kaldınlmasının da bu kararla 
tutarlı olmak bakımından zorunlu hale geldiğine inaniyoruz.

SURİYE, TÜRKİYE VE İRAN ORTAK BİLDİRİSİ 
(7 HAZİRAN 1993)

The Fourth Tri-partite Meeting of the Foreign Ministers of the 
Syrian Arab Republic, Republic of Turkey and the Islamic Republic of 
Iran was held on Monday 1, June 1993, in Tehran, Iran.

Prior to this Meeting, the Committee of Senior Experts, which was 
set up in Damascus, held its-first meeting on 6 June 1993, in Tehran.

As a follow-up to their Meeting in Damascus on 10 February 
1993, which was conducted in a friendly and constructive spirit with 
positive results, the Ministers reviewed recent developments in the region 
since their last meeting with particular emphasis on the situation in Iraq. 
Paying special attention to the situation in Northern Iraq, they discussed the 
impacts of these developments on the neighbouring countries and the region 
at large.

In light of the foregoing;

1- The Ministers reiterated that the consultations of and the 
conclusions reached by the Tri-Partite Meeting are not directed against any 
group or countiy.

2- The Ministers reaffirmed the importance of the preservation of 
the unity and the territorial integrity of Iraq. They also, expressed their firm 
belief that the future of Iraq should be determined by the free and common 
will of the entire people of Iraq on the basis of the principles of unity, 
democracy and good neighbourly relations.

3- The Ministers reiterated the need to continue to follow closely 
the developments in Northern Iraq. They reasserted their opposition to any 
efforts geared towards disintegration of Iraq under any pretext. They 
stressed that disintegration of Iraq would have negative and dangerous 
repercussions on the peace and security of the region.
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4- The Ministers condemned repression of the people of Iraq in all 
its forms, including through restrictive economic measures, particularly in 
the North and South of that country, and called for the adoption of 
necessary measures to guarantee respect for the fundamental rights of the 
Iraqi people.

5- The Ministers urged once again the Iraqi Government to comply 
fully with the relavant United Nations Security Council resolutions. 
Moreover, in light of the current misery and suffering of the Iraqi people, 
the Ministers were of the opinion that the measures against the Iraqi regime 
should not be allowed to take its toll on the people o f Iraq. The international 
community should, therefore, take the necessary measures to remedy this 
tragic situation and extend assistance, on a non-discriminatory basis, to all 
parts of Iraq.

6- The Ministers reiterated their condemnation of terrorism, and 
expressed their determination for the sake of peace, stability and tranquility 
in the region, to continue their struggle, individually as well as collectively, 
against terrorism directed at their respective countries.

7- The Ministers dicided to increase the frequency of the meetings 
of the Committee, established in Damascus Session in February 1993, in 
order to follow more closely relevant developments in the region and 
coordinate approaches preceding each forth-coming Ministerial Meeting.

8- On this occasion, the Ministers expressed their grave concern 
over the human tragedy inflicted upon the Moslem people of Bosnia and 
Hercegovina and the ¿incomprehensible lack of determined international 
action to put an expeditious end to the ongoing aggression against them. 
They also called upon the United Nations, Security Council in particular, to 
lift arms embargo against Bosnia so as to enable those people to defend 
themselves, and called for immediate actions to defend the right of those 
people and support for the territorial integrity and sovereignty of Bosnia and 
Hercegovina.

9- The Ministers decided to hold the next Ministerial Meeting in 
Istanbul, Turkey, in November 1993.
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AÇIKLAMA
(8 HAZİRAN 1993)

Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulmak amacıyla BMGK'nin 
822 sayılı kararının uygulanması ve AGİK görüşme sürecinin yeniden 
başlaması için bir öneri hazırlamak amacıyla AGİK Minsk Grubuna 
mensup Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya 
Federasyonu, İsveç, Türkiye ve ABD temsilcileri 3-4 Haziran'da Roma'da 
AGİK Minsk Konferansı Başkanının temsilcisinin başkanlığında ve 
Birleşmiş Milletler Sekretaryası gözlemcisinin katılımıyla toplanmışlardır. 
Bu toplantıda Moskova'daki üçlü toplantıda hazırlanmış olan belgeler esas 
alınarak bir öneri üzerinde mutabık kalınmıştır.

Hazırlanan bu önerinin kabulü uyuşmazlığın tümüyle çözümüne ve 
bölgede istikrar ve banşın kurulmasına katkıda bulunacaktır.

Bu nedenle yukarıda anılan dokuz ülke ve AGİK Minsk Konferansı 
Başkam tüm tarafların öneriyi istisnasız ve gecikmeden kabul etmeye ve 
uygulamaya davet ederler.

AÇIKLAMA 
(9 HAZİRAN' 1993)

Moldova Dışişleri Bakanı Nicolae Tsiu Dışişleri Bakam Hikmet 
Çetin’in konuğu olarak 14-15 Haziran 1993 tarihleri arasında Türkiye'ye 
resmi bir ziyarette bulunacaktır.

İki ülke Dışişleri Bakanlan arasında yapılacak görüşmelerde, ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi imkanlan üzerinde durulacak, bölgesel ve 
uluslararası konularda bilgi ve görüş alış verişinde bulunulacaktır.

AÇIKLAMA 
(9 HAZİRAN 1993)

Tacikistan'da Mayıs ayı başında vuku bulan ve büyük hasara yol 
açan sel felaketi nedeniyle Hükümetimizce Tacikistan'a acil insancıl yardım 
yapılması kararlaştınlmıştır. İlaç, ilkyardım malzemesi, bebek maması, 
yiyecek maddeleri ile çadır ve battaniyeden oluşan yaklaşık 14 ton 
ağırlığındaki insancıl yardım malzemesi Silahlı Kuvvetlerimize ait bir 
nakliye uçağı ile bu sabah Duşanbe'ye sevk edilmiştir.
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AÇIKLAMA
(9 HAZİRAN 1993)

ABD Dışişleri Bakam Warren Christopher 12 Haziran 1993 
tarihinde Ankara'ya bir günlük bir çalışma ziyareti yapacaktır. Sözkonusu 
ziyaret sırasında, ABD'yle ilişkilerimiz ve iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası 
konuların ele alınması öngörülmektedir.

AÇIKLAMA 
(9 HAZİRAN 1993)

Bağımsız ve demokratik bir devlet düzeni ile sağlam bir sosyal yapı 
kurma yönünde kararlı adımlar atan ve bu seçimle halkın çoğunluğunun 
oyunu alarak iktidara gelmiş olan yönetime, gerekçesi ne olursa olsun, 
hukuk ve demokrasi dışı bir yöntemle karşı çıkılmasını tasvip etmek 
mümkün değildir. Bu gibi yöntemler, AGÎK ilkeleri başta gelmek üzere, 
Azerbaycan'ın da üyesi olduğu çağdaş uluslararası toplumun değerlerine de 
ters düşmektedir.

Azerbaycan'da serbest seçimle işbaşına gelerek, halkın demokratik 
iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı Sayın. Ebulfez Elçibey'in yönetiminde 
Azerbaycan'ın uluslararası alanda saygınlık kazandığı, demokrasi yolunda 
kararlı adımların atıldığı, ülkenin ekonomik potansiyelinin verimli kullanımı 
için ileriye dönük ümit verici bir ortamın hazırlandığı bir gerçektir.

Azerbaycan'da mevcut çok partili siyasal yaşam içinde, hür basının 
işlevini yerine getirebildiği serbest bir iletişim düzeninde, siyasal diyalog ve 
uzlaşı olanakları mevcutken aynca, Azerbaycan'ın milli birlik ve beraberliğe 
en fazla ihtiyacı olduğu bir dönemde, kardeş kanının dökülmesi Türkiye'yi 
derin endişe ve üzüntüye sevketmiştir.

Azerbaycan'ın bir iç sorunu olan bu gelişmelerin çoğulcu demokrasi 
kuralları çerçevesinde, Azerbaycan halkının ve devletinin öz bütünlüğünü 
güçlendirecek bir uzlaşı ile çözümlenmesini içtenlikle dilemekteyiz.
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AÇIKLAMA
(10 HAZİRAN 1993)

Somali'nin silahsızlandırılması çerçevesinde evvelce Mogadişu’da 
uluslararası koalisyon tarafından tesis edilmiş silah depolarından birinin, 4 
Haziran günü BM Barış Gücü (UNOSOM) Komutanlığına bağlı Pakistan 
tugayına ait bir bölük tarafından denetlenmesini müteakip bu bölüğe 
yapılan silahlı saldın sonucu meydana gelen olaylan esef ve endişeyle 
karşılıyoruz.

Mogadişu'nun bir kesiminde etkili olduğu bilinen belirli bir 
fraksiyona bağlı çetelerin gerçekleştirdiği saldınlarla devam eden olaylar 
sonucu BM  Banş Gücüne mensup 22 PakistanlI askerin şehit olmasından 
ve 54 PakistanlI askerin yaralanmasından büyük üzüntü duyduk. Bu 
olaylar sırasmda kaybolduğu belirtilen PakistanlI askerlerin akıbetlerinin 
biran önce olumlu şekilde aydınlığa çıkmasını bekliyoruz.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ninö Haziran günü kabul ettiği ve 
Banş Gücü personeline yönelik silahlı saldırılan kınayan ve suçluların 
yakalanması ve yargılanması için BM'nin Somali’deki yetkilerini genişleten 
837 sayılı kararım desteklemekte ve Birleşmiş Milletlerin ülkede banş ve 
güven ortamının tesisi yolunda sürdürdüğü çalışmaların başan ile 
sonuçlan?cağına inanmaktadır

Somali’deki bütün tarafları ülkelerinin yeniden dirlik ve düzene 
kavuşturulması amacıyla kendilerine yardım için orada bulunan Birleşmiş 
Milletler Banş Gücünün bu yoldaki çabalanna katkıda bulunmaya 
çağırıyoruz.

AÇIKLAMA 
(15 HAZİRAN 1993)

Türkiye ile Moldova arasmda bugün imzalanan Vize Muafiyet 
Anlaşması sadece diplomatik ve hizmet pasaportu hamili olan kimselere 
vize muafiyeti tanımaktadır.

Bu anlaşmaya göre, Akit taraflann diplomatik ve hizmet pasaportu 
hamilleri prensip itibariyle diğer Akit tarafın ülkesinde bir ay süre ile 
kalabileceklerdir.

İleride umumi pasaport hamillerini de kapsayacak şekilde özellikle 
işadamlarının biribirlerinin ülkelerine seyahatlerini kolaylaştırmak



amacıyla iki ülke arasında daha geniş kapsamlı bir vize muafiyet anlaşması 
yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

Bu itibarla, şimdilik sadece diplomatik ve hizmet pasaportu 
hamillerinin vize mecburiyetinden muaf tutulmasına dair olan bu Anlaşma 
iki ülke arasındaki konsolosluk ilişkileri bakımından önemli bir ilk adım 
teşkil etmektedir.

Keza, iki ülke arasındaki konsolosluk ve hukuk ilişkilerinin 
geliştirilmesi amacıyla yakın bir gelecekte Sayın Bakanın Moldova'ya 
yapacakları resmi ziyaret sırasında bir Konsolosluk Anlaşması ile bir de 
Adli Yardımlaşma Anlaşması imzalanması öngörülmektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ SAYIN VOLKAN VURAL’IN 
YAZILI AÇIKLAMASI 
(15 HAZİRAN 1993)

Azerbaycan-Ermenistan uyuşmazlığının banşçı yöntemlerle 
çözümlenmesi hususunda ilk aşamayı oluşturan, Kelbeçer bölgesinin 
tahliyesini ve ateşin kesilmesini öngören plan, dün akşam Yukarı Karabağlı 
Ermenilerin temsilcilerince de imzalanmıştır. Bu gelişme hakkında Saym 
Bakanımıza, Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili tarafından dün akşam bilgi 
verilmiştir.

Anımsanacağı üzere sözkonusu plan, Türkiye, ABD ve Rusya 
Federasyonu tarafından başlatılan üçlü girişimin ürünü olup, 4 Haziran'da 
Roma'da Minsk Grubuna mensup dokuz ülke (Türkiye, ABD, Almanya, 
Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İsveç, İtalya, Rusya Federasyonu) 
tarafından onaylanarak, Minsk Konferansı Başkanlığını yürüten İtalya 
tarafından Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri ile Yukarı Karabağ'ın 
Azeri ve Ermeni kesimlerine iletilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan 
hükümetleri ile Yukan Karabağ'ın Azeri kesimi sözkonusu planı kabul 
ettiklerini daha önce bildirmişlerdi.

Yukarı Karabağ'ın Ermeni kesiminin planı kabulünde Ermenistan 
Devlet Başkanı Levon Ter- Bedrosyan'nm olumlu katkıda bulunduğu 
anlaşılmaktadır.

Şimdi esas olan, İtalyan Başkanlığın yapacağı danışmalardan sonra 
planın biran önce tüm taraflarca fiilen uygulanmasıdır. Planın oluşumunu 
sağlayan bütün devletlerin değerleri ve yapıcı çabalarım şimdi bu yönde 
yoğunlaştırmaları içten dileğimizdir.
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Bu planın uygulanması, Minsk Barış Sürecinin yeniden 
canlanmasına, soruna kalıcı bir çözüm bulunarkk bölge ülkeleri arasındaki 
ilişkilerin iyileşmesine ve bölgenin barış ve istikrarına önemli katkı 
sağlayacaktır.

BOSNA-HERSEK CUMHURBAŞKANI ALİA İZZETBOGOVÎÇİN 
BİR GÜNLÜK ÇALIŞMA ZİYARETİNDE BULUNMAK ÜZERE 

ANKARA'YA GELECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(18 HAZİRAN 1993)

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alija İzetbegoviç bugün (18 
Haziran) bir çalışma ziyareti için öğle saatlerinde özel bir uçakla Ankara'ya 
gelecektir.

Konuk Cumhurbaşkanı saat 14.00de Cumhurbaşkanımız Sayın 
Demirel ile bir çalışma yemeğinde biraraya gelerek görüşecektir.

Sayın İzetbegoviç bilahare Başbakan Vekili Sayın İnönü ve 
başbakanlık görevine atanarak hükümet kurma çalışmalarını sürdüren 
Sayın Çiller'i kabul edecektir.

Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı yann saat 10.00'da ülkesinin 
Ankara Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılacaklar, ayrıca Dışişleri 
Bakanı Sayın Çetin'i kabul ederek görüşecektir.

AÇIKLAMA 
(18 HAZİRAN 1993)

••

Türkiye, dost ve kardeş Azerbaycandaki gelişmeleri büyük bir 
kaygıyla izlemektedir. Bu gelişmelerin, Azerbaycan'ın karşı karşıya 
bulunduğu Ermeni saldırılarının neden olduğu tüm olumsuzluklara karşın, 
ülkede demokratik ilkelere ve pazar ekonomisine uyumlu bir yapılanma 
sürecinde geçtiğimiz bir yıl içinde alman mesafeyi etkilemesi olasAğı 
endişelerimizi artırmaktadır.

Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olan Türkiye, Meşrutiyet 
temeline dayanmayan oldubittileri kınar. Bu esastan hareketle Türkiye, 
geçen yıl yapılan demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen sayın 
Ebulfez Elçibey'in hukuk Dışı yöntemlerle görevden uzaklaştırılmasına 
veya istifaya zorlanmasına yönelik çabalan kabul edemez.
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Azerbaycan siyasal yaşamının öndegelen şahsiyetlerinin 
Azerbaycan'ın halen karşılaşmakta olduğu sorunları, hukuk temelinde ve 
içinde bulunulan güç koşulların bilinci içinde çözemlemek için ortak çaba 
göstermeleri içten dileğimizdir.

AÇIKLAMA 
(24 HAZİRAN 1993)

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk, Türkiye 
ile Kuveyt arasında Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarlan düzeyinde 1992 
yılında başlatılan Siyasi Danışmaların ikinci turuna katılmak üzere, 25-28 
Haziran 1993 tarihleri arasında Kuveyt'e resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Büyükelçi Sanberk ve Kuveytli karşıtı Büyükelçi Süleyman Majid 
Al Shaheen arasmda yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra 
bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.

ABD ESKİ BAŞKANI BUSH’A YAPILMAK İSTENEN SUİKAST 
GİRİŞİMİNİN ARKASINDA IRAK İSTİHBARAT TEŞKİLATI 

OLDUĞU GEREKÇESİYLE BOSNA KÖRFEZİNDE BULUNAN ABD 
GEMİLERİNDEN BAĞDAT'TAKİ İSTİHBARAT MERKEZİNE 23 

FÜZE FIRLATILDIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(27 HAZİRAN 1993)

ABD Başkanı Clinton, dün Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla 
aramış, daha sonra da Ankara'daki ABD Büyükelçisi, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızı ziyaret ederek eski Başkan 
Bush'a yapılmak istenin suikast girişimi nedeniyle bir karşı harekat 
yapacaklarım belirtmiştir. Amerikalı yetkililer, bir süredir yapılan araştırma 
sonucunda, eski Başkan Bush'a karşı hazırlanan suikast girişiminin Irak 
İstihbarat Teşkilatı tarafından planlandığına dair kesin ve somut deliller elde 
ettiklerini bildirmişlerdir. Nitekim, bu sabaha karşı bölgedeki ABD 
gemilerinden Bağdat'daki İstihbarat Merkezi'ne 23 tane füze atılmıştır.

Bilindiği gibi Irak'ın Kuveyt'i işgali ile ortaya çıkan husumet ortamı 
devam etmekte olup, o tarihten bu yana bölgeye huzur gelmemiştir. Bölgeye 
gerçek banş, istikrar ve huzur gelinceye kadar bu tür olaylann devam 
edeceği anlaşılmaktadır. Son olaylar da bu çerçevede değerlendirilmektedir. 
Hükümetimiz, bu olayların sona ermesini ve bölgenin barış ve huzura
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kavuşmasını teminni etmekte ve bu yönde gerekli katkıları da yapmaya 
devam etmektedir.

ö te  yandan bu tür olaylarda sivil halkın zarara uğramaması için 
azami dikkat ve hassasiyetin gösterilmesini de zorunlu görmekteyiz.

Terörizmin ortadan kaldırılması için her türlü çabanın gösterilmesi 
‘gerektiği inancında olan Hükümetimiz, dünyanın başka yörelerinde sivil 
halkın katliamına yolaçan saldırıların da önlenmesi için uluslararası 
toplumun gerekli tedbirleri zaman geçirmeksizin almaşım beklemektedir.

BERN BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ GÖREVLİLERİNİN BÜYÜKELÇİLİK 
BİNASINA GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA UYGULANAN KONTROLLERİN 

KALDIRILDIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(30 HAZİRAN 1993)

PKK Terör Örgütü, 24 Haziran Perşembe günü Avrupa'daki 
birçok temsilciliğimize saldırmıştır. Bern Büyükelçiliğimize yapılan saldın 
sırasında bazı olaylar olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı konuyu bütün boyutlanyla değerlendirmek ve 
İsviçre ile işbirliği olanaklarım saptamak üzere üst düzeyde bir heyeti 
olaydan hemen sonra Bern'e göndermiştir.

İlk tespitler yapılırken Türkiye, Viyana Diplomatik İlişkiler 
Sözleşmesi ve uluslararası hukuk dışında hiçbir uygulamayı kabul 
etmeyeceğini beyan etmiştir. İsviçre Güvenlik Makamları tarafından Bern 
Büyükelçiliğimiz görevlilerinin Büyükelçilik binası dışında çıkışlarında 
uygulanan kontrol ve aramanın kaldınlmasım istemiştir.

İlk görüşmelerde, karşıtlarımıza, meydana gelen olayların meşru 
müdafaa kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği açıklıkla 
belirtilmiştir.

-efija

Olayı gerçek boyutlanyla saptamak, değerlendirme yapmak ve 
talimat almak amacıyla, Bern'deki Heyetimizin Başkanı, 29 Haziran 
1993'de Ankara'ya gelmiştir.

Bugün (30 Haziran) İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Ankara ve Bern’de 
yaptığı eşzamanlı girişimlerle teröre karşı alınmakta olan diğer önlemlerle 
birlikte, Büyükelçiliğe giriş-çıkışlardaki kontrollerin tamamen kaldırıldığım 
bilirtmiştir. Aynca, Bern Büyükelçiliğimizdeki üç görevlinin yargı 
bağışıklığının kaldırılmasını istemişlerdir. Konu değerlendirilmektedir.
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BOSNA-HERSEK'E UYGULANAN SİLAH AMBARGOSUNUN 
KALDIRILMASINA YÖNELİK KARAR TASARISININ BM 

GÜVENLİK KONSEYİ’NDE REDDEDİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
{30 HAZİRAN 1993}

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Bağlantısız üyelerinin 
hazırladığı, Bosna-Hersek'e uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını 
ve tecavüze uğrayan bu ülkenin BM Yasasındaki meşru müdafaa hakkından 
mahrum edilmemesini öngören karar tasarısı, dün akşam Güvenlik 
Konseyinde yapılan oylamada, altı olumlu ve dokuz çekimser oyla usûl 
kuralları gereğince kabul edilmemiştir.

Türkiye bu sonucu üzüntüyle karşılamaktadır. Bununla beraber, 
Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden biri olan ABD'nin tasarıyla 
olumlu oy kullanmış olması ise cesaret verici bir gelişmedir.

Bilindiği gibi, bir süre önce BM Genel Kurulu Bosna-Hersek'e 
uygulanan ambargonun kaldırılması helinde tavır koymuştur. Öte yandan 
geçtiğimiz günlerde Viyana'da yapılan Dünya insan Haklan Konferansı, 
BM Güvenlik Konseyi'ne, Bosna-Hersek'te sürüp giden soykmmın 
durdurulması çağasında bulunmuştur. Dünkü oylamadan, çekimser kalan 
Güvenlik Konseyi üyelerinin, dünya kamuoyunda yaygınlaşan infiale 
tamamen duyarsız kalamadıktan anlaşılmaktadır. Ancak çekimser oy 
kullanmak usûl hükümlerine göre tasannın reddi anlamına geldiği cihetle, 
Birleşmiş Milletler örgütü üyesi Bosna-Hersek, meşru müdafaa hakkının 
tam kullanımından mahrum edilmiş olmaktadır.

Silah ambargosunun, kendisinden silah ve teçhizat olarak çok daha 
güçlü saldırgan karşısında varlığını sürdürmeye çalışan Bosna-Hersek için 
uygulanmaya devam edilmesinin, bu ülkede hergün ölmekte olan masum 
insanlann sorumluluğunu da beraberinde taşıdığını uluslararası camianın 
tüm üyelerinin dikkatine getirmek isteriz.

Türkiye, bu düşünceden hareketle Bosna-Hersek'e uygulanmakta 
olan gayn adil silah ambargosunun kaldınlması için uluslararası camiayı 
bir kez daha harekete geçmeye davet etmektedir. Türkiye bu yöndeki 
girişimlerini kararlı bir biçimde sürdürecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
VOLKAN VURAL’IN YUNANİSTAN VE ARNAVUTLUK 

ARASINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER KONUSUNDAKİ 
BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP:

(1 TEMMUZ 1993} ,

Yunanistan ve Arnavutluk arasında meydana gelen son gelişmeleri 
izlemekteyiz. Yunan uyruklu bir din adamının Arnavutluk'tan ihraç 
edilmesi üzerine, Yunanistan'ın binlerce Amavut’u sınırdışı etmekle 
gösterdiği tepkinin ölçü dışında çıktığını düşünmekteyiz. Meselenin insan 
haklan ' ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla 
halledilebileceğini değerlendirmekteyiz. Böylece, binlerce Arnavut 
vatandaşının karşı karşıya kaldığı bu zor duruma da biran önce son 
verilmesini ümit etmekteyiz.

Yunanistan'ın Arnavutluk hududunda askeri yığmak yaptığına dair 
bize ulaşan haberler kaygı vericidir.

Balkanlarda istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulduğu şu sırada yeni bunalımlara yol açılmamasının yararlı olacağmı 
düşünüyoruz.

KIRGIZİSTAN'A 824 BİN DOLAR DEĞERİNDE GIDA 
MADDELERİ GÖNDERİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(1 TEMMUZ 1993}

Hükümetimizce Kırgızistan'a yapılmakta olan insani yardımlar 
çerçevesinde, bu kere Silahlı Kuvvetlerimizce tahsis edilen bir nakliye 
uçağıyla bugün pirinç, şeker, nohut, un, sim yağ, makama ve ilaçtan 
oluşan 13 ton ağırlığında 54 bin Dolar değerinde yardım malzemesi sevk 
edilmiştir.

Aynı amaçla 1126 ton ağırlığında, 770 bin Dolar değerindeki şeker 
de, Kırgızistan'a ulaştırılmak üzere gemiyle 29 Haziran 1993 günü Samsun 
limanından yolu çıkanlmıştır.
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BOSNA-HERSEK'TEKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(2 TEMMUZ 1993)

Bosna-Hersek'ten son alman haberler, askeri saldırılar ve etnik 
temizlik harekatının son derece kaygı verici boyutlara ulaştığım 
göstermektedir.

Bu saldırıların, Bosna-Hersek'ı etnik temelde üçe bölmek isteyen 
yeni sözde barış planının Bosnalı müslümanlara zorla kabul ettirilmesini 
sağlamaya yönelik olduğu açıktır.

Birleşmiş Milletler ve AGİK üyesi bir ülke, herkesin gözü önünde 
cereyan eden bir katliamın kurbanı olarak tarih sahnesinden silinmeye 
çalışılmaktadır.

Su soykırıma göz yumanlar ve hatta tutumlarıyla saldırganın 
cesaretim arttıranlar, tarih ve insanlık önünde bunun manevi sorumluluğunu 
taşıyacaklardır.

Bugün yapılan yanlışların ve işlenen suçların acı sonuçlarım, 
Balkanlar, Avrupa ve tüm dünya uzun yıllar çekmek zorunda kalacaktır.

Haksızlığın, etnik temizliğin ve ırkçılığın ödüllendirildiği bir 
zeminde barışın kalıcı olduğu tarihte görülmemiştir.

Türkiye, Bosna-Hersek'le birlikte, uluslararası meşrutiyetin, insanı 
insan yapan temel ilkelerin ortadan kaldırılmasına kesinlikle karşıdır.

Bosna-Hersek bu şekilde ortadan kalkacak olursa, ne Avrupa eski 
Avrupa, ne de Birleşmiş Milletler eski Birleşmiş Milletler olacaktır.
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AVRUPA TOPLULUĞU KOMİSYONU’NUN KIBRIS ÜYELİĞİ 
KONUSUNDA AÇIKLADIĞI GÖRÜŞLER HAKKINDA AÇIKLAMA 

(2 TEMMUZ 1993}

Kıbrıs'ın Avrupa Topluluğu'na üyeliği konusunun yöntemine ve 
özüne ilişkin olarak KKTC’nin açıldığı görüşler Türkiye tarafından 
paylaşılmaktadır.

Kıbrıs sorununa serbest müzareke yöntemiyle bulunacak kapsamlı 
siyasi çözüm çerçevesinde, Kıbrıs'taki iki tarafın, Avrupa Topluluğu'na 
üyelik konusunu da karara bağlamaları doğaldır. Çünkü, AT üyeliği 
toplumlararası görüşme sürecinin özlü bir konusunu oluşturmaktadır. 
Avrupa Topluluğuna üyeliğin Ada'daki iki halkın refah ve mutluluğuna, 
bölgenin kalıcı barışına ve istikrarına katkıda bulunabilmesi için, bölgede 
Kıbrıs'la ilgili olarak 1960 Andlaşmalanyla kurulmuş olan hassas siyasi ve 
ekonomik dengenin gözönünde tutulması zorunludur.

Türkiye, Avrupa Topluluğu Komisyonu'nun Kıbrıs'ın üyeliği 
konusunda 30 Haziran 1993 tarihinde açıkladığı görüşü bu esaslar içinde 
değerlendirmekte ve Avrupa Topluluğu'nun, Kıbrıs'ın üyeliği konusunda 
Kıbrıs sorununa adil, gerçekçi ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasını 
amaçlayan BMGS'nin gözetimindeki görüşme sürecini olumsuz yönde 
etkileyebilecek nihai bir karar almayacağı ümidini taşımaktadır.

ERMENÎLERİN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA YÖNELİK SON 
SALDIRILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(5 TEMMUZ 1993}

Azeri-Ermeni uyuşmazlığında tüm tarafların AGİK barış planım 
kabul ettikleri bir dönemde, Ermeni birliklerinin, Azerbaycan'ın Akdere 
bölgesini işgali ve Akdam'a yoğun saldırılar düzenlemeleri, sivil yerleşim 
bölgelerini yoğun ateş altında tutmaları ve Fizuli ve Cebrail'e yönelik 
kapsamlı bir askeri harekat düzenlemeleri büyük endişe ile izlenmektedir. 
Bu son saldırılar, Ermeni tarafının, gerek Birleşmiş Milletler ve "ğerek 
AGİK gibi uluslararası kuruluşların temel ilkelerini hiçe saydığının bir 
göstergesidir.

Silah zoru ile siyasal avantajlar elde edilmesine yönelik girişimlerin 
ve bu yoldan toprak kazanılmasının kabul edilemezliği ilkesinden hareketle, 
uluslararası camianın da Azerbaycan'a karşı girişilen bu haksız saldırıya 
tepki göstermesi gerekmektedir.
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Nitekim, Türkiye, Ermenistan'ın kuvvet kullanımı yoluyla politik 
avantajlar elde etmesinin hiçbir şekilde tecviz edilemeyeceği, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin 822 sayılı Kararını, Minsk barış süreci içinde 
elde edilen aşamaları gözardı eden ve AGİK'in bu yöndeki çabalarım hiçe 
sayan Ermenistan'ın bu sorumsuz eylemlerine son vermek üzere 
uyarılmasının uluslararası toplumun da sorumluluğu içinde bulunduğu 
yolundaki görüşlerini bugüne kadar açıklıkla ortaya koymuş bulunmaktadır.

Öte yandan, Ermeni tarafının, uyuşmazlığın barışçı yollarla 
çözümlenmesi konusunda ümit verici aşamaya ulaşılan her dönemde 
Azerbaycan'a yönelik yoğun saldın ve istila hareketlerine girişmesi, 
Ermenilerin banşı içtenlikle istedikleri hususunda derin tereddüdler 
uyandırmaktadır.

Ermenistan'ın uluslararası hukukun temel ilke ve normlarına 
tamamen ters düşen bu tür yaklaşımlardan en kısa zamanda vazgeçmesini 
ve bölgede banş ve istikrarın sağlanması sürecine aktif bir şekilde 
katılmasını bekliyoruz.

Bu açıdan AGİK Minsk Grubu Başkanı Rafaelli başkanlığındaki 
heyetin en kısa zamanda bölgeye hareket etmesine büyük önem atfediyoruz.

AÇIKLAMA 
(5 TEMMUZ 1993)

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş, Kıbns görüşmelerindeki görüşmecilik görevinden aynldığmı 5 
Temmuz tarihli bir mesajla Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'e 
bildirmiştir.

Sayın Denktaş, kararının gerekçesi olarak, görüşmelerde izleyeceği 
siyaset konusunda kendisiyle KKTC Hükümeti ve iktidar partisinin 
çoğunlukta olduğu KKTC Meclisi arasında derin görüş ve anlayış 
farklılıklarının bulunduğunu göstermektedir. Sayın Denktaş, KKTC 
Hükümetinin Kıbns sorununa bulunacak çözüm şekli ve uygulanacak 
politika hakkında son günlerde giderek yoğunlaşan biçimde yaptıği 
açıklamaların, kendisine, görüşme sürecinde hiçbir esneklik kaabiliyeti 
bırakmadığını; böyle bir yaklaşımla müzakereleri sürdürmesinin mümkün 
olamayacağını bildirmiş ve bu koşullarda görüşmecilik görevine devam 
etmesinin ulusal çıkarlanmıza da yarar getirmeyeceğini vurgulamıştır.
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Ulusal Kıbrıs davamızın yürütülmesinde Savın Denktaş'ın bugüne 
kadar yaptığı tarihi hizmetler her türlü takdirin üzerindedir ve tarafımızdan 
şükranla karşılanmaktadır. Cumhuriyet Hükümetleri Savın Denktas'ı 
görüşmecilik görevinde daima desteklemişlerdir. Hükümetimiz de ulusal 
davamızın gerçekçi ve yaşayabilir bir çözümle esenliğe kavuşturulmasında 
kendisini bir güvence olarak görmektedir.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'la KKTC Hükümeti 
arasında varlığı bir süredir bilinen görüş ayrılıklarının ulusal davamızın 
yararına olarak, bir an önce giderilmesini bekliyor ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin, mevcut iç güçlüklerini demokratik süreç içinde aşacağına 
inaniyoruz.

ABD BAŞKANINIM NÜKLEER DENEMELERİN DURDURULMASI 
KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(7 TEMMUZ 1993)

Türkiye, ABD Başkanı'mn 3 Temmuz tarihli basın açıklamasında 
duyurduğu nükleer denemelerin en az 15 ay daha ertelenmesi kararım ve 
diğer nükleer güçlere, denemelerin tamamen yasaklanması amacıyla 
müzakerelere başlanıncaya kadar nükleer denemeleri durdurmaları yolunda 
yaptığı çağrıyı memnunlukla karşılamaktadır.

Ülkemiz, öteden beri gerek nükleer silahların yayılmasının 
önlenmesi, gerek nükleer denemelerin global çapta durdurulması amacıyla 
tutarlı, kapsamlı ve birbirleriyle uyumlu uluslararası adımların atılmasını 
sağlama yönünde ilgili forumlarda üstüne düşen gayreti göstermiştir ve 
göstermeye de devam edecektir. Nükleer denemelerin insanlığın geleceği 
halanımdan çevre, sağlık, güvenlik gibi alanlarda pek çok sakıncalar 
taşıdığım düşünüyoruz. Başkan Clinton'ın açıkladığı son karann, nükleer 
denemelerin 1996 yılından itibaren tümüyle yasaklanmasını sağlayacak bir 
uluslararası düzenlemeye doğru atılmış önemli bir adım olmasını temenni 
ediyoruz Bu kararın, diğer nükleer ve nükleer olmayan ülkeler için de 
örnek oluşturmasını, ayrıca, nükleer silah]arın yayılmasında son yıllarda 
gözlemlediğimiz tehlikeli artışa karşı mevcut tüm uluslararası 
düzenlemelerin daha güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, alınabilecek her 
türlü önlem konusunda uluslararası kamuoyunun daha da 
bilinçlendirilmesine bir vesile teşkil etmesini diliyoruz,

Türkiye, bu yoldaki çabalara bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte 
de katkıda bulunmaya hazırdır.
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EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜNÜN İKİNCİ ZİRVE 
TOPLANTISINA KATILAN DEVLET VEYA HÜKÜMET 

BAŞKANLARININ AÇIKLAMASI j.
(7 TEMMUZ 1993)

İstanbul'da düzenlenen Zirve Toplantısında, katılan Devletler, 
Azerbaycan topraklarına karşı Ermeni saldırganlığının "devamı etmesini, 
Akdam, Fizuli, Cebrail, Kubatlı ve Akdere'ye yönelik saldırıların giderek 
artmasını ve yayılmasını kınamışlardır.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı giriştiği saldırılar, Birleşmiş 
Milletler Yasasımn, uluslararası hukukun, İnsan Haklan sözleşmesinin ve 
AGİK Belgelerinin ilke ve amaçlanna ters düşmektedir.

Bu son saldın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 822 sayılı 
Kararının uygulanabilmesi için gerekli acil adımlan saptamak üzere 
yürütülen Minsk banş süreci çerçevesinde hazırlanan takvimin bütün ilgili 
taraflarca kabul edildiği bir zamanda yer alınmıştır. Banş süreci 
çerçevesinde olumlu bir adım atılan her dönemde saldınlann sürdürülmesi 
ve tırmandmlması artık Ermenistan'ın yerleşik bir tavn haline gelmiş olup, 
Ermenistan'ın yerleşik bir tavrı haline gelmiş olup, Ermenistan'ın bu tutumu, 
görüşmeler yolu ile banş sağlanması konusundaki arzulan hakkında ciddi 
şüpheler yaratmaktadır.

Zirveye Katılan Devletler, kuvvet kullanarak toprak kazanmak ve 
politik avantajlar sağlamak için güç kullanımının kabul edilemezliği ilkesini 
teyid ederek, Ermenistan'ın saldırılarına son vermesi için uluslararası 
toplumu, bu ülke üzerindeki etkisini kullanmaya çağırır.

İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Örgütü II. Zirve 
Toplantısına katılan üye Devletler, bütün çarşıpmalann durdurulmasını, 
Ermeni askeri birliklerinin işgal ettikleri Azerbaycan topraklanndan 
çekilmelerini, BM Güvenlik Konseyinin 822 sayılı Karannın uygulanması 
için atılması gerekli acil adımlan düzenleyen takvime sadık kalınmasını 
talep eder.

Katılan Devletler, Ermenistan'ı, saldırgan tutumunu değiştirmeye ve 
bölgede banş ve istikrann sağlanmasına yönelik barışçı bir |Jolitika izlemeye 
davet eder.
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PROTOCOL ON CONSULTATIONS BETWEEN THE MINISTRY 
OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND 

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

(8 TEMMUZ 1993)

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and the 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan

With reference to the Agreement on Basic Principles of Friendly 
Relations and Cooperation Between the Republic of Turkey and the 
Republic of Tajikistan of July 8, 1993,

Reaffirming their adherence to the objectives and principles of the 
United Nations Charter and the CSCE,

Desirous to cooperate for further contributing to the promotion of 
international peace and security, peaceful settlement of disputes,

Affirming the importance of the establishment of cooperation 
between the Ministries of Foreign Affairs,

Convinced that bilateral consultations between the Ministries of 
Foreign Affairs will serve their mutual interests,

Have agreed as follows.

Article I.

The Ministries of Foreign Affairs of both Sides will establish a 
mechanism of regular consultations on their bilateral relations as well as 
regional and international issues.

Article II.

A) In this respect, the Ministers of Foreign Affairs oc* their 
representatives will meet at least once a year alternatively in Ankara and 
Dushanbe.

B) Within the spirit o f this Protocol, the Representatives and 
Delegations of the two Sides to the United Nations, other international 
organizations and conferences, shall hold regular consultations.
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Article ill.

During above mentioned consultations, the Ministries of Foreign 
Affairs of the two Sides will also review the implementation of the bilateral 
agreements already signed, in conformity with their objectives and 
formulate recommendations to their respective governments on the ways and 
means of their better implementation.

Article IV.

The present Protocol shall enter into force on the date of its signing 
and will remain in force unless either of the two Sides notifies its intention 
to terminate the Protocol.

Done in Istanbul on July 8, 1993, in two originals in English 
language.

AÇIKLAMA 
(8 TEMMUZ 1993)

İsviçre Hükümeti, 24 Haziran günü Bern Büyükelçiliğimizde 
cereyan eden olaylarla ilgili olarak 7 Temmuz'da Hükümetimize bir nota 
vermiştir. Bu nota tarafımızdan cevaplandırılacaktır.

İsviçre Hükümeti, Viyana Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, Bern 
Büyükelçiliğimizin güvenliğini koruma yükümlülüğünü yerine getirmemiş 
ve bilinen olaylar meydana gelmiştir. İsviçre Hükümetinin notası kabul 
edilmez hususlar içermektedir. Bu bakımdan, Türkiye İsviçre Hükümetinin 
konu ile ilgili protestosunu reddetmektedir.

İsviçre, tüm AGİK ülkeleri gibi,, uluslararası terörizme karşı 
mücadele etme ve kendi ülkesinde üçüncü ülkelere yönelik terörist ve 
yasadışı faaliyetleri önleme yükümlülüğü altındadır. Bu açık taahhüde 
rağmen, İsviçre Hükümetinin kendi resmi raporları PKK’nın ve diğer terör 
örgütlerinin İsviçre'deki yasadışı faaliyetlerini açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu faaliyetlere izin verilmesi ya da göz yumulması, İsviçre'nin uluslararası 
taahhütlerinin de ihlalidir.

İnsan haklan ve demokrasi kisvesi altında terörist gruplara göz 
yummak suretiyle, bir ülkenin bunlann eylemlerinden kendisini 
koruyacağını düşünenler daima yanıldıklarını görmüşlerdir.
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İsviçre Hükümeti taraf olmadığı sorunların kendi ülkesine 
taşınlmasını istemiyorsa, terörizme karşı mücadelede uluslararası 
yükümlülüklerine uygun davranmalıdır.

Terörizm en vahim insan haklan ihlalidir. Hiçbir gerekçe ile mazur 
gösterilemez. Terör örgütleri Türk Hükümetinin muhatıbı değildir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TACİKİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ 

HAKKINDA ANLAŞMA 
(8 TEMMUZ 1993)

Aşağıda, Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile 
Tacikistan Cumhuriyeti,

- Halklan arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin, çok yönlü ilişki 
ve işbirliği geliştirilmesi için gerekli zemini oluşturduğuna inançlarını 
belirterek,

- Ülkeleri arasındaki ilişki ve işbirliğini, bağımsızlık, egemenlik, 
toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama ve eşitlik temelinde daha 
da güçlendirmek arzusuyla,

- Birleşmiş Milletler Yasasinın amaç ve ilkeleri ile Helsinki Nihai 
Senedi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sürecinde kabul edilen 
diğer belgelerde ifadesini bulan esasların önemini teyid ederek,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE 1

Taraflar aralarında mevcut dostluk ve işbirliğini güçlendirmeyi 
taahhüt ederler.

MADDE 2

Taraflar siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel, teknolojik ve diğer 
alanlarda ortak yarar temelinde ilişkilerini geliştirmeye çaba 
göstereceklerdir.
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MADDE 3

Taraflar ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konularda düzenli 
danışmalarda bulunacaklardır.

MADDE 4

Taraflar Parlamentoları, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, iş 
çevreleri, mahalli idareleri, üniversiteleri ve basın-yayın kuruluşları ve 
diğer meslek kuruluşları arasında doğrudan ilişki kurulmasını 
destekleyecekler ve kolaylaştıracaklardır. Şehirleri arasında kardeş şehir 
bağlan kurulmasını teşvik edeceklerdir.

MADDE 5

Taraflar kültür ve eğitim alanlarında işbirliğinin gelişmesini 
hızlandıracaklardır. Eğitim kuruluşlan ve birlikleri, üniversiteleri ve diğer 
kurumlan arasında, öğretim görevlisi, burslu öğrenci ve uzman değişimi 
ile burs temini ve uygun ortak faaliyetler gerçekleştirmek üzere doğrudan 
ilişki ve işbirliği tesisi için gerekli kolaylığı sağlayacaklardır.

Taraflar, ülkeleri arasında sportif ve turistik temasları da teşvik 
edeceklerdir.

MADDE 6

Taraflar, ticari ve endüstriyel işbirliği dahil, karşılıklı yarar 
sağlayan ekonomik ilişkileri artıracaklardır. Böyle bir işbirliği için, 
yatırımların korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, teknoloji, telif 
hakkı ve patent konularında uygun koşullan yaratacaklardır; ekonomik 
işbirliği alanında mutabakatlar tesis edeceklerdir.

Taraflar, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesini 
hızlandıracaklardır.

MADDE 7

Taraflar ulaşım ve haberleşme alanında işbirliğini 
güçlendireceklerdir. Haber ve program değişimi dahil olmak üzere, basın ve 
yayın alanlarında işbirliğini kolaylaştıracak ve destekleyeceklerdir.
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MADDE 8

Taraflar bu Anlaşma ve ortak çıkarları çerçevesinde, yeni işbirliği 
alanları geliştirilmesine çaba göstereceklerdir.

MADDE 9

Bu Anlaşma diğer ülkelerin çıkarlarına karşı değildir ve Tarafların 
diğer ülkelerle ilişkilerinde yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı 
anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini haleldar etmez.

MADDE 10

Her akit Taraf, diğer Tarafı onaylamanın yasal sürecinin 
tamamlanmasından haberdar edecektir. Anlaşma, Onay Belgelerinin teati 
edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

İstanbul'da, 8 Temmuz 1993 tarihinde, İngilizce iki nüsha olarak, 
her iki metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere imzalanmıştır.

SORUYA CEVABEN AÇIKLAMA 
{8 TEMMUZ 1993}

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Ghali'nin Kıbrıs 
görüşme sürecine ilişkin olarak Güvenlik Konseyine sunduğu son 
raporunun 33'üncü paragrafında, Türkiye Dışişleri Bakanının 11 
Haziran'da BMGS'ne gönderdiği bir mektupla Maraş-Lefkoşa Uluslararası 
Hava Limanı paket anlaşmasını desteklediği ifade edilmektedir. Bu ifade 
gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.

BMGS Butros Ghali 5 Haziran tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımıza diplomatik kanaldan bir mesaj göndererek, 24 Mayıs- 
1 Haziran tarihlerinde New Yorkta cereyan eden Kıbrıs görüşmeleri ve 
güven arttırıcı önlemler paketi hakkında bilgi vermiş ve Türkiye'nin Kıbns 
Türk tarafını paket anlaşma yönünde teşvik etmesini dilemiştir.

*«8

Sayın Cumhurbaşkanımız BMGS'nin mesaj mm Dışişleri Bakam 
Sayın Hikmet Çetin tarafından cevaplandırılmasını uygun görmüşlerdir.

Sayın Çetin, diplomatik kanaldan BMGS'ne gönderdiği 11 Haziran 
tarihli cevabî mesajda, Türkiye'nin Kıbrıs'ta adil ve yaşayabilir çözümden 
yana olduğunu; bu amaca yönelik serbest müzakere yöntemini
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desteklediğini belirtmiş; Türkiye'nin Kıbrıs Türk tarafını güven arttırıcı 
önlemler paketini yapıcı şekilde değerlendirmeye teşvik ettiğini kaydetmiş; 
ancak, bu konudaki kararın bağımsız biçimde Kibns Türk tarafinca 
almması gerektiğini ve bunun serbest görüşme ilkesinin de bir gereği 
olduğunu vurgulamıştır.

AÇIKLAMA 
(13 TEMMUZ 1993)

Türkiye, Ankara’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği tarafından 
kendisine iletilen, Cumhurbaşkanı Yeltsin'in, 26 Ekim 1991’de ilan edilen ve 
19 Ekim 1992 tarihinde uzatılan, nükleer denemelerle ilgili moratoryumun 
bu kere süresiz uzatılması yolunda aldığı karan memnuniyetle 
karşılamaktadır.

ABD Başkam Clintonin 3 Temmuz 1993 tarihinde nükleer deneme 
yasağının en az 15 ay uzatılması karanmn ardından, diğer önemli bir 
nükleer güç olan Rusya'nın da berzeri bir tutum almış olması; nükleer 
denemelerin tümüyle yasaklanması yolunda atılmış değerli bir adımı 
oluşturmaktadır. Kapsamlı bir nükleer deneme yasağının, nükleer silahlara 
başvurulması olasılığının tedricen azaltılmasında başlıca rolü oynayabilecek 
önlemlerin biri olduğunu ve Rusya'nın son karanmn, bu amacm 
gerçekleştirilmesine yönelik çabalara somut bir katkı niteliğini taşıdığım 
düşünüyoruz. ABD ve Rusya tarafından alınan kararların diğer nükleer 
güçlerce de benimsenmesini bekliyoruz.

Türkiye, nükleer denemelerin yasaklanması da dahil, nükleer 
silahların yayılmasının ve kullanımının önlenmesine ilişkin uluslararası 
düzenlemelerin ve denetim mekanizmaiannın geliştirilmesi ve mevcut 
mekanizmalann daha da güçlendirilmesi gereğine olan inancını ve bu yönde 
yapılacak tüm çalışmalara katkıda bulunma kararlılığını bu vesileyle de 
teyid eder.
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RUSYA, UKRAYNA VE BEYAZ RUSYA ARASINDA EKONOMİK 
ENTEGRASYONA İLİŞKİN DEKLARASYON VE RUSYA 

BAŞBAKAN YARDIMCISININ ORTA ASYA 
CUMHURİYETLERİNİN BU ÜÇLÜ ENTEGRASYON İLE ECO 

ARASINDA BİR TERCİH YAPMAK DURUMUNDA OLDUKLARI 
YOLUNDAKİ BEYANI HAKKINDAKİ BİR SORUYA CEVAP 

(17 TEMMUZ 1993}

10 Temmuz günü Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya 
Başbakanlarının imzaladıkları ve bu üç ülke arasında ekonomik 
entegrasyonu, Gümrük Birliğinin kurulmasını ve bir Ortak Pazarın teşkilini 
amaçlayan Deklarasyon hakkında basında yayınlanan haberlerde Rusya 
Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sokin'in, Orta Asya Cumhuriyetlerinin 
ECO üyeliklerini kastederek bu Devletlerin artık bir seçim yapmak zorunda 
oldukları yolunda bir açıklama yapmış olduğu görülmektedir. Eğer Sayın 
Sokin gerçekten böyle bir açıklama yapmışsa bunun ECO'nun niteliği 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklanmış olabileceği 
sonucuna varılmaktadır. Çünkü ECO bir gümrük birliği veya Ortak Pazar 
değildir. ECO çerçevesinde sadece Türkiye, İran ve Pakistan arasında 
belirlenen bazı mallarda %10 gümrük indirimini öngören bir Protokol 
yürürlüğe girmiştir. Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri henüz bu 
Protokole katılma talebinde de bulunmamışlardır. ECO üyelerinin üçüncü 
ülkelere karş! ortak bir dış gümrük tarifesi uygulaması da söz konusu 
değildir.

Bölgesel işbirliği modelleri refaha, barışa ve istikrara katkıda 
bulunma araçlarıdır. Bir bölgesel işbirliği kuruluşuna üyelik de diğer bir 
işbirliği modelinde üyeliğe engel değildir, örneğin Türkiye ATnun ortak 
üyesi, İSEDAK, ECO ve KEİ'nin üyesidir. Diğer yandan örneğin KEÎ de 
ECO gibi gümrük birliğini öngören bir işbirliği modeli değildir. AT üyesi 
Yunanistan KEİ'nin de üyesidir. Aynı şekilde. Türkiye'nin KEİ üyeliği gibi 
ECO üyeliği de AT ile gümrük birliğini engelleyici bir unsur 
oluşturmamaktadır. Rusya ve Ukrayna da diğer bazı BDT üyesi ülkeler 
gibi KEİ içinde Türkiye'nin yakın işbirliğine önem verdiği iki ülkedir. Bu 
açıdan Rusya Federasyonu Başbakan yardımcısı Sayın Şokin'in Orta Asya 
Cumhuriyetlerinin bir tercih yapmak durumunda olduklan yolundaki 
görüşünün bir gerekçesi bulunmamaktadır. ^

¿tİTÜPHA;
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Azerbaycan'da Gence'de Başlayan olayların bugün erişmiş olduğu 
boyutlar giddi endişelere yol açmıştır.

Aralarında geçen yıl bir süre Cumhurbaşkanlığına da vekalet etmiş 
olan, Milli Meclis Başkam Saym İsa Kamber gibi Azerbaşcan'm siyasal 
yaşamının öndegelenlerinin de bulunduğu şahsiyetlerin usulsüz bir şekilde 
tutuklanmaları, bu endişelerimizi arttırmaktadır.

Azerbaycan'ın uluslararası toplumla bütünleşme yönünde son bir 
yılda kaydettiği gelişme, bu ülkenin başta çoğulcu demokrasi olmak üzere 
çağdaş uluslararası normlara saygısı ve bunları ülkede pekiştirme 
çabalarıyla mümkün olabilmiştir. Azerbaycan Milli Meclisi'nin 16 Temmuz 
günkü oturumundaki gelişmelerin, sözkonusu ilke ve normlarla 
bağdaşmadığı ortadadır.

Türkiye'nin içten dileği, Azerbaycan'ın demokrasiyi yerleştirme 
çabalarım kesintiye uğratmaması, meşrutiyetten ayrılmaması, ülkenin birlik 
ve beraberliğini sağlamasıdır.

Azerbaycan aradığı barışı, huzuru, refah ve- mutluluğu ancak 
sözkonusu normlara saygı temelinde bulabilecek ve çağdaş, uluslararası 
toplumun saygın bir üyesi olmayı sözkonusu ilke ve kurallara bağlılığıyla 
başarabilecektir.

Sözkonusu bu gelişmelere ilişkin görüşlerimiz, dün akşam (17 
Temmuz) Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Saym Haydar Aliev'e de 
iletilmiştir.

AÇIKLAMA
(18 TEMMUZ 1993}
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İTİBAR MEMEDOV’UN TEMASLARIYLA İLGİLİ OLARAK 
SORULAN BİR SORUYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 
VEKİLİ FERHAT ATAMAN TARAFINDAN VERİLEN YANIT 

{19 TEMMUZ 1993)

SORU: Azerbaycan Milli İstiklal Partisi (AMİP) Başkam İtibar 
Memedov1 un bir sûredir Türkiye'de olduğu söylenmektedir. Adıgeçenin 
temaslan hakkında bilgi verebilir misiniz?

YANIT: Bilindiği üzere, Azerbaycan'ın demokratik yaşamında 
yeni olan Azerbaycan Milli İstiklal Partisi'nin Başkam Sayın İtibar 
Memedov’la diyalogumuz vardır.

İstanbul'da bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Memedov, 
Ankara'ya davet olunmuş, Sayın Bakanımız tarafından kabul edilmiş ve 
son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur. Kabulde, bu 
gelişmelerden duyduğumuz endişe kendisine belirtilmiş, Azerbaycan'ın 
meşrutiyet zemininden aynim ası, birlik ve beraberlik sağlayıcr önlemler 
alınması ve demokratik sürecin kesilmemesi gereği vurgulanmıştır.

Sayın Memedov, bu görüşlerimizi yaplaştığını ifadeyle, bütün 
gücüyle Azerbaycan'da demokrasinin yerleşmesi için çaba göstereceğini 
belirtmiştir.

AÇIKLAMA 
(21 TEMMUZ 1993)

Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan Milli Meclis Başkam 
Saym Haydar Alıev'e muhatap bir mesajım iletmek üzere Bakanlığımız 
Müsteşan Büyükelçi Özdem Sanberk başkanlığındaki bir heyet bugün 
Bakü'ye gitmiştir.

Müsteşar Sanberk, Bakü'de Milli Meclis Başkam ve Azerbaycan'ın 
diğer siyasi şahsiyetleriyle yapacağı temas ve görüşmelerde iki dost ve 
kardeş ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli veçhelerini son gelişmeler ışığında*5' 
görüşecekür.
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AÇIKLAMA
(21 TEMMUZ 1993)

Dışişleri Bakanı Saym Hitmet Çetin, Haşİmi ÜRdün Krallığı 
Dışişleri ile Görevli Devlet Bakanı Talat Al Hasan'ın davetine icabetle, 
25-27 Temmuz 1993 tarihlerinde Ürdün'e, İsrail Dışişleri Bakam Shimon 
Peres'in davetine icabetle, 27-29 Temmuz 1993 tarihlerinde İsrail'e birer 
resmi ziyarette bulunacaktır.

Bu ziyaretler vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ikili konular ile 
başta Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere tarafları ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

AÇIKLAMA 
(23 TEMMUZ 1993)

Roma'da Minsk Grubu çerçevesinde danışmaların sürdürüldüğü bir 
sırada, Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarını yeniden 
tırmandırmaları ve Akdam kentini işgal etmeleri, uluslararası toplumun 
yerleşmiş kurallarına ve ilkelerine meydan okuyan bir gelişmedir.

Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıların Yukarı Karabağ'daki 
Ermeni unsurlarca düzenlenmekte olduğu ve bu saldırılarda Ermenistan’ın 
dahlinin ve sorumluluğunun bulunmadığı yolundaki açıklamaların kabul 
edilmesi mümkün değildir.

Türkiye, uluslararası hukuku ayaklar altına alan, barış 
görüşmelerini sürekli baltalayan, bölgede barış, istikrar ve işbirliğinin tesisi 
çabalarına sırt çeviren bu saldmlan şiddetle kınamaktadır. Ermeni 
kuvvetlerinin, işgal ettikleri Azeri topraklarından geri çekilmelerini 
beklemekte ve gerek Ermenistan’a, gerek Karabağ’daki saldırgan Ermeni 
unsurlarına büyük sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak gereğini 
duymaktayız.

Ermeni tarafının, bölgede barış, istikrar, işbirliği ve refahın tesisi ile 
çatışmaların ve gerginliklerin inatla sürdürülmesi arasındaki kesin tercihini 
yapması zamanı çoktan gelmiş bulunmaktadır. Tercihini bir an önce ve 
doğru şekilde yapamadığı takdirde, bunun bütün sonuçlarına katlanacağını 
da artık idrak etmesi gerekmektedir.
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AÇIKLAMA
{23 TEMMUZ 1993)

Bosna-Hersek halkının her geçen gün daha da ağırlaşan savaş 
koşullan altında çektikleri acılar yurdumuzun her köşesinde hissedilmekte 
ve içtenlikle paylaşılmaktadır. Türkiye'nin halkına yardım için yoğun 
çabalar sarfetmektedir. Bunun en son somut örneklerinden biri de, başta 
Ege Belediyeler Birliği olmak üzere çeşitli Kuruluş ve Kurumianmızm 
katkılanyla yaklaşık 220 ton ağırlığındaki acil insancıl yardım 
malzemesinin toplanmış olmasıdır. Bu malzeme, Kızılay'a ait 13 araçtan 
oluşan bir konvoyla Bosna-Hersek halkına ulaşünimak üzere Ankara'dan 
bugün yola çıkarılacaktır.

Muhtelif gıda maddeleri, temizlik malzemesi, ilaç ve giyeceklerden 
oluşan yaklaşık 600.000 A.B.D dolan değerindeki malzeme Bosn-Hersek 
Hükümetince uygun görülecek şekilde ve acil ihtiyacın en fazla hissedildiği 
yörelere iletilmek üzere Zagreb’de Bosna-Hersek makamlarına teslim 
edilecektir.

AÇIKLAMA 
(25 TEMMUZ 1993)

Türkiye, Gürcistan'daki iç çatışmalan üzüntü ve endişe ile 
izlemektedir, önemli insan kaybına yol açan bu çatışmalara biran önce 
durdurulması için taraflara gerekli telkinleri sürekli yapmaktayız.

Türkiye, çatışmaların başından beri hiçbir ayırım gözetmeksizin 
taraflara insani yardım yapmaktadır. Nitekim son olarak 15 Temmuz 1993 
günü Tiflis'e uçakla ilaç ve tıbbi malzeme yardımı gönderilmiştir. Bugün 
de, bir askeri nakliye uçağı ile, Rusya Federasyonu'na ait Gudauta askeri 
havaalanından yararlanılarak, Abhazya bölgesine benzer yardım malzemesi 
sevkedilmiştir.
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AÇIKLAMA
(25 TEMMUZ 1993)

Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Başkanlığında ve 
Başbakan Saym Tansu Çiller, Genelkurmay Başkam Orgeneral Sayın 
Doğan Güreş, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Saym Erdal İnönü, 
Milli Savunma Bakam Saym Nevzat Ayaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Orgeneral Saym Ahmet Çörekçi ile diğer ilgililerin katılımıyla 
yapılan toplantıda azerbaycan'a yönelik son ermeni saldırıları ele alınmıştır.

Toplantıda, süregelen Ermeni saldırılarından duyulan ciddi kaygının 
ilgili devletlere iletilmesi, bu saldırıların derhal durdurularak, işgal edilen 
Azerbaycan topraklarının boşaltılmasını teminen Birleşmiş Milletler ve 
AGİK gibi yetkili uluslararası kuruluşlar ile ilgili devletlerin harekete 
geçirilmesi dahil tüm önlemlerin alınması için gerekli teşebbüslerde 
bulunulması kararlaştırılmıştır.

AÇIKLAMA 
{26 TEMMUZ 1993)

Güney Lübnan'da bir süreden bu yana ortaya çıkan gerginliği 
endişe ile izlemekte olan Türkiye, bu gerginliğin tırmanmaya 
dönüşmesinden derin bir kaygı duymaktadır

Yapılan harekatlarda sivil halkta can kaybına yol açılmış olmasını 
kınıyor ve bunun tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.

Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın - kurulması için çok taraflı 
çabaların devam ettiği ve bu çabalara yeni bir ivme verilmesine çalışıldığı 
dönemde, barış sürecine zarar verecek bu gibi davranışlarda 
bulunulmamamsı ve kışkırtmalara kapılmarak süreci tehlikeye sokacak 
hareketlerden kaçınılması gerekmektedir.

Türkiye, Orta Doğu barış sürecine katkıda bulunmaya hazır bir 
ülke olarak, barışın sağlanmasını amaçlayan asıl hedefin gözardı 
edilmemesini ve bu yolda sarfedilmekte olan çabaların boşa çıkmamasını 
dilemektedir.
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AÇIKLAMA
(30 TEMMUZ 1993}

28-30 Temmuz 1993 tarihlerinde Ankara'da yapılan görüşmeler 
sonucunda Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında bir Hava 
ulaştırma Anlaşması parafe edilmiştir.

İki ülke arasında hava ulaşımının sağlanmasının ticaret ve turizm 
alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine olumlu katkı yapması 
beklenmektedir.

AÇIKLAMA 
(30 TEMMUZ 1993)

Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde sürmekte olan silahlı çatışmalara 
son verilmesini öngören ateş-kes anlaşmasının imzalanması, Kafkasya'da 
banş, istikrar işbirliği ortamının tesisi yönünde önemli bir aşamayı 
oluşturmaktadır.

Karşılıklı hak ve çıkarlara saygı çerçevesinde uyuşmazlıklara 
barışçı çözüm bulunması Türkiye'nin savunageldiği bir ilke olduğundan, bu 
karar tarafımızdan büyük memnunlukla karşılanmıştır.

Kafkasya'da kalıcı banş ve istikrarın sağlanmasının, bölgede 
demokrasiyi güçlendireceğine ve refahın yaygınlaşmasına katkıda 
bulunarak bölge halklarının haklı beklentilerini karşılayacağına 
inanmaktayız.

AÇIKLAMA 
(30 TEMMUZ 1993)

Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan Cumhuriyetine yönelik silahlı 
saldınlanm sürdürmeleri ve bazı Azeri yerleşim bölgelerini işgal etmeleri 
karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin oybirliği ile aldığı 29 
Temmuz 1993 tarihli ve 853 sayılı karar Ermenistan'ın uluslararası hukuk -  
kurallarım hiçe sayan saldırgan ve yayılmacı tutumuna uluslararası 
toplumun haklı tepkisine yansıtmaktadır. Aynca, Güvenlik Konseyinin 
oybirliği ile aldığı kararda Yukan Karabağ'm Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 
ait olduğu bu kere de Birleşmiş Milletler tarafından teyid edilmektedir.
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Bağlayıcı nitelikteki bu kararda, Ermenilerin sorumluluğunun 
ortaya konması, tüm işgalci güçlerin Azeri topraklarından "derhal, tamamen 
ve önkoşulsuz" çekilmeleri gereğinin vurgulanması, AGİK-Minsk Barış 
süreci çerçevesinde yürütülen görüşmeleri engelleyici eylemlerden 
kaçınılmasının istenmesi ve işgalin takbih edilmesi tarafımızdan 
memnunlukla karşılanmıştır.

Güvenlik Konseyinin bu kararı ile, Azerbaycan-Ermenistan 
uyuşmazlığının banşçı yöntemlerle sonuçlandırılması çabalarına yeni bir 
ivme verilmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 853 sayılı kararının 
uygulanmasını ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının derhal tahliyesini 
sağlayacak etkin önlemler alınmasını istemekteyiz.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI ALAİN JUPPE'NİN 10 AĞUSTOS 
1993 TARİHİNDE SAYIN DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN’E 

GÖNDERDİĞİ MESAJ 
(10 AĞUSTOS 1993}

Sayın Bakan,

24 günü kaçırılan dört Fransız turistin serbest bırakıldıklarının teyid 
edildiği ve ailelerine kavuşma sevinci içinde bulundukları şu anda, bu sorun 
boyunca aramızda sürdürülmüş olan yakın ve samimi işbirliği için size 
teşekkür etmek isterim. Bununla birlikte sorunun memnuniyet verici bir 
biçimde sonuçlandırılmış olması, olayın terörist bir eylem sonucunda ortaya 
çıktığım unutturmamalıdır. Sözkonusu eylemi kınadığımı tekrarlar, alçakça 
ve kabul edilemez niteliğini takbih ederim. Ancak, bazı diğer ailelerin de 
beklenti ve endişe içinde bulunduklarını unutmuyor, Zat-ı Alinizden 5 
Temmuz günü kaçırılan diğer iki turistin serbest bırakılmasına yönelik 
çabalarınızı sürdüreceğinize inanıyorum.

Sayın Bakan,

Fransız Hükümeti’nin içten teşekkürlerini tekrarlıyor, bu vesileyle 
derin saygılarımı sunuyorum.

Alain Juppé
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BOSNA-HERSEK'TE YARALANAN BOSNALILARIN TÜRKİYE'DE 
TEDAVİSİNİN YAPILABİLMELERİNE TEMİNEN GEREKLİ 

HAZIRLIKLARIN TAW AML ANDIĞIN A İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(16 AĞUSTOS)

Türkiye Bosna-Hersek'teki acı olayların gelişmeleri içinde, oradaki 
hardeşlerinin acılarım paylaşmış ve saldırılarda yaralananların ve 
hastaların Türkiye'de tedavilerine olanak sağlamıştır.

Bu çerçevede, Türkiye, halen Bosna-Hersek Hastanesi adı altında 
70 yataklı bir sağlık tesisini hizmete hazır hale getirmektedir.

Son gelişmeler içinde de Türkiye yaralı ve hastaların tahliyesi 
amacıyla gereken tüm hazırlıkları geçtiğimiz hafta içinde tamamlamıştır. 
Bu çerçevede, İstanbul'daki çeşitli sağlık merkezlerinde düzenlemelere 
gidilmiş, yaralı ve hastaların taşınmaları için Hava Kuvvetlerimize ait bir 
ambulans uçağı hazır hale getirilmiştir.

Yaralı ve hastaların tahliyesi Birleşmiş Milletler’in yetkili 
organlarınca düzenlenmektedir. BM’nin ilgili Kuruluşları nezdinde 
yaptığımız girişimlerde yetkililer, tahliyenin ilk günlerinde karşılaşılan 
düzensizlikleri giderebilmek için, Bosna-Hersek’ten hasta ve yaralı tahliye 
operasyonlarının kalıcı kurallara bağlanması yolunda çalışmalar yapıldığım 
ve yeni görev talimatı hazırlandığım; bu düzenlemeler içinde Türkiye'ye de 
hasta ve yaralı nakledileceğini belirtmişlerdir.

Bu konuda her türlü hazırlığını tamamlamış olan Türkiye, hasta ve 
yaralı tahliyesinin bu aşamasında da etkili biçimde katkıda bulunabilmek 
için, Bosna-Hersek Hükümeti ve ilgili BM kuruluşları ile temaslarım 
sürdürmektedir.



ERMENİLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ 
KARARLARINI VE AGİK ÇERÇEVESİNDEKİ BARIŞ ÇABALARINI 

HİÇE SAYARAK AZERBAYCAN'A YÖNELİK SALDIRI VE 
İŞGALLERİNİ SÜRDÜRDÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA.

{17 AĞUSTOS İl 993)

Ermenilerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarım ve 
AGİK çerçevesindeki barış çabalarını hiçe sayarak Azerbaycan'a yönelik 
saldın ve işgallerini sürdürmeleri derin bir kaygı ile izlenmektedir.

Bu defaki Ermeni saldınlan Fizuli ve Cebrail yöreleri ile daha önce 
işgal edilmiş bulunan Ağdam kentinin çevresindeki yerleşim bölgelerine 
yönelmiştir. Bu saldırılar ile yeniden 60 bin civarında Azeri yerlerinden 
edilmiştir. Ermeniler, göçmenlerin ileride evlerine geri dönebilme olanağını 
da ortadan kaldırmak amacıyla işgal ettikleri yerleşme merkezlerini 
tamamen İmha etmektedirler.

Arkası kesilmeyen bu saldınlar. uluslararası hukukun tüm 
ilkelerine, bu yoldaki BM kararlarına ve barış çabalarına meydan okumakla 
kalmayıp, Ermenileri tüm uluslararası toplumla karşı karşıya getirir 
niteliktedir. Kısa vadeli bazı toprak kazançlarının uzun vadeli çıkarlar ile 
hiçbir şekilde bağdaşmayacağı ortadadır. Bölgede sürekli banş, istikrar ve 
işbirliğinin tesisi arzu ediliyorsa bunun yolu kuvvet kullanımı olamaz.

Bilindiği üzere, BM Güvenlik Konseyi son bir kaç ay içerisinde 
Ermeni işgalini saldırganlığını tahbik eden ve işgal altındaki topraklanıl 
tahliyesini isteyen iki karar almış bulunmaktadır.

Türkiye, Azerbaycan Hükümetini bu konuda desteklemekte ve 
taşıdıklan büyük sorumluluğu saldırganlara bir daha hazırlatmak gereğini 
duymaktadır. Bu çerçevede Türkiye ve Azerbaycan, saldırılann devamı 
karşısında, Güvenlik Konseyinin harekete geçmesi için girişimlerde 
bulunmaktadırlar.
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN ORTAK GİRİŞİMİ SONUCU BM 
GÜVENLİK KONSEYİ'NİN, ERMENİLERİN AZERİ 

TOPRAKLARINA YÖNELİK SALDIRI VE İŞGALLERİNE SON 
VERİLMESİNİ ÖNGÖREN BİR BAŞKANLIK AÇIKLAMASI 

YAPTIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(19 AĞUSTOS 1993)

Azerbaycan'a yönelik ve giderek artan Ermeni saldırılarının ortaya 
çıkardığı vahim durum karşısında ciddi endişelerini dile getiren Türkiye, 
Azerbaycan ile birlikte, BM Güvenlik Konseyinin acilen duruma el 
koymasını istemiştir.

Bu amaçla son iki günden beri Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri 
başta olmak üzere, Bağlantısızlar grubu, İslam Konferansı Temas Grubu 
ile de yoğun temaslarda bulunulmuştur.

Bu çerçevede Güvenlik Konseyi, 18 Ağustos 1993 tarihinde 
Ermenilerin Azeri topraklarına yönelik saldın ve işgallerine son verilmesini 
ve çatışmaların yayılmasını önlemeyi öngören bir Başkanlık açıklaması 
yapmıştır.

Konsey belgesi olarak yayınlanan bu açıklamada Ermenistan'ın 
sorumluluğu vurgulanmakta ve Askeri harekatın daha da genişlemesine ve 
işgalin devamına neden olan silah ve malzeme desteğinin durdurulması 
istenilmektedir.

Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu çıkanları bu Konsey 
belgesinde, işgal kınanmakta ve işgalci güçlerin derhal ve koşulsuz olarak 
tüm işgal ettikleri bölgelerden çekilmeleri istenmektedir.

Başkanlık açıklamasında aynca tüm ilgili tarafların 
sorumluluklarının bilinci içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
822 ve 853 sayılı kararına uymaian ve bölgedeki gerginliği daha da 
yaygınlaştıracak eylemlerden sakınarak AGİK çerçevesindeki banş 
sürecine işlerlik kazandırmalan talep edilmektedir.

Dağlık Karabağın Azerbaycan Cumhuriyetinin bir parçası 
olduğunu tekrar vurgulayan bu başkanlık açıklamasında tüm tarafların 
Konsey kararlarına uymalarını sağlayacak davranış içine girmeleri 
istenilmekte, aksi takdirde Konseyin kararlarına uyulmasını sağlayacak 
müteakip adımlan atmaya hazır olduğu belirtilmektedir.

Ermenilerin uluslararası toplumun tepkisini ve bu tepkiye 
tercüman olan Güvenlik Konseyini hiçe saymaya devam etmeleri halinde, 
Birleşmiş Milletlerin kararlarım tekrarlamakla yetinmeyip saldırgana 
gerekli yaptınmlan uygulamasını beklemekteyiz
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LÜKSEMBURG BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI 
JACQUES POOS’UN 31 AĞUSTOS-1 EYLÜL TARİHLERİ 

ARASINDA ÜLKEMİZE RESMİ ZİYARETTE BULUNACAĞINA 
İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(24 AĞUSTOS 1993)

Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Jacques 
Poss, Sayın Bakan'ın davetine icabetle, 31 Ağustos-1 Eylül 1993 tarihleri 
arasında ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasmda yapılacak resmi görüşmelerde, 
Türkiye-Lüksemburg ikili ilişkilerinin bütün veçheleri, Türkiye'nin AT ve 
BAB ile ilişkilerindeki son gelişmeler ile çeşitli bölgesel ve uluslararası 
sorunlar ele alınacaktır.

İSVİÇRE'NİN, BERN BÜYÜKELÇİMİZ KAYA TOPERİ'NİN YARGI 
BAĞIŞIKLIĞININ KALDIRILMASI YOLUNDAKİ TALEBİ 

REDDETTİĞİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(24 AĞUSTOS 1993}

İsviçre'nin, Bern Büyükelçimiz Sayın Kaya Toperi'nin yargı 
bağışıklığının kaldırılması yolundaki talebi, tarafımızdan reddedilmiştir. 
Büyükelçi Toperi başka bir göreve atanmış bulunmaktadır.

Buna karşılık, İsviçre'nin, Ankara'deki Büyükelçisi Paul Andre 
Ramseyer'in geri çekilmesi İsviçre Hükümetinden istenmiştir. Ayrıca, 
Büyükelçilik mensuplarından iki kişinin daha geri alınması talep edilmiştir. 
Bu çerçevede Ateşe Jean Pierre Baumeyer ile Ateşe Heinrich Maurer'in 
Büyükelçi ile birlikte bir hafta içinde ülkemizden ayrılmaları gerekmektedir.

Bu hususlar, bugün Bakanlığımıza çağrılan İsviçre Büyükelçisine 
bir Notayla resmen tebliğ edilmiştir.
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİNE YAPILAN YARDIMLAR 
34.262.000 ABD DOLARINA ULAŞTIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(31 AĞUSTOS 1993)

Hükümetim izin Azerbaycan Cumhuriyetine yapmakta olduğu 
insancıl yardımlar çerçevesinde vö son Ermeni saldırılan nedeniyle 
yerlerinden olan sivil halkın gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda 
bulunmak üzere Kızılay tarafından çadır, battaniye, gıda maddesi ve sağlık 
malzemesinden oluşan yardım 1 Eylül 1993 günü uçak ile Bakü'ye 
gönderilmeye başlanacaktır.

Böylece, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Hükümetimizce şimdiye 
kadar yapılmış olan insancıl yardımın toplam değeri 34.262.000 ABD 
dolarına ulaşmış olacaktır.

Aynca, Azerbaycan Hükümetinin talebi üzerine ve bu ülkeye 
insani yardım yapılması amacıyla, dış temsilciliklerimiz tarafından ilgili 
Hükümetler ve uluslararası yardım kuruluşlan nezdinde yoğun 
girişimlerimiz sürdürülmektedir.

HÜKÜMETİMİZCE 2000 BOSNA-HERSEKLİ'NİN ÜLKEMİZE 
NAKLEDİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(1 EYLÜL 1993)

Bosna-Hersek'te yaşanmakta olan insanlık faciası sonucunda 
yerlerinden olan Bosna-Herseklilerin acılarının dindirilmesine 
Hükümetimizin gösteregeldiği yakın ilginin yeni bir ifadesi olarak 2000 
Bosna-Hersekli'nin daha ülkemize nakledilmesine karar verilmiştir.

Halen Hırvatistan'a sığınmış olup zor koşullar altında yaşayan bu 
Bosna-Hersekli kardeşlerimiz THY uçaklan ile ülkemize getirilecek ve 
Kırklareli ile Tekirdağ'daki misafirhanelerde konuk edileceklerdir.

149 kişiden oluşan ilk kafile 2 Eylül Perşembe günü bu amaçla 
kiralanan THY uçağı ile İstanbul'a getirilecek ve misafirhanelere 
yerleştirileceklerdir.

Sığınmacıların kafileler halinde THY uçaklarımızla taşınmalarının* 
Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır.

Halen Kırklareli ve Tekirdağ'daki misafirhanelerde 2000 kadar 
Boşnak sığınmacı konuk edilmektedir.

Aynca, ülkemize daha önce gelmiş olan 20.000 civanndaki 
Bosna-Hersekli çeşitli kentlerimizde akrabalarının yanına yerleşmiş 
bulunmaktadır.
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P R O T O C O L  
ON THE ESTABLISHMENT OF A JOINT INTERGOVERNMENTAL 

COMMISSION ON ECONOMIC COOPERATION 
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY 
AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
(2 EYLÜL 1993)

The Government of the Republic of Turkey and the Government of 
the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Contracting 
Parties",

Taking into consideration friendly and fraternal relations already 
existing between their Countries,

Wishing to further strengthen and develop trade and economic 
cooperation on a long term and stable basis and on the principles of equality 
and mutual benefit,

And on the basis of the Article 6 of the "Protocol on Trade and 
Economic Cooperation", signed in Almaty on March 15, 1991, and the 
"Agreement on Trade and Economic, Scientific and Technical 
Cooperation", signed in Ankara on September 26, 1991, and other bilateral 
documents in this field,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties hereby set up the Turkish-Kazakh Joint 
Intergovernmental Commission on Economic Cooperation, hereinafter 
referred to as the "Commission".

Article 2

The tasks of the Commission are;

To consider questions arising in the course of implementation of the 
"Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the 
Government of the Republic of Kazakhstan on Trade and Economic,
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Scientific and Technical Cooperation", and other corresponding 
Turkish-Kazakh bilateral documents in this field;

To study possibilities for further development of trade and 
economic cooperation;

To prepare recommendations for successful implementation of the 
above mentioned agreements and proposals on possible ways of enhancing 
cooperation in these spheres, as well as to settle other questions pertaining 
to trade and economic cooperation.

Article 3

The Commission shall comprise of an equal number of Turkish 
and Kazakh members.

Turkish and Kazakh Co-Chairmen and members of the 
Commission would be appointed by the corresponding Contracting Party.

Article 4

Each Contracting Party shall appoint an Executive Secretary.

The Turkish and Kazakh Executive Secretaries of the Commission 
shall be responsible for organizing the activity of the respective side, 
coordination of the work of its executive bodies, preparation of documents 
for the Commission meetings, as well as for other organizational questions 
with respect to the activities of the Commission. For these purposes the 
Executive Secretaries shall be constantly in contact with each other.

Article 5

The Commission shall convene for meetings at least annually on 
dates mutually agreed.

Meetings of the Commission shall be conducted alternately in 
Turkey and Kazakhstan and shall be co-chaired by the Co-Chairmen.

The Commission shall conduct its meetings as per approved 
working schedule and on agreement between the Co-Chairmen.

Meetings of the Commission may be attended by the necessary 
number of advisers and experts of each side, including representatives of 
interested companies, firms and organizations.
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Article 6

The schedule of regular meetings and the preliminary agenda shall 
be settled by the Co-Chairmen through consultations at least 30 days before 
the meeting date.

The meeting shall consider predetermined agenda items as well as 
the items that, subject to the Co-Chairmen's consent, may be included in the 
agenda at the beginning of the meeting.

Article 7

On request of one of the Co-Chairmen, special and follow up 
meetings of the Commission may be convened.

Article 8

At the Commission meetings, decisions shall be made by consensus.

In urgent matters the Co-Chairmen shall have the right, with mutual 
consent, to take decisions in the period between meetings of the 
Commission. The decisions of the Co-Chairmen shall be included in the 
Protocol o f the next meeting of the Commission.

Decisions of the Commission shall come into force on the date of 
their signing, if not provided otherwise.

Article 9

Results and decisions of the Commission meetings shall be reflected 
in the Protocols which shall be signed by the Co-Chairmen.

Protocols of the Commission meetings shall be done in Kazakh, 
Russian, Turkish and English, all texts being equally authentic. In case of 
divergency, the English text shall prevail.

Article 10 : -

In order to fulfill its tasks, the Commission may set up permanent 
and provisional bodies, i.e. sub-commissions or working groups.

The Commission shall determine the tasks, scope of reference and 
composition of permanent and provisional bodies which shall carry out their 
work as per the plan and decisions approved by the Commission.
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Article 11

Organization of the Commission meetings and the working 
meetings of its permanent and provisional bodies shall be borne by the host 
Country.

Article 12

This Protocol may be amended with mutual consent in writing of 
the Contracting Parties.

Article 13

This Protocol shall come into force on the date of its signing and 
shall be valid for a period of five years.

The validity period of this Protocol shall be automatically extended 
for subsequent five-year periods, unless either Contracting Party gives a 
written notice to the other Party six months in advance of the date of expiry 
of the respective period of validity of the Protocol stating its intention to 
terminate it

Done in duplicate in Ankara on September 2, 1993, in Turkish, 
Kazakh, Russian, and English, all texts being equally authentic. In case of 
divergency, the English text shall prevail.

ORTAK BASIM BİLDİRİSİ 
(3 EYLÜL 1993)

1. Kazakistan Dışişleri Bakanı Tuletay Süleymenov Türkiye 
Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in daveti üzerine 1-4 Eylül 1993 tarihlerinde 
Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmıştır.

Konuk Dışişleri Bakam, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, 
Başbakan Sayın Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü 
tarafından kabul edilmiştir.

2. İki Bakan arasında yapılan görüşmelerde, Türkiye ile 
Kazakistan arasındaki çok yönlü ilişkiler gözden geçirilmiştir. Bakanlar, 
ilişkilerin ve işbirliğinin kısa sürede ulaştığı ileri düzeyden dolayı 
memnuniyetlerini ifade etmişler ve bunların mümkün olan tüm alanlarda

263



geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hususunda Hükümetlerinin ortak iradesini 
teyit etmişlerdir.

Taraflar, bugüne kadar siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer 
alanlarda imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ilişkilere ahdi bir temel 
kazandırıldığını vurgulamışlar, tüm anlaşmaların gereği gibi uygulanmasına 
büyük önem atfettiklerini dile getirmişlerdir.

Aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen ekonomik ve ticari 
ilişkilerinin memnuniyet verici şekilde geliştiğini kaydeden taraflar, 
Kazakistan petrolünün Türkiye üzerinden boru hatları ile Akdeniz'e 
ulaştırılması hususunda mutabık kalmışlar, bu konuda teknik temasların 
sürdürüleceğini belirtmişlerdir.

Taraflar, Kazakistan'da Türk ve yabancı yatırımların teşviki için 
ortak çaba gösterilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, iki ülke Dışişleri Bakanlarının yılda en az bir kere Ankara 
veya Almatı'da biraraya gelerek ikili , bölgesel ve uluslararası konularda 
istişarelerde bulunmalarını, Dışişleri Bakanlıkları arasında daha alt 
düzeydeki temaslann da sıklaştırılmasını kararlaştırmışlardır.

3. Bakanlar, görüşmelerde, çeşitli bölgesel ve uluslararası konular 
hakkında da yararlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmelerde, her 
iki ülkenin politikalarının temel hedefinin Avrasya'da istikrar ve barışın 
muhafazası ile ekonomik kalkınma ve refahın sağlanmasına yönelik olduğu 
teyit edilmiştir.

Bu çerçevede Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı, 
Tacikistan-Afganistan sınırındaki olaylar, Bosna-Hersek sorunu ele alınmış, 
taraflar bu konularda benzer endişe ve görüşleri paylaştıklarını 
memnuniyetle müşahade etmişlerdir. -

4. Görüşmeler sonunda, iki ülke arasında, 2.3.1992 tarihli Vize 
Muafiyet Anlaşması'na ek Vize Protokolü, Konsolosluk Anlaşması, 
Hükümetlerarası Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu kurulmasına ilişkin 
Protokol ve halen Türkiye'de bulunan Kazak asıllılardan arzu edenlerin 
yerleşmek üzere Kazakistan'a gitmelerini kolaylaştırmaya yönelik bir 
işbirliği Protokolü imzalanmıştır,

5. Kazakistan Dışişleri Bakanı ile birlikte Türkiye'ye gelen 
Kazakistan Çalışma Bakam Sayın Sayat Beysenov, Türkiye Çalışma 
Bakanı Sayın Mehmet Moğultay ile ayrıca görüşmelerde bulunmuş ve iki 
Bakan Bakanlıkları arasında işbirliği yapılmasını öngören bir işbirliği 
Protokolü'nü imzalamışlardır.
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BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER'İN RUSYA FEDERASYONU’NU 
ZİYARET EDECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(6 EYLÜL 1993)

Başbakan Sayın Tansu Çiller, Rusya Federasyonu yönetiminin 
daveti üzerine 8-9 Eylül 1993 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir 
ziyarette bulunacaktır.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ele anılacak, bu ilişkilerin iki 
ülke ve bölge yararına daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak, 
ayrıca bölgesel konularda görüş alış-verişinde bulunulacaktır.

BASIN AÇIKLAMASI 
(9 AĞUSTOS 1993)

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Yeltsin, Rusya'ya resmi bir 
ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller'i 9 Eylül 
1993 günü Kremlin'de kabul etmiştir.

Dostane ve samimi bir atmosfer içinde geçen bu görüşmede 
taraflar ikili ilişkiler alanında olduğu kadar uluslararası konularda da 
işbirliğini daha da geliştirme hususunda görüş birliği içinde olmuşlardır.

Cumhurbaşkanı Yeltsin ile Başbakan Çiller, Türkiye ile Rusya 
arasında ortak çıkarlar olduğunu ve ilişkilere gölge düşürecek herhangi bir 
sorun bulunmadığını tespit etmişlerdir.

Taraflar, bu ziyaret sırasında ekonomik ve ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlar ve bu çerçevede enerji, ulaştırma 
ve müteahhitlik hizmetleri, askeri, teknolojik ilişkiler alanlarında ve 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesini 
vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Avrasya bölgesinde barış ve 
istikrarın sağlanmasında Türkiye ve Rusya'nın ortak çıkarları bulunduğunu 
ve bu amaçla bölgenin diğer ülkeleriyle işbirliğine hazır olduklarım 
belirtmişlerdir.

Karabağ etrafındaki çatışmayı gözden geçirirken Cumhurbaşkanı 
Yeltsin ile Başbakan Çiller, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 822 
ve 853 sayılı kararlarının uygulanması, çatışmalara ve kan dökülmesine 
son verilmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için uyumiu çaba 
gösterilmesi çağrısında bulunmuşlardır.
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Türkiye ile Rusya Bosna-Hersek krizinin çözümü ve Körfez 
Savaşırım sonuçlarının giderilmesi için katkıda bulunacaklardır.

Taraflar, yeni Avrupa'nın in şaşma ilişkin olarak görüşlerinin 
benzerliğini dile getirmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Yeltsin ve Başbakan Çiller, Türkiye ile Rusya 
arasında her alanda geniş işbirliği imkanlarım vurgulamışlardır.

Başbakan Çiller, Başbakan olarak ilk yurtdışı ziyaretini 
Moskova'ya yaptığım vurgulamıştır. Başbakan Çiller, Cumhurbaşkanı 
Yeltsin'in Türkiye’yi ziyareti için yapılan resmi daveti yinelemiştir. 
Cumhurbaşkanı Yeltsin minnettarlığını ifade ile Türkiye'yi resmi ziyaretini 
önümüzdeki yılın ilk üç aylık dömeninde gerçekleştireceğini belirtmiştir.

BASIN AÇIKLAMASI 
{13 EYLÜL 1993)

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Tansu Çiller, Almanya 
Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Dr. Helmut Kohi'ün davetine icabetle, 
20-22 Eylül 1993 tarihleri arasında AFC'ne bir çalışma ziyaretinde 
bulunacaktır.

Ziyaret sırasında iki ülke Hükümet Başkanian, Türkiye ile 
Almanya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleri ile bölgesel ve uluslararası 
güncel konuları görüşeceklerdir.
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TÜRKİYE’NİN ORDA DOĞU BARIŞ KONFERANSI
ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEN BÜTÜN ÇABALARI 

DESTEKLEDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(14 EYLÜL 1993)

Türkiye, Orta Doğu ihtilafının 242 ve 338 sayılı BM Güvenlik 
Konseyi kararlarına dayalı adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması için Orta 
Doğu Barış Konferansı çerçevesinde sürdürülen bütün çabalan 
desteklemekte olup, son İsrail-Filistin mutabakatını ve İsrail ile FKÖ’nün 
biribirlerini tanımış olmalarım büyük bir memnunlukla karşıladığım 
açıklamıştır. Bu bağlamda, 13 Eylül 1993 günü Vaşington'da tarafların 
ımzaladıklan İlkeler Bildirisini, banş sürecinin hızlandınlması ve bütün 
tarafian tatmin edecek adil ve kalıcı bir çözüme ulaştınlması yolunda tarihi 
bir adım olarak değerlendirmektedir.

Bugün, İsrail ile Ürdün arasında kapsamlı bir müzakere gündemi 
üzerinde anlaşmaya varıldığını da aynı memnunlukla öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Bu hızlı ve olumlu gelişmelerin, sadece bizim de içinde yer 
aldığımız bu bunalımlı ve sorunlu bölge için değil, bütün dünya için umut 
verici bir boyut içerdiğini düşünüyor, Orta Doğu banş sürecine taraf bütün 
ülkeleri bu yeni olumlu hava içinde yapıcı bir işbirliğine davet ediyoruz

KAZAKİSTAN’A GİDECEK T.C. VATANDAŞLARININ KOLERA 
TESTİ BELGESİ ALMALARI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

(15 EYLÜL 1993)

Kazakistan'da kolera hastalığı görülmüştür. Kazam makamları, 
hastalığın ülkeye dışandan geldiğini ve yayılmasının önlenmesi için gerekli 
önlemlerin alındığım duyurmaktadır. Bu önlemler kapsamında, 
Kazakistan’a başka ülkelerden giriş yapan yolculardan kolera testi belgesi 
isteneceği de açıklanmıştır.

Bu ülkeye gidecek oian vatandaşlarımızın bahse konu test belgesini 
Sağlık Bakanlığı Hutut ve Sahiller Genel Müdürlüğü veya Şubelerinden 
temin etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında, hastalık tehlikesine karşı 
gerekli koruyucu önlemlere uyulması kuvvetle tavsiye edilmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİNİN 17 EYLÜL 1993 GÜNÜ 
AZERBAYCAN'A BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ YAPACAĞINA 

İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(15 EYLÜL 1993)

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sayın Haydar Aliyev’in daveti 
üzerine ve Türkiye ile dost ve kardeş Azerbaycan arasında kurumsallaşmış 
bir nitelik taşıyan danışmaların devamı çerçevesinde Dışişleri Bakam 
Hikmet Çetin, beraberinde bir heyetle 17 Eylül 1993 günü Azerbaycan'a bir 
çalışma ziyareti yapacaktır.

Sayın Bakanın bu ziyaretinde, Türkiye ile dost ve kardeş 
Azerbaycan ikili ilişkilerinin bütün veçheleri ve bölgesel ve önemli 
uluslararası sorunlar üzerinde görüş değişimi yapılacaktır.

Bu çerçevede özellikle, Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırılarının 
neden olduğu ciddi buhranın, mevcut uluslararası mekanizmaların bundan 
böyle daha etkin bir şekilde işletilerek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin 853 sayılı kararının öngördüğü biçimde çözümlenmesi konusu 
ele alınacaktır.

Görüşmelerde tabiatıyla Azerbaycan'ın uğradığı Ermeni saldırılan 
nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bir milyona yakın Azerbaycan 
vatandaşının insani sorunlarının hafifletilmesi için bugüne kadarki 
katkılarımızın arttırılması olanakları üzerinde de durulacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'A 
SORULAN BİR SORU VE VERDİĞİ YANIT:

(15 EYLÜL 1993)

SORU: Son günlerde Azerbaycan’a yönelik Ermenistan
saldırılarının önünün alınabilmesini temincn Rusya'nın bir askeri güç 
göndermesi olasılığından sözedilmekte olup Türkiye'nin de Moskova'dan 
asker gönderilmesini talep ettiği yönünde bazı beyanlara rastlanmaktadır. 
Bu iddialara açıklık getirebilir misiniz?

CEVAP: Sözkonusu Ermeni saldırılarının önünün alınabilmesi ve 
işgal edilen Azerbaycan topraklarının tahliyesi konusunda Güvenlik 
Konseyi'nin 853 sayılı karannın daha fazla zaman yitirilmeden 
uygulanmasına Türkiye'nin verdiği önem bilinmektedir.
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Alman kararın uygulanmasına ilişkin AGİK Minsk süreci 
Çerçevesinde hamlanan plan, ¡bölgeye çokuluslu bir gözlemci grubunun 
gönderilmesini de öngörmektedir. Diğer bir deyimle, Hergangi bir ülkenin 
tek başına bir güç konuşlandırması gündemde değildir. Bu itibarla, 
Türkiye'nin bu hususta herhangi, bir ülkeden talepte bulunması şözkonusu 
olamaz ve olmamıştır. Tam aksine tek taraflı bir asker konuşlandırılması 
sorunun çözümünü daha da karmaşık hale getirebilecek ve bölgede bir 
takına yeni sorunlara yol açabilecektir.

rtj v
Türkiye, bu konunun Minsk süreci içinde çok yönlü bir çerçevede 

ele alınması görüşünde olup, yaklaşımımız Minsk grubunda genel bir kabul 
görmektedir.

, RUSYA FEDERASYONU'NDA PARLEMANTONUN 
FESHEDİLMESİ SONUCU BAŞLAYAN OLAYLARA İLİŞKİN 

AÇIKLAMA 
(22 EYLÜL 1993)

Rusya Federasvonünda parlamento'nun feshedilmesi ve 11-12 
Aralık 1993 tarihlerinde Parlamento seçimlerine gidilmesi yönünde 
Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin tarafından alman kararla başlayan son 
gelişmeleri yakın bir ilgi ve dikkatle izliyoruz Komşumuz Rusya'da istikrar 
ve huzurun devamı, bölgemiz için önem taşımaktadır. Bu bakımdan, 
Başkan Yeltsin'in Rusya'nın daha önce karşılaştığı güçlüklerin aşılması ve 
reformların gerçekleştirilmesi yolunda gösterdiği kararlılığı bir teminat 
olarak görüyoruz

Rusya'da başlatılmış bulunan demokratik ve ekonomik reform 
sürecinin kesintiye uğratılmadan devam ettirilmesini ve halkın istekleri ve 
çıkarları doğrultusunda hayırlı sonuçlar vermesini diliyoruz

Rusya'da başgösteren soruna meşrutiyet çerçevesinde çözüm 
bulunacağım, barış ve istikrarın bozulmasına meydan verilmeyeceğini ümit 
ediyoruz
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SORUYA CEVAP 
(22 EYLÜL 1993)

Dost ve komşu Gürcistan'da son günlerde tırmanma gösteren ve 
ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit etme boyutuna varan çatışmalar derin ve 
ciddi bir kaygı ile izlenmektedir.

Devlet ve Parlamento Başkam Sayın Eduard Şevardnadze'nin, 
ülkesinin, içinde bulunduğu güç koşullardan, insan haklarına da saygı 
temelinde kurtulmasını sağlamaya yönelik barışçı çabalan takdirle 
karşılanmaktadır.

Öte yandan, binlerce masum insanın can ve mal kaybma 
uğramasına neden olan çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla girişilen tek 
yanlı çabaların istenilen amacı sağlayamadığının bilinciyle Türkiye, 
Gürcistan'daki sorunun, BM gözetiminde ve uluslararası toplumun vereceği 
destekle çözümlenebileceği inancındadır.

Gürcistan'ın karşı karşıya bulunduğu sorunlann, Birleşmiş Milletler 
Andlaşması ile AGİK Helsinki Nihai Senedi'nde ifadesini bulan ilkelere 
saygı temelinde uluslararası alanda yapılacak yapıcı katkılarla aşılacağına 
inanılmaktadır,

Türkiye, bu amaca yönelik çabalannı sürdürecektir.

BASIN AÇIKLAMASI 
(26 EYLÜL 1993}

Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Yeltsin'in, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza gönderdiği ve Antlaşma'nm Rusya Federasyonu'na 
getirdiği, özellikle kanat bölgelere ilişkin bazı kısıtlamaların kaldınlmasım 
talep eden mesaj diğer NATO ülkelerine de iletilmiştir.

Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA), 
Atlantik'ten Urallar'a kadar uzanan bölgede, Varşova Paktı'nm ve Sovyetler 
Birliği'nin ortadan kalkmasından sonra, kurulmasına çalışılan yeni güvenlik 
yapılanmasının temel taşını oluşturmaktadır. Antlaşma, 29 Kasım 1992 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Antlaşma'nm değiştirilmesi tüm taraf ülkelerin onayını 
gerektirmektedir. Böyle bir veto hakkının bulunması, hiçbir ülkenin 
güvenliğinin, hiçbir aşamada olumsuz etkilenmemesi ilkesi üzerine
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oturtulmuş olan AKKA'da yapılabilecek en küçük bir değişikliğin bile, tüm 
taraf ülkelerin güvenliklerini doğrudan etkileyeceği gerçeğinden 
kaynaklanmaktadır.

AKKA'mn Avrupa'da kalıcı bir güvenliğin ve istikrarın sağlanması 
amacıyla tüm taraf ülkelerin, bu arada Rusya Federasyonu'nun da, 
Urailar'ın batısında bulundurabileceği silah miktarlarına getirdiği 
sınırlamalara, bütün ülkelerin tam olarak uymalari, sistemin yürümesi ve 
yeniden bir silahlanma yarışının başlamaması için gereklidir.

Avrupa’da kurulmasına çalıştığımız güven ve istikrar ortamım 
tehlikeye düşüreceği açık olan girişimlere hoşgörü ile bakılmaması 
doğaldır: Bu nedenle, Yeltsin’in mesajındaki hususların başka NATO 
olmak üzere AKKA'ya taraf bütün ülkeler tarafından, tüm olası olumsuz 
yansımaları açısından, değerlendirilmesi gerekmektedir.

BASIN AÇIKLAMASI 
(27 EYLÜL 1993)

Estonya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Alar Olljum, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Özdem Sanberk’in davetlisi olarak, 
beraberinde bir heyetle, görüşmelerde bulunmak üzere 30 Eylül-13 Ekim 
günlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Estonya Dışişleri Bakanlığından ülkemize ilk resmi ziyareti 
gerçekleştirecek Olan konuk heyetle yapılacak görüşmelerde ilişkilerimizin 
daha da geliştirilmesi ve işbirliği olanaklarımızın artırılması amacıyla ikili 
ve uluslararası konularda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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MÜSTEŞAR SİYASİ İŞLER YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ 
BİLGİN UNAN'IN SİYASİ DANIŞMALARDA BULUNMAK ÜZERE 

7 EKİM 1993 GÜNÜ kANADA’YA GİDECEĞİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMA 

(6 EKİM 1993)

Türkiye ile Kanada arasında sürdürülmekte olan siyasi istişareler 
çerçevesinde, Müsteşar Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Bilgin Unan, 
Kanada Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı David Wright ile 7 Ekim 1993 günü Ottava'da siyasi 
danışmalarda bulunacaktır. Görüşmeler sırasmda, Türk-Kanada ikili 
ilişkilerinin bütün yönleri ile, tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular ele alınacaktır.

AT KONSEYİ’NİN GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN 
TOPLULUĞA ÜYE OLMA YOLUNDA YAPTIĞI MÜRACAATI 

BENİMSEDİĞİNİ VE AT ÜYELİĞİNE İLİŞKİN SÜRECİ BAŞLATTIĞI 
HAKKINDA AÇIKLAMA 

(7 EKİM 1993)

Avrupa Toplulukları Konseyi, 4 Ekim 1993 tarihinde, Güney 
Kıbns Rum Yönetiminin Topluluğa üyeliği konusu ile ilgili olarak bir karar 
almıştır. Konsey, bu kakan ile bütün Ada'nm meşru hükümeti iddiasında 
bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Topluluğa üye olma yolunda 
yaptığı tek taraflı müracaatı benimsemiş ve Rum yönetiminin AT üyeliğine 
ilişkin süreci başlatmıştır.

Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
gözetimindeki müzakerelerde çözümün ana veçhelerinden biri olarak kabul 
edilmiş olan Kıbns'ın Avrupa Topluluğuna üyeliği konusunun, iki taraf 
arasmda müzakere edilmesi ve bu konuda vanlacak anlaşmanın iki 
toplumda ayn ayn referandumlara sunulması öngörülmüştür.

Topluluğa üyelik konusunda yaratılan bu durum, Kıbns'la ilgili 
çözüm çerçevesinin temelinde yatan müzakere yoluyla uzlaşma sağlama 
düşüncesi ile bağdaşmamaktadır. Konseyin aldığı karar, Kıbns Rum 
tarafının Kıbns'ta her iki tarafça da kabul edilebilir iki toplumlu ve iki 
kesimli bir çözümden yana olmadığım ve Rum tarafının bu tutumunun 
Avrupa Topluluğu Konseyi'ncc benimsediğini göstermektedir.
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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, konuyla ilgili tek 
yanlı girişim ve kararların, müzakere sürecini olumsuz yönde etkileyeceğini, 
gelişmelerin her aşamasında, BM Genel Sekreteri'nin, AT Konseyi'nin ve 
müzakere süreciyle ilgili ülkelerin dikkatine getirmiştir.

Türkiye, bu kararın, Ada'da iki toplum arasında giderilmeye 
çalışılan karşılıklı güven bunal mum ve bölünmeyi derinleştireceğinden 
kaygı duymaktadır. Bu gelişme, Türkiye'nin müzakere sürecini destekleme 
ve tarafları serbest müzakereye dayanan bir çözüm yolunda teşvik etme 
rolünü de zorlaştırmaktadır.

ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN NÜKLEER DENEMELERİ 
HAKKINDA AÇIKLAMA 

(8 EKİM 1993)

...Nükleer denemelerin yasaklanması konusundaki çalışmaların ivme 
kazandığı ve belli başlı nükleer ülkelerin nükleer denemeleri tek başına 
durdurmak veya yasaklamak yolunda açıklamalarda bulundukları bir 
dönemde Çin Halk Cumhuriyeti'nin 5 Ekim'de bir nükleer deneme 
gerçekleştirdiğinin öğrenilmesi üzüntü yaratmıştır,

Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının önlenmesi 
Antlaşması'mn amaçlarına ulaşmasında önemli bir tamamlayıcı etken olan 
ve insanlığın geleceği bakımından çevre, sağlık, güvenlik gibi alanlarda 
pekçok sakıncalar taşıyan nükleer denemelerin yasaklanması konusunda 
kapsamlı bir uluslararası antlaşma yapılması gerektiğine inanmakta ve bu 
yoldaki umut verici çalışmaları tehlikeye düşürecek her türlü davranıştan 
endişe duymaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'A 
SORULAN BİR SORU VE VERDİĞİ YANIT 

{11 EKİM 1993)

- Yunanistan'daki genel seçimlerin henüz resmi olmayan 
sonuçlarına göre, Sayın Andreas Papandreou başkanlığındaki PASOK'un 
Mecliste çoğunluğu sağladığı anlaşılmaktadır.

Sayın Papandreou'yu kutluyoruz.

Ayrıca, Başbakanlığı döneminde Türk-Yunan ilişkilerinin 
geliştirilmesi için kişisel çaba harcamış olan Sayın Mitsotakis'e de en iyi 
dileklerimizi sunmak istiyoruz.

Türkiye, komşusu ve müttefiki Yunanistan ile her alanda iyi ilişkiler 
kurmayı ve bunu geliştirmeyi istemektedir.

Biz, karşılıklı saygı ve güvene dayalı dostane ilişkilerin iki ülkenin 
de yararına olduğuna inanıyoruz.

Yunanistan'da yapılan son genel seçimler sonrasında da yeni 
Yunanistan hükümetiyle, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu sürdürmek ve 
ilişkilerimizi geliştirmek arzusu içindeyiz.

Yapıcı diyalog yoluyla iki ülke arasındaki tüm sorunların Türk ve 
Yunan halklarının yararına olarak çözümlenebileceği inancını 
beslemekteyiz.

AÇIKLAMA 
(15 EKİM 1993)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün, Azerbaycan-Ermenistan 
uyuşmazlığı konusunda yeni bir karan oybirliği ile kabul etmiştir.

Karar, esas itibariyle Güvenlik Konseyi'nin bu konuda daha önce 
kabul ettiği kararlan teyid etmekte ve bu kararların ivedilikle 
uygulanmasına uluslararası toplumun verdiği önemi yansıtan bir nitelik 
taşımaktadır.

Bu kararda da Yukan Karabağ bölgesinin Azerbaycan'a ait olduğu, 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü teyid edilmektedir. Kararda aynca, 
sorunun AGİK çerçevesinde oluşturulmuş bulunan Minsk Grubu'nda
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yürütülecek banşçı görüşmelerle çözümlenmesi gereği de 
vurgulanmaktadır.
■ .'C. i f  ■ • ,  . - . î r  V  • - ?J>a-

Yukan Karabağ'm Azerbaycan'dan ' kuvvet' kuilamlarak 
kopartılamayacağmm bu kararda da belirtilmiş olmasıyla, Eimeni tarafının 
bu gerçeği artık kabul etmesi ve Minsk Grubu üyesi bütün ülkelerin çözüm 
arayışına yönelik çabalarım bu forumda yoğunlaştırmaları, uyuşmazlığın 
çözümünü kolaylaştıracakta.

Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki uyuşmazlığın, 
ülkelerin bağımsızlıklarına, egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı 
ve içişlerine karışmama gibi uluslararası hukukun temel'ilkeleri dikkate 
alınarak banşçı yöntemlerle çözümlenebileceğine samimiyetle inanmakta 
ve bu yöndeki uluslararası çabalan desteklemektedir.

AÇIKLAMA 
(18 EKİM 1993}

Danimarka Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Niels 
Egelund 17-19 Ekim 1993 ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü 
Leonard V. Appleyard 20-21 Ekim 1993 tarihleri arasında, Müsteşar 
Siyasi İşler Yardımcısı Büyükelçi Bilgin Unan ile görüşmeler yapmak 
üzere, Türkiye'ye ziyarette bulunacaklardır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Avrupa'nın güvenlik yapısı 
ile çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunlar ele alınacaktır.

AÇIKLAMA 
(18 EKİM 1993}

İsveç Dışişleri Bakam Margaretha A f Ugglas, Dışişleri Bakam 
Hikmet Çetin'in konuğu olarak, 20-21 Ekim 1993 tarihlerinde Türkiye'yi 
resmen ziyaret edecektir.

Bir İsveç Dışişleri Bakanının Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini 
oluşturacak temaslar sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yamsıra 
bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde 
bulunulacakta.



AÇIKLAMA
(22 EKİM 1993}

Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin, Çek Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakam Sayın Josef Zieleniec'in konuğu olarak 25-26 Ekim 1993 günlerinde 
Çek Cumhuriyeti’ni resmen ziyaret edecektir. Sayın Hikmet Çetin'in bu 
ziyareti, 1 Ocak 1993 tarihinde eski Çekoslovak Federasyonu'nun Çek ve 
Slovak Cumhuriyetleri olarak iki bağımsız devlete ayrılması sonrasında 
Türkiye ve Çek Cumhuriyetleri arasında Dışişleri Bakanlan düzeyinde 
yapılacak ilk resmi ziyaret olacaktır.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ile 
uluslararası ve bölgesel sorunlar ele alınacaktır.

AÇIKLAMA 
(22 EKİM 1993)

Ermeni saldınlan sonucu topraklannı ve evlerini terketmek zorunda 
kalan Azeri kardeşlerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda 
bulunmak üzere, Azerbaycan'a yönelik bir insani yardım programı 
oluşturulması için Hükümetimizce yürütülen hazırlık çalışmalan 
sonuçlanmıştır.

Azerbaycan makamlan ile de temas ve işbirliği halinde saptanan 
yardım programı, bu ülkenin Ağcabedi ve Berde bölgelerinde toplam 
10.000 kişiyi banndıracak iki kamp kurulmasını ve bu kamplann 
yönetimini amaçlamaktadır.

Kızılay tarafından yürütülecek bu proje kapsamında kamp gereçleri 
ile kamplara yerleştirilecek Azeri kardeşlerimizin gıda ve sağlık 
gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılacak malzemenin bir bölümü ve 
yardım personeli, 17 araçlık bir Kızılay konvoyu halinde, Dışişleri Bakanı 
Hikmet Çetin'in de katılacağı bir törenle, 22 Ekim 1993 günü Kızılay 
Etimesgut tesislerinden uğurlanacaktır.
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AÇIKLAMA
(25 EKİM 1993)

Danimarka Dışişleri Bakam Niels Helveg Petersen, Sayın Bakan'm 
davetine icabetle, 31 Ekim-3 Kasım 1993 tarihleri arasında ülkemize resmi 
bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkilerin 
yamsıra, Avrupa'nın güvenlik yapısı ile çeşitli bölgesel ve uluslararası 
sorunlar ele alınacaktır.

AÇIKLAMA 
(26 EKİM 1993)

Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın Dışişleri Bakam Ednan 
Karabayev, Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin'in davetine icabetle 26 
Ekimdi Kasım 1993 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki çok 
yönlü ilişkiler gözden geçirilerek bunların daha da geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi olanakları ele alınacak, ayrıca, tarafların ortak ilgi alanına 
giren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alış verişinde bulunulacaktır.

AÇIKLAMA 
(26 EKİM 1993)

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman D emir el, Polonya
Cumhurbaşkanı Sayın Lech Walesa‘mn daveti üzerine ,2-4 Kasım 1993 
günlerinde Polanya’ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın beraberinde Dışişleri Bakam Sayın 
Hikmet Çetin, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, iş çevreleri ile 
basın temsilcilerinin de dahil olduğu bir heyet üe gerçekleştireceği bu 
ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde ilişkilerimizin her alanda daha da 
geliştirilmesi olanakları gözden geçirilecek ve uluslararası konularda görüş 
alış verişinde bulunulacaktır.

Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin'in 11-12 Mart 1993 
günlerinde Varşova'ya yaptığı resmi ziyarette parafe edilmiş olan 
"Türkiye-Polonya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması" da sayın 
Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti sırasında imzalanacaktır. Ayrıca iki ülke 
arasında "Çifte Vergilendirmemin önlenmesi Anlaşması" imzalanacaktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA 
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA 

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 
(27 EKİM 1993)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti 
Hükümeti (bundan böyle taraflar olarak anılacaktır)

İki ülke arasında varolan iyi dostluk ilişkilerini gözönüne alarak,

İki ülke halkı arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesini ve 
bir ekonomik gelişme faktörü olan turizmin önemini takdir ederek,

Turizmin önemim kabul ederek,

Ve 1963 tarihinde Roma'da gerçekleştirilen uluslararası turizm ve 
seyahat konulu Birleşmiş Milletler Konferansı tavsiyelerini ve 1 Ağustos 
1975'de Helsinki'de imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
nihai senedi gözönünde bulundurularak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır;

MADDE I

Taraflar, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek, turizm 
alanındaki işbirliğini teşvik etmek ve üçüncü ülkelerden turist çekmek 
amacıyla, ülkelerindeki kamu ve özel sektöre ait turistik işletmelerin bütün 
faaliyetlerini destekleyecek ve kolaylaştıracaktır.

V &
MADDE tl

Taraflar, turizm alanında ortak girişimlerde bulunmak, alt yapı 
inşaatları gerçekleştirmek, bu alanda oluşacak faaliyetlerin gelişmesini 
sağlamak ve değişimleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili kuruluşlar ve 
organizasyonlar nezdinde temaslarda bulunacaklardır.

MADDE IH

Taraflar, turizm sektöründe alt yapı inşaatları, müteahitlik 
hizmetleri, ortak girişimler ve yatırımlar ile yeniden yapılaşma alanlarında 
faaliyetleri ve değişimleri sağlamayı ve daha da geliştirmeyi amaçlayan ilgili 
kurum ve kuruluşlara yardım sağlayacaklardır.
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MADDE IV

Taraflar, turizm alanında uzman ve danışman değişimini teşvik 
edecekler, turizmin bütün sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübenin karşılıklı 
değişimini tesis edecekler ve turizm alanında çalışan personel için karşılıklı 
burs, seminer, hizmet içi eğitimini kurslarım kapsayan bütün önerileri 
değerlendireceklerdir. ^

MADDE V

Taraflar, basılı tam Um yayınlarının dağıtımım karşılıklı olarak 
kolaylaştıracaklardır. Bu amaçla, iki ülke arasında değişimi yapılacak yada 
değişimi yapılması önerilen yayınlar, ticari amaçlı olmaması koşuluyla, 
giriş, gümrük vergileri yada diğer ithal vergilerden muaf tutulacaktır.

MADDE VI

Taraflar, turizm konulu uluslararası konferans, fuar ve 
festivallerde birbirlerine yardım edeceklerdir.

MADDE VII

Taraflar, karşılıklı olarak, birbirlerinin ülkelerinde turizm birolan 
açmak için gerekli yollan araştıracaklardır.

MADDE VIII

Taraflar, sınır formalitelerinin basitleştirilmesi ve kendi 
turistlerinin korunması için gayret göstereceklerdir.

MADDE IX

Taraflar,

- İşbu anlaşmaya işlerlik kazandırmak,
* Ortak çözüm gerektiren konulan incelemek,
- Bu işbirliğinden doğacak gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 

yetkili turizm kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak bir karma komisyon 
kurmaya karar vermişlerdir.

Her iki ülkenin hükümetleri turizm alanındaki karma komisyon 
toplantılarına katılmak üzere kamu ve özel sektörden temsilciler ve 
uzmanlar davet etme hakkında sahiptirler.
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Bu komisyon, iki yılda bir dönüşümlü olarak iki ülkeden birinde 
toplanacaktır.

Komisyon oturumlarına ev sahibi ülkelerin heyet başkam başkanlık 
edecektir.

MADDE X

Bu anlaşma, tarafların kendilerine ait gerekli yasal formalitelerinin 
yerine getirildiği hususunu birbirlerine bildirdikleri tarihten itibaren 
yürürlüğe girecektir.

Bu anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli 
olacaktır. Anlaşmanın fesih ihbarı anlaşmanın bitiminden-altı ay önce yazılı 
olarak taraflarca duyurulmadıkça işbu anlaşma beş yıllık süreler halinde 
kendiliğinden uzayacaktır.

İşbu anlaşma 27 Ekim 1993 tarihinde Ankara'da Türkçe, 
Makedonca ve İngilizce dillerinde yapılmıştır. Birbirlerinden farklı olmalan 
halinde İngilizce nüsha geçerli olacaktır.

•:U rh it.sÂL-
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BA2I DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZE VE 
TÜRK KURULUŞLARINA SALDIRILARDA BULUNDUĞUNA 

İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(4 KASIM 1993)

Batı Avrupa'daki temsilciliklerimizden Bakanlığımıza bugün 
ulaşan bilgilere göre, Londra'da, Kopenhag’da, Bern'de, Zürih'de, 
Strazburg'da, Lyon’da ve Almanya'da bazı kentlerde PKK teröristleri resmi 
temsilciliklerimiz ve diğer Türk kuruluşlarına, genellikle molotof kokteyli 
atmak suretiyle saldırılarda bulunmuşlardır.

Terör örgütünün bu eylemlerinin daha önceden planlandığı ve tek 
merkezden yönetildiği saldırıların niteliği ve zamanlamasından açıkça 
anlaşılmaktadır.

Olaylar sırasında, Almanya'da bir vatandaşımız hayatığı 
kaybetmiş, birçok vatandaşımız yaralanmış ve maddi hasar meydana 
gelmiştir. Faillerder bazıları polis tarafından yakalanmıştır.

Bu cinayeti ve kanlı eylemleri şiddetle tel'in ediyoruz.

Temsilciliklerimiz, yerel makamlarla temaslarım sürdürmekte olup 
vatandaşlarımızın ve resmi görevlilerimizin can ve mal güvenliklerinin 
sağlanmasını, suçluların yakalanmasını ve maddi zararın tazminini 
istemişlerdir.

Bu saldırılar, Türkiye'ye ilişkin menfur emelleri malum olunan 
PKK terör örgütünün yabancı ülkelerde de kamu düzeni bakımından ne 
derece zararlı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bunun ışığında 
ilgili hükümetlerin, bu örgütü yasadışı ilan etme ve her türlü faaliyetini 
etkili biçimde yasaklamak lüzumunu nihayet görmelerini beklemekteyiz



TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ KONSEYİ 
(4 KASIM 1993-BONN)

TOPLANTI PROTOKOLÜ

Başbakan Çiller ile Şansölye Kohl arasında Mayıs 1993'de 
Ankara'da kararlaştırıldığı ye Eylül 1993'de Bonn'da açıklandığı üzere, 
Türk Alman İşbirliği Konseyi 4 Kasım 1993 tarihinde Petersberg/Bonn'da 
toplanmıştır.

Toplantı'mn eş-başkanlığını Türk tarafından Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi özdem Sanberk ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı 
Osman Ünsal, Alman tarafmdan da Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. 
Jürgen Trampf yapmışlardır.

Katılanlann listesi ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantısında her iki heyet, iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin son yıllarda kayda değer bir atılım gösterdiğini 
saptamışlar 1980'den bu yana beş katına çıkan ikili mal mübadelesinde 
görülen büyük artıştan duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
yolundaki engellerin ortadan kaldırılması gerektiği görüşünü 
savunmuşlardır.

Türk tarafı, hükümetin kamu ekonomi kuruluşlarının 
özelleştirilmesine ilişkin politikasını ve Türkiye'deki yabancı yatırımlar ile 
ekonomik işbirliğinin teşvikine yönelik olarak alınmakta olan yeni tedbirleri 
izah etmiştir.

Heyetler, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için geniş 
olanakların mevcut olduğu konusunda mutabık kalmışlardır. Türk heyeti, 
Türkiye'deki Alman yatırımlarının artması ve Türk-Alman ekonomik 
işbirliğinin genişletilmesi arzusunu vurgulamıştır. Bu çerçevede Orta Asya 
BDT Cumhuriyetlerinde işbirliği olanakları da ele alınmıştır.

Karşılıklı olarak ikili ticaret odaları kurulmasına ilişkin mevcut 
mutabakat teyit edilmiş, bu odaların en kısa zamanda hayata geçirilmesi 
için gerekli koşulların yaratılması kararlaştırılmıştır.

Diğer yandan, Türkiye-AT ortaklık ilişkisinin, başta ticaret olmak 
üzere, ikili ekonomik îfcşkijgre olan etkilering değinilmiştir.
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Heyetler, Alman yanın topluluk içinde Türkiye'nin en önemli ticari 
partöneri oimasınmda ışığında, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki 
ilişkilerin ikili ekonomik ilişkilerede etki yapmakla olmasının önemi 
hususunda mutabık kalmışlardır. Türk heyeti, Türk hükümetinin ve 
sanayinin Aprupa Topluluğuna tam üyelik konusundaki kararlılığım 
vurgulamış ve 1995 yılında gümrük birliğinin tamamlanmasına yönelik 
hazırlıkları ile topluluktan beklentileri hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. 
Alman tarafı, ortaklığın geliştirilmesini (Gümrük Birliğinin 
Tamamlanması) Ortaklık Anlaşmasının ana hedefi doğrultusunda ileri bir 
adım olarak desteklediğini vurgulamıştır.

Çalışma gruplarındaki görüşmelerle ilgili olarak:

ALT YAPI VE MEGA PROJELER ÇALIŞMA GRUBU

Türk tarafı, ekonominin durumu ve reorganizasyonunun teminine 
yönelik tedbirler hakkında bilgi vermiş ve bu çerçevede özelleştirme 
konusuna ağırlıkla değinmiştir.

Türk tarafı önemli a lty a p ı projeleri hakkında açıklamalarda 
bulunmuştur. Bu çerçevede esas itibariyle:

- Çevrenin Korunması
- Eneıji
- Yap-İşlet-Devret (BOT) modeline dayalı havaalanı inşaatları ile 

ilgili projeler hakkında bilgi vermiştir. Çevrenin korunması alanındaki 
projelerle ilgili olarak, geçen yaz aylarında çıkarılacağı açıklanan, 
belediyelerin çevre projelerinin finansmanına ilişkin vergi yasa tasan sının 
hükümetçe kabul edildiği ve kısa sürede parlamentodan geçmesinin 
beklendiği belirtilmiştir.

Alman tarafı BOT projelerine ilişkin tecrübelerini anlatmıştır. Her 
iki taraf, yap-işlet-devret modelinin anahatlan ve uygulanma şartlan 
hakkında daha fazla açıklığa ihtiyaç olduğunu ifade etmişlerdir.

Diğer bir proje olarak Haydarpaşa Limanı projesi ele alınmıştır. 
Bu konuda Almanya ile işbirliği arzu edilmektedir. İlgi duyan firmaların 
ikili temaslar yap mal an kararlaştınlmıştır.

Başka bir münferit proje olarak, çeşitli bölgelerde feribot 
işletmeciliği konusunda işbirliği talebi dile getirilmiştir. Bu konuda Türk 
tarafı uzun zamandan beri Alman tarafından destek talebinde 
bulunmaktadır. Alman mü
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görüşmeler, somut proje eksikliği nedeniyle sonuç vermemişti. Türk tarafı 
bu projeyi yemden ele alacaktır.

İki tarafın orta büyüklükteki İşletmeleri için somut iş imkanları 
konusunda, temas ve bilgi değişinime uygun bir mekanizmanın veya 
zeminin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Türk tarafı bu eksikliğin kendi 
kendini finanse eden bir hizmet bürosu ile karşılanacağı görüşünü ileri 
sürmüş, buna karşın Alman tarafı ise, uzun süredir planlanan, Türkiye'de 
kain Türk-Alman Ticaret Odasına atıfta bulunmuştur.

Türk tarafı, özel bir sorun olarak İstisna Akdi Anlaşmasına 
değinmiştir. Tür tarafı, Türk ve Alman Hükümetleri arasında mevcut 
Anlaşmaya aykırı olduğu saptanan ve Türk firmalarının Almanya'daki 
faaliyetlerini imkansız düzeyine yakın ölçüde güçleştiren kısıtlamalardan 
şikayet etmiştir. Alman özel söktör temsilcileri, anılan sorunu hukuki esaslar 
çerçevesinde bir "Fair Deal" kapsamında çözmeye yönelik bütün çabalan ve 
tedbirleri desteklediklerini belirtmişlerdir. Alman tarafı konuyla ilgili olarak 
iki ülke Çalışma Bakanlıkları arasında 25/26 Kasım 1993 tarihlerinde 
yapılması öngörülen özel toplantıya atıfla bulunmuştur.

İki tarafın firma temsilcileri, başta Türk Cumhuriyetlerinde olmak 
üzere, ortak projelerin gerçekleştirilmesi için daha fazla çaba göstermek 
arzusundadırlar. Bu çerçevede Eş-başkanlann gelecek oturuma hazırlık 
olmak üzere, toplantıyı müteakip iki tarafın firma temsilcilerini biraraya 
getirerek somut projeler üzerinde konuşmalanm sağlamaları, rekabet ilkesi 
saklı kalmakla birlikte, Türkiye'de, Almanya'da ve üçüncü ülkelerdeki 
mega-projeler hakkında bilgi alışverişini güçlendirmeleri kararlaştınlmıştır.

Taraflar, çalışma grubunun prensip olarak yılda bir kez toplanması 
gerektiği görüşünü benimsemişlerdir. Müteakip toplantı tarihi, ele alman 
konulardan açıkta kalanlann aydınlığa kavuşturulmasına ve yeni işbirliği 
projelerinin ortaya çıkmasına bağlı olarak, Eş-Başkanlar tarafından 
saptanacaktır. Eş-Başkanlar, müteakip toplantının tarih, yer ve gündemini 
Çalışma Grubunun üyeleriyle istişare halinde saptayacaklardır.

Üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklan kapsamında, kısmen 
Türkiye'de, kısmen Almanya'da katma değer kazanan malların ihracatı ile 
ilgili olarak Hermes ile Türk Exim-Bank arasında işbirliği sağlanması 
konusunun incelenmesi öngörülmüştür.
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TİCARET VE MAL MÜBADELESİ ÇALIŞMA GRUBU

Toplantının başında Türk Eş-Başkan ikili Türk-Alman Ticaret 
Odası'nın kuruluşu konusunda yararlı bir açıklama yapmıştır. TOBB, Türk 
Odalar Yasasında gerekli değişikliğin yapılması hususunu Türk Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı nezdınde destekleyeceğini bildirmiştir. Alman tarafı, bu 
konuda özel bir talepte bulunulmaksızm, sadece Almanya'daki liberal 
statüye yakın bir uygulamaya geçilmesini ve çabaların bu şekilde sonuca 
bağlanmasını beklediğini vurgulamıştır. Çalışmaların doğru bir seyir 
izlediği saptanmıştır.

İkili ticaret ve mal mübadelesi konularının çok yönlü niteliğine 
paralel olarak, Çalışma Grubu üyelerinin hemen hepsi münferit konularda 
katkıda bulunmuşlardır.

Türkiye'deki gümrük işlemleri, ağırlıklı konulardan birini 
oluşturmuştur. Bu çerçevede, mamul malların ve yedek parçaların değer 
tespitinde ortaya çıkan sorunlar ele alınmıştır. İstanbul'daki gümrük 
depolarında meydana gelen yığılmadan ve İstanbul dışındaki gümrüklerde 
görevli memurların uzmanlık niteliklerinin eksikliğinden dolayı sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Nakliyeciler, CARNET-TIR yüklerinin hemen istisnasız 
kontrola tabi tutulmasının vakit kaybına yol açtığından yalanmışlardır. 
"Ticari numunelerin'' ithali sırasında büyük bir "eksilme"yle karşılaşıldığı 
ileri sürülmüştür.

Taraflar, uluslararası rekabette zaman faktörünün giderek daha 
büyük rol oynadığı hususunda mutabık kalmışlardır. Bürokratik 
gecikmelerin Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne zarar verebileceği 
ifade edilmiştir.

Yugoslavya'daki iç savaştan dolayı ortaya çıkan güçlükler büyük 
ölçüde bertaraf edilmiştir; ağırlık kısmen ganilere kaydırılmıştır. Türk 
tarafı yeni bir Ro-Ro-Projesı (Haydarpaşa-Trieste ve/veya İzmir-Trieste) 
önermiştir.

Türk tarım ihraç ürünlerinin Almanya'ya ithali sırasındaki 
işlemlerde bazı hallerde çok büyük aksaklıklarla karşılaşıldığı 
belirtilmektedir. Karmaşık ithalat işlemleri, AT mevzuatından 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Alman tarafı, Tarım Yürütme 
Komisyonu çerçeveside bilgi değişiminde bulunmaya hazır olduğunu 
belirtmiştir.



Görüşmeler sırasında yapılan katkılardan, Türk hükümetinin AT ile 
Gümrük Birliğini 1995 yılında tamamlama hususundaki kararlılığının Türk 
özel sektörünün geniş bir kesimi tarafından da paylaşıldığı izlenmiştir. 
TOBB, bu hususta kesin iradesini belirtmiştir.

Alman yatırımcılar bu vesileyle, Türkiye'nin yabancı yatırımlar için 
çerçeve koşullarını uyumlu hale getirmesi gerektiğini kaydederek, 
Türkiye'nin yabancı sermaye cazibe merkezi olarak uluslararası rekabette 
mağdur olmaması için bu unsurun özellikle ticaret hukuku ve patent hakkı 
açılarından geçerli olduğunu belirtmişlerdir. Anılan konuda gayet kapsamlı 
bir görüşme yapılmıştır.

Türkiye'nin AT normlarına uyumu konusuna da değinilmiştir. 
Taraflar, Gümrük Birliği çerçevesinde piyasaya serbestçe girişin 
sağlayacağı avantajların tarife-dışı ticari engellemelerle heba edilmemesi 
gerektiği ümidini izhar etmişlerdir.

Görüşmeler, ticaret ve mal mübadelesi alanında her iki yönde de ne 
kadar büyük bir dinamizmin geliştirildiğini göstermiştir. Türkiye ile AT 
arasında gümrük birliğinin tamamlanması ile rekabet artacaktır. Türk 
tarafı, Türk mallarının yurt dışmda çoğunlukla küçümsenen uluslararası 
rekabet yeteneğine özellikle işaret ederek, bu hususu memnuniyetle 
karşıladığını ifade etmiştir.

Federal Ekonomi Bakanlığı, ele alman sorunların bir listesini 
hazırlayacaktır. Ticaret ve Mal Mübadelesi Çalışma Grubu katılımcılarının, 
Federal Ekonomi Bakanlığının ilgili Dairesine bu konudaki gerekli 
olabilecek belgeleri vermeleri istenmiştir.

TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma Grubu, son yıllarda turizm hareketinin çok iyi gelişme 
gösterdiğim ve daha da büyük bir gelişme potansiyelinin mevcut olduğunu 
tespit etmiştir. Alman tarafı, çözümlenmeleri .halinde gelişmeyi daha olumlu 
etkileyecek bazı sorunlara değinmiştir. Bu sorunlar arasında şunlar yer 
almaktadır:

- Belirli turistik bölgelerde özellikle kanalizasyon ve çöp imhası 
konusunda çevre durumunun düzeltilmesi,

- Havaalanlarında işlemlerin daha iyi işler hale getirilmesi,

- Giriş formalitelerinin basitleştirilmesi,
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- Turist rehberlerinin istihdam koşullarının hafifletilmesi (Müsaade 
İşlemleri, Havaalanı Kimliği).

- Alman Tur Operatörleri, Türk otelciliğinin hizmet düzeyine 
uygun bir fiyat politikasına geçmesini ve böylece olumsuz gelişmelere daha 
iyi direnebilmesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirtmişlerdir.

Türkiye'deki Alman tursitlerin güvenliği ayrıntılı olarak 
görüşülmüştür. Türk Heyeti alman önlemleri anlatmış ve ileride bir olay 
vukuunda en kısa sürede ayrıntılı bilgi verileceğini vaad etmiştir. Türk 
tarafı, turistik bölgelerde güvenlik durumunun iyi olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca aşağıdaki konular görüşülmüştür:

Türkiye'de ilerde yapılacak turistik yatırımların ağırlık noktalan

- Körfez Savaşının olumsuz etİdJerini telafi etmek üzere Alman 
uçak firmalarına 1991 yılında vaad edilen yakıt giderleri katkısı 
kapsamında henüz yapılmamış olan ödemeler. Bu çerçevede Alman 
havayollan şirketlerinin henüz karşılanmamış taleplerini içeren bir liste 
verilmiştir.

Türk vatandaşlarının Alman Charter uçak seferlerinden 
yararlanmalan için Türk tarafınca yapılacak düzenlemeler

- Alman yatınmcılannın "Incebel Tatil Köyü" ile bağlantılı 
sorunlan Türk tarafı, Alman tarafının dile getirdiği hususlar hakkında 
kapsamlı bilgi vermiş ve belirtilen sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla 
alman tedbirleri anlaşmıştır. Tamamiyle açık ve samimi bir ortamda 
yapılan görüşmeler sırasında, turizm ilişkilerini iki tarafın menfaatine 
uygun şekilde daha da geliştirme iradesinin güçlü bir şekilde mevcut olduğu 
izlenmiştir. Alman tarafının dile getirdiği telkinler de bu çerçevede 
yorumlanmaîıdır.

Heyetler, resmi toplantılar dışında da ilgiü Bakanlıklan vasıtasıyla 
muntazaman bilgi alışverişinde bulunma konusunda mutabık kalmışlardır. 
Görüşmelerin ikili Turizm Anlaşması çerçevesinde ihtiyaç duyuldukça 
sürdürülmesi kararlaştınlmıştır.

İşbirliği Konseyinin müteakip toplanüsı 1994 ilkbaharında 
yapılacaktır.

Bonn, 22 Aralık 1993



TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

{6 KASIM 1993)

1) Türk-Alman İşbirliği Konseyi dokuz yıl aradan sonra 4-5 Kasım 
1993 tarihlerinde Bonn'da ilk toplantısını yapmıştır. Alman heyetinin 
başkanlığını Federal Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Trumpf, Türk 
Heyetinin başkanlığım TC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sanberk 
ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Osman Ünsal yapmıştır. Toplantıya iki 
ülkenin hükümet yetkililerinin yanısıra özel sektör temsilcileri de katılmıştır. 
İkili ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla toplantının 
yapılacağı, T:C. Başkam Çiller'in Eylül ayında Bonn'a yaptığı ziyaret 
sırasında Şansölye Kohl ve Başbakan Çiller tarafından bildirilmişti.

2) İşbirliği Konseyi uluslararası ekonomik gelişmeyi, iki ülkedeki 
ekonomik durum ile özellikle başta ticaret, yatırımlar, sınai işbirliği ve 
turizm olmak üzere ikili ekonomik ilişkileri ilgilendiren konulan detaylı 
şekilde ele almıştır. Genel kuruldan sonra bu konular, özel sektörden çok 
sayıda temsilcinin katıldığı üç çalışma grubunda (Altyapı/Mega projeler, 
Ticaret/Mal trafiği ve Turizm) daha etraflıca görüşülmüştür.

3) Heyetler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda 
önemli bir atılım yaptığını kaydetmiş, 1980 yılında bu yana beş katına çıkan 
ikili mal değişimindeki büyük artışı memnuniyetle karşılamışlardır.

Taraflar, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
yolunda engellerin kaldmlması gerektiği görüşünü dile getirmişlerdir.

Taraflar, Almanya'nın Türkiye'deki yatırımlannın sürekli artış 
göstermesini ve Almanya'daki Türk yatınmlanmn da Önemli miktara 
ulaşmasını memnuniyetle tespit etmişlerdir.

Heyetler, karşılıklı yatınmlann desteklenmesi amacıyla her türlü 
teşvikin sağlanması konusunda mutabık kalmışlardır. Üçüncü ülkelerde 
Türk-Alman ortak yatmmlan olanağı da ele alınmıştır.

4) Heyetler, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi için 
geniş işbirliği olanaklarının mevcut olduğu konusunda mutabık kalmışlardır. 
Türk heyeti, Türkiye'deki Alman yatınmlanmn arttmlması ve Türk-Alman 
ekonomik işbirliğinin genişletilmesi arzusunu vurgulamıştır. Bu çerçevede 
Orta Asya BDT Cumhuriyetlerinde işbirliği olanaklan da ele alınacaktır.
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Görüşmeler sırasında, Federal Almanya'da ve Türkiye'deki pazar 
ekonomisi düzeninde ticaret, yatırımlar ve işbirliği için mümkün olduğu 
kadar uygun koşulların yaratılmasının hükümetlerin en önemli görevi 
olduğu taraflarca vurgulanmıştır. Bu çerçevede Alman tarafı ticari 
ilişkilerin ve yurt dışındaki özel Alman yatırımlarının teşviki konusunda 
Federal Hükümetin elinde mevcut imkanları anlatmıştır.

Alman tarafı, ihracat garantilerinde, "Kreditanstalt für 
Wiederaufbau" kurumunun uygun faizle verdiği işyeri açma kredilerine, 
Deutsche Finanzierungsgesellschaft'a kalkınmata olan ülkelerdeki iştiraki ar 
için yapılan yatırım teşvikine, yurt dışındaki sermaye yatırımlarına ilişkin 
hükümet garantilerine ve Alman-Türk yatırım teşvik anlaşmasına dikkat 
çekmiştir.

Türk tarafı Türkiye'nin politikasını, Türk Hükümetinin 
önlemlerini, KIT'lerin özelleştirilmesi ile yurt dışındaki yatırımları ve 
Türkiye'deki ekonomik işbirliğini teşvik önlemlerini anlatmıştır.

Her iki ülkede hükümetler, ikili doğrudan yatırımları ve Alman ve 
Türk müteşebbislerin üçüncü ülkelerdeki işbirliğini olabildiğince teşvik 
etmek için ellerindeki bütün imkanları kullanmaya devam edeceklerdir.

5) Taraflar, her iki ülkenin ekonomi çevreleri arasındaki temasların 
memnuniyet verici şekilde geliştiği konusunda mutabık kalmışlar, bu yılın 
haziran ayında BDI tarafından Alman işadamları heyeti için düzenlenen ve 
önemli temaslar kurulmasını sağlayan Türkiye gezisinin çok yararlı 
olduğunu vurgulamışlardır. Bu gezi, İşbirliği Konseyim müteakip IHK 
Köln tarafından düzenlenecek ve ekonomi ve iş dünyasından gelenlere iş 
bağlantıları yapma imkanı verecek Türk Ekonomisi Günü ile 
tamamlanacaktır.

Her iki ülkede Türk-Alman ticaret odaları kurulmasına ilişkin 
mutabakat teyit edilmiş, bu odaların biran evvel hayata geçirilmesi için 
gerekli bütün koşulların sağlanması kararlaştırılmıştır.

6) 1980 tarihli Alman Türk Turizm Anlaşması ile kurulan Çalışma 
Grubu, İşbirliği Konseyi içerisinde çalışma gurubu olarak toplanmıştır.

7) Aynı zamanda AT-Türkiye Ortaklık İlişkisinin başta ticaret 
olmak üzere ikili ekonomik ilişkilere olan etkilerine değinilmiştir.

Heyetler, özellikle Federal Almanya'nın topluluk içerisinde 
Türkiye'nin en önemli ticari partneri olması bakımından, ikili ekonomik 
ilişkiler yönenden de Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki ilişkinin
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taşıdığı önem konusunda görüş birliğine varmışlardır. Türk Heyeti Avrupa 
Topluluğu ile ilişkilerin gelişmesinde ilerlemeler kaydedilmesi talebini 
önemle vurgulamıştır. Alman tarafı, (Gümrük Birliğinin tamamlanması 
suretiyle) Ortaklığın geliştirilmesini, Ortaklık Anlaşmasının nihai hedefi 
doğrultusunda desteklediğini vurgulamıştır.

8. Çalışma gruplarında bir dizi somut konular, bu arada aşağıdaki 
konular ele alınmıştır:

a) Tarım ürünleri ihracatı da dahil olmak üzere karşılıklı olarak 
ihracatı teşvik konusunda bilgi akımı.

b) Hermes Kredi Sigortası ile Türk Exim Bank arasında işbirliği 
olanakları.

c) Türkiye'de, Almanya'da ve üçüncü ülkelerdeki büyük projeler 
hakkında karşılıklı bilgi değişimi sisteminin kurulması.

9) İşbirliği Konseyinin müteakip genel kurulunun 1994 
ilkbaharında Türkiye’de yapılması öngörülmüştür. Çalışma Gruplan, özel 
sektörün ağırlıklı katılımıyla toplantılanna devam etmeyi öngörmekledirler.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKELÇİ 
BURUCERDİ'NİN SİYASİ İSTİŞARELERDE BULUNMAK ÜZERE

11 KASIM GÜNÜ ANKARA'YA GELECEĞİ HAKKINDA 
AÇIKLAMA 

(8 KASIM 1993)

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burucerdi, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Bilgin Unan ile siyasi 
danışmalarda bulunmak üzere 11 Kasım'da Ankara'ya gelecektir.

Bakan Yardımcısı Burucerdi ile Büyükelçi Unan arasında yapılacak 
görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm veçheleri ile, bölgesel ve uluslararası 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SİYASİ İŞLER 
GENEL MÜDÜRÜ BÜYÜKELÇİ DEMETRİO BOERSNER’İN BİR 

ÇALIŞMA ZİYARETİNDE BULUNACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
' (10 KASIM 4993) - ■

VeneZuela Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü 
Büyükelçi Demetrio Boersner 11-12 Kasım 1993 tarihlerinde ülkemize bir 
çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

I'-’ • ■ •' * -i

Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapılacak resmi 
görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin bütün veçheleri ile iki 
ülkeyi ilgilendiren çeşitli bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN’İN 13-15 KASIM 1993 
TARİHLERİNDE İSRAİL’E RESMİ BİR ZİYARETTE 

BULUNACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(10 KASIM 1993)

Dışişleri Bakam Hikmet Çetin, İsrail Dışişleri Bakanı Shimon 
Peres’in davetine icabetle, 13-15 Kasım 1993 tarihlerinde İsrail’e resmi bir 
ziyarette bulunacaktır. Bu, iki ülke arasında Dışişleri Bakanlan düzeyinde 
gerçekleşen ilk resmi ziyaret olacaktır.

Yapılacak görüşmelerde, ikili konular ile başıa Orta Doğu Banş 
Süreci olmak üzere tarailan ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar 
hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Dışişleri Bakam Çetin, ziyaret sırasında bazı üst düzey Filistin 
yetkilileriyle de temas edecektir.

SARAYBOSNA ORTAK BİLDİRİSİ 
(13 KASIM 1993)

12 Kasım 1993 günü Saraybosna’da yapılan toplantıda 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Haris Silajdziç ve Hırvatistan 
Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Dr. Mate Graniç, 
14 Eylül 1993 tarihli Cenevre Bildirisi uyarınca, Cumhurbaşkanlarının 
temsilcileri sıfatıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam S Ayın 
Hikmet Çetin’in aktif katılımıyla Bosna-Hersek'teki güncel siyasi ve askeri 
durumu ayrıntılı biçimde görüşmüşlerdir.
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Görüşmelerde Bosna-Hersek ordusu ile Bosna-Hersek’teki Hırvat 
güçleri arasında, özellikle Orta Bosna bölgesinde son zamanlarda 
şiddetlenen çatışmaların, bütün askeri eylemlerin ve düşmanca hareketlerin 
ivedilikle sona erdirilmesi zorunluğu üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur.

Üç taraf özellikle insani koşullardaki elem verici kötüye gidişin 
ışığında, Bosna-Hersek'teki bunalıma ve bölgeye derhal kapsamlı ve kalıcı 
bir çözüm getirmek üzere, banş sürecinin canlandırılması zorunluğunu 
etraflıca görüşmüştür.

Taraflar, Cenevre Banş Anlaşmasının temel ilkelerinin, 
Cumhurbaşkanlan Franjo Tudjman ve Alija İzzetbegoviç arasmda 
imzalanan Ortak Bildiri'nin ve Viyana Beyanatlarının Bosna-Hersekteki 
bunalımda nihai bir anlaşmaya vanlması amacıyla iki taraf arasındaki 
ilişkilerin kapsamlı çözümüne temel oluşturması hususunda mutabık 
kalmışlardır.

Bu itibarla, banş sürecinin onanlması için olumlu bir çerçeve 
oluşturmak amacıyla taraflar Bosna'lı Hırvatlar ile Boşnaklann ilişkilerinin 
daha kötüleşmesine son vermek üzere ikili ve çok taraflı düzeyde her türlü 
siyasi gayretin sarfedilmesini kararlaştırmıştır.

Bu ilkeleri uygulamak üzere, Dr. Haris Silajdziç ve Dr. Mate 
Graniç, Cumhurbaşkanlarının temsilcileri sıfatıyla ve Sayın Hikmet Çetin'in 
aktif katılımıyla, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

1. Ateş-kesi sağlamak, bütün askeri eylemlere ve düşmanca 
hareketlere kesin olarak son vermek üzere, bütün askeri konularda kapsamlı 
bir anlaşmaya varmak için en geç 5-7 gün içinde, Bosna-Hersek Ordusu ve 
Bosna Hırvat Güçleri en üst düzey askeri ve siyasi liderlerinin katılacağı acil 
bir toplantı hazırlanması ve düzenlenmesi. Her iki taraf bu toplantının 
hazırlanması sırasında her türlü askeri eylemden titizlikle kaçınacaklarım 
kabul etmiştir.

2. İnsani yardım konvoylanmn bütün taraflara ve bölgelere 
serbestçe ve engellenmeden geçişi hususunda en yetkili makamların derhal 
güvence ve garanti vermesi. Bu hususun gerçekleştirilmesi amacıyla taraflar 
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

a) İnsani konvoylann, kuvvet kullanılması da dahil her yolla serbest 
geçişinin sağlanması için BM Güvenlik Konseyine, Avrupa Topluluğuna ve 
NATO'ya ortak çağnda bulunulması.

292



b)Ploça-Metkoviç-C^ljina-Mostar-Jablanica-Tarçin-Kiseljak-Vısoko 
güzergahında derhal bir insaniyardım korudoruaçılması.

c) Yukandaki koridor kullanılır hale gelinceye kadar
Kamensko-Tomislavgrad-Goraji Vakuf-Novi T ravnik-T ravnik-Zenı ca 
koridorunun kullanılması. ;

d) Orta Bosna bölgesine, biri Nova Bila, diğeri Maglaj’a derhal iki
konvoy düzenlenmesi. :

e) İnsani yardımlarla ilgili bütün faaliyetin eşgüdümü . ye BM
Koruma Gücü (UNPROFOR), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNiJCRj) ve diğer insani kuruluşlarla işbirliği ile görevli ortak bir 
komisyon kurulması. ^

f) Eneıji ikmal sistemlerinin onanlmasmı sağlamak üzere 
çalışmaların eşgüdümü.

3. Uluslararası Kızılhaç örgütü (ICRC) ve diğer uluslararası 
kuramlarla işbirliği içinde, tutuklulann serbest bırakılması için daha önce 
kurulan ortak çalışma gruplarının faaliyetinin canlandırılmasına devam 
edilmesi.

4. Bosna'lı Hırvatiar ve Boşnaklar arasında geriye kalan bütün 
çekişmeli siyasi, askeri, toprak ve diğer sorunlar kuvvete başvurulmadan ve 
sadece siyasi yollardan çözümlenecek ve iki halkın haklarının ve 
çıkarlarının korunması bakımından bütün faaliyetin eşgüdümü için, 
Türkiye'nin ve diğer ülkelerin aracılığı ile bir eşgüdüm mekanizması 
oluşturulacaktır.

5. Taraflar Hırvat-Boşnak ilişkilerine çözüm getirme ve banş 
sürecini tekrar harekete geçirme hazırlıkları için bakan ve diğer düzeylerde 
tesis ettikleri çalışma diyalogunu sürdüreceklerdir.

Dr. Haris Silajdziç ve Dr. Mate Graniç bölgedeki buhrana kalıcı 
bir çözüm aranmasında Hırvatistan Cumhuriyetine ve Bosna-Hersek 
Cumhuriyetine çok değerli ve devamlı siyasi yardımları ve insancıl 
destekleri için Türkiye Cumhuriyetine ve şahsen Sayın Bakan Hikmet 
Çetin'e derin takdir ve şükranlarım müştereken ifade etmişlerdir.
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SLOVAKYA DIŞİŞLERİ BAKANI JOSEF MORARCİH'NİN, 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİNİN DAVETİNE İCABETLE 

ÜLKEMİZİ ZİYARET EDECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
(15 KASIM 1993)

Slovakya Dışişleri Bakanı Sayın Jozef Moravcik, Dışişleri Bakanı 
Sayın Hikmet Çetin’in konuğu olarak 16-17 Kasım 1993 günlerinde 
ülkemizi resmen ziyaret edecektir. Savın jozef Moravcik’in bu ziyareti, 1 
Ocak 1993 tarihinde eski Çekoslovak Federasyonunun Çek ve Slovak 
Cumhuriyetleri olarak iki bağımsız devlete ayrılması sonrası Türkiye v'e 
Slovak Cumhuriyetleri arasında Dışişleri Bakanlan düzeyinde yapılacak ilk 
resmi ziyaret olacaktır.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ile 
uluslararası ve bölgesel sorunlar ele alınacaktır.

BAKANLIK SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN’IN, BASIN 
MENSUPLARININ BİR SUALİNE VERDİĞİ YANIT 

(18 KASIM 1993)

Baz: basın-yaym organlarında. Sayın Başbakanımızın 12 Kasım 
1993 günü kabul ettiği İran Dışişleri Bakan Yardımcısı BurujerdiVe; "PKK 
kamplarına karşı ortak operasy on tekli Fır;in kabul edilmemesi halinde 
Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanarak sınır ötesi operasyona 
girişebileceğim ifade ettikleri yolunda haberler yeraimıştır.

Sayın Başbakanımız, sözkcnusu basın haberlerinde öne sürülen 
şekilde bir ifadede bulunmamıştır.
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BAKANLIK SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT AT AMAN’İN BASIN 
MENSUPLARININ BİR SUALİNE VERDİĞİ YANIT 

(18 KASIM 1993)

Soru 1: Papandreu'mın Klerides'le Atina'da yaptığı görüşmeyi 
takiben Kıbrıs konusunda onaya koyduğu vakiaşımian nasıl 
değerlendi riy orsamız?

Cevap 1: Savın Papandreu, bundan önceki ikıidar döneminde de 
Kıbrıs sorununun müzakereye dayanan çözümü yolunda hiçbir yapıcı 
katkıda bulunmamışa. Papandreu Hükümetinin bu defa eski politikalarını 
değiştirerek Kıbrıs'ta gerçekçi ve kaiıcı bir çözüm için Yunanistan'a düşen 
teşvik ve destek rolünü oynamasını ümid esnek istemiştik:

Yeni Yunan Hükümetinin, hükümet programındaki Kıbrıs 
konusuna ilişkin ifadelen ve ortaya koyduğu Pan-Helienik yaklaşım ve 
aynca GKRY lideri Klerides'm Yunanistan’ı ziyareti sonunda yapılan 
açıklamalar bize müzakere sürecinin geleceği bakımından ümitli olma 
olanağını azaltmaktadır. Bu açıklamalarda müzakereye dayanan banşçı 
çözüm hakkında hiçbir yapıcı unsurun yeraimaması düşündürücü olduğu 
kadar, Rum-Yunan ortaklığının Kıbrıs konusuna bakış açılarına 
yaklaşımlarına ve Kıbnsa yönelik niyetlerine de ışık tutucu niteliktedir.

Türkiye, Kıbrıs sorununa Kıbrıs'taki iki taraf arasında eşit düzeyde 
yapılacak görüşmelerle adil, gerçekçi ve kalıcı bir çözüm bulunmasını 
istemektedir. Kıbrıs Türk tarafını bu yönde teşvik etmektedir. BMGS'nm 
iyi niyet görevi çerçevesindeki müzakere sürecini desteklemektedir.

Kıbrıs'ta kalıcı çözümün ortaya çıkması Yunanistan m da aynı 
tutumu benimsemesi ve Rum tarafını banşçı çözüme teşvik etmesi halinde 
kolaylaşabil ecektir.

295



TÜRKÎYE-AFGANİSTAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
(19 KASIM 1993)

1. Afganistan İslam Devleti Dışişleri Bakanı Hedayet Amin Arsala, 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in daveti üzerine, 18-20 
Kasım 1993 tarihleri arasında üst düzey bir heyetle birlikte Türkiye'yi 
ziyaret etmiştir.

2. Ziyaret sırasında, Afganistan'daki durum, Afganistan'ın yeniden 
iman ve Afgan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması konuları üzerinde 
durulmuş, ikili; işbirliği ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. Görüşmeler geleneksel dostluk ve anlayış havası içerisinde 
cereyan etmiştir.

3. Taraflar, tarihten gelen dostane bağlannı gözönünde 
bulundurarak, Afganistan'ın iç banşına ve bölgesel istikrara da hizmet 
edecek şekilde, iki ülke arasında mevcut dostluk ilişkilerini daha da 
güçlendirmek ve işbirliğini arttırmak yolundaki iradelerini açıklamışlardır.

4. Afgan Eğitim Bakanının Türkiye’yi ziyareti sırasında 17 Şubat
1993 tarihinde iki ülke Eğitim Bakanlan arasında imzalanan Protokol ve iki 
ülke arasında 27 Haziran 1993 tarihinde imzalanan Teknik Yardım İşbirliği 
Anlaşması Hükümleri çerçevesinde;

- 100 Afganlı öğrencinin 1994-1995 öğretim yılından itibaren 
Türkiye'de burslu olarak üniversite öğrenimi görmelerini teminen, bu 
öğrencilerin Türkçe lisan öğrenimi için en kısa sürede Afganistan'dan 
Türkiye'ye gelmeleri konusunda mutabakata vanlmıştır. Burs imkanlan 
gelecek yıllarda da sağlanmaya devam edecektir.

- Teknik Yardım İşbirliği Anlaşması'nm uygulamaya sokulmasını 
teminen, Afgan tarafının hazırlayacağı projeler konusunda T.C. Devlet 
Planlama Teşkilatı yetkilileri ile görüşmelerde bulunmak üzere bir Afgan 
Heyetinin Türkiye'ye gelmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

5. Aynca;

- Askeri alandaki işbirliğini yeniden canlandırmak amacıyla, 
Afganlı subaylara Türkiye'deki Harp Okullarında eğitim imkanı sağlanması 
ve Kabil'deki Harp Akademisinin yeniden faaliyete geçirilmesi için 
Türkiye'nin yardımda bulunması,

- Türkiye'nin, olanaklar ölçüsünde, Afganistan'a gıda maddesi, ilaç 
ve tıbbi malzeme türünde acil insani yardım yapması,
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- Afganistan Havayollarının (ARIANA) İstanbul seferlerini 
başlatması.

v  - • . >>>■ ;nan: uJlO -
- İki ülke Dışişleri Bakanlıklan arasındaki işbirlîğiîfîfl' !daha dâ 

geliştirilmesi ve Türkiye'nin Afgan diplomatlarına eğitim imkanı 
sağlanması,

- Afganistan'm İstanbul'da bir Başkonsolosluk laçması, 

hususlarında mutabakata vanlmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'IN 
HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI 

(24 KASIM 1993}

(Ataman, basın mensuplarına aşağıdaki konularda açıklama 
yapmıştır;

1. NAFTA bünyesinde sağlanacak aşamalar.
2. BM Gıda ve Tarım Teşkilatının 27. Genel Kurul Toplantısı)

SORU : Üçlü toplantı hakkında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Bu konuda bugün de birçok gazetede çeşitli haberler var. 
Herşeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Bugünkü ve dünkü gazete 
havadislerine baktığımız zaman Başbakanla, Dışişleri Bakanı ve Bakanlık 
arasında birtakım görüş aynlıkianndan bahsedildiğini görüyoruz. Böyle 
birşey yoktur. Tüm kararlar Bakanımız, Bakanlığımız ve Sayın 
Başbakanımız arasında uyumlu olarak alınmaktadır. Bir kere bunu veri 
olarak lütfen hafızalarınızda tutun. Hatırlayacağınız gibi, Sayın Bakan üç 
kez Suriye'ye gitmiştir, meslektaşıyla görüşmüştür. "Görüşmek istemiyor, 
bunda güçlük var" gibi bir şey sözkonusu değildir. İkili konularda 
yapılması öngörülen buluşma bir zamanlama meselesidir. Bölgesel 
toplantıya gelirsek, üçlü toplantının yapılması üç bakarım programınsa 
elvermesine bağlıdır. Daha önce Kasım ayı sonunda yapılması 
öngörülmüştü; ancak şu aşamada Bakanların programlarının 
ahenkleştirilin esine çalışılmaktadır: Bu yöndeki çabalar sürmektedir. 
Bölgesel toplantının gerçekleşmesi ile ikili toplantı arasında, yani 
Suriye-Türk Dışişleri Bakanlarının buluşması arasında herhangi bir bağ 
yoktur. Esasen, Suriye tarafından bu yönde bir görüş veya telkin de bize
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iletilmemiştir. Durum budur. Bunlar her biri ileriki günlerde saptanacak 
hususlardır. Zamanı geldiğinde size bilgi vereceğiz.

SORU : Geçen hafta Yunanistan'ın Kıbrıs hakkında son görüşlerini 
Bakanlık olarak nasıl yorumluyorsunuz? Bu konuda, hiçbir açıklama, resmi 
görüş bildirmediniz.

CEVAP : Tam tersine görüşlerimizi açık seçik 18 Kasım tarihinde 
belirttik. Bu gerek basında yer aldı, gerek radyo ve televizyonlarda işlendi. 
Buna ekleyecek birşeyim yok.

SORU : Girit'in silahlandırılması, konusu basında işleniyor. Ne 
diyeceksiniz?

CEVAP : Girit’in silahlandırılması konusundaki haberleri ben de 
gördüm. Demin de söylediğim gibi görüşlerimizin genel hatlanm açık 
şekilde 18 Kasım'da belirttik. Türkiye Kıbrıs'ta iki taraf arasında eşit şekilde 
yapılacak kalıcı görüşmelerle çözüm bulunmasından yanadır. Bu her zaman 
tekrarladığımız bir husustur. Türkiye'nin Kıbrıs'ta toprak kazanmak niyeti 
yoktur. Bu aşamada endişemize mucip olan husus, Rum-Yunan tarafının 
görüşmelere başlanılmasının öngörüldüğü bir dönemde en azından iyi niyet 
havasımn bozulmasına yol açan davranışlar içine girmesidir. Bu davranışlar 
da ister istemez Yunanistan'ın 81-89 yıllan arasında izlediği politikayı akla 
getirmektedir. Kıbns'ta müzakereye dayalı bir çözüm getirilmesi Türkiye ve 
Yunanistan'ın müzakere sürecini desteklemelerine ve taraftan teşvik 
etmelerine bağlıdır. Bu husus önemlidir. Sadece Türkiye'nin desteklemesi ve 
teşvikiyle bir yere varılamayacağı ortadır.

SORU: Gali'nin yeni raporu hakkında ne diyebilirsiniz?

CEVAP : Gali'nin raporu henüz yayınlanmamıştır. Önümüzdeki 
perşembe günü yayınlanacağı hususunda bir duyum aldım. Henüz elimize 
geçmemiştir.

SORU : Sivas Kangal kampındaki yabancılar niye Silopi'ye 
gönderildi? ;:;i • .. . sj

CEVAP : Biliyorsunuz, ülkemize pasaportsuz giren bazı kimseler 
var; gayri kanuni işlere kanşmış kimseler var. Bunlar Sivas'a gönderilmişti. 
Amaç bu kimselerin vatandaşlan olduklan ülkelere iade edilmesidir. 
Bakımlannm daha kolay ve yeterli bir şekilde yapılabileceği düşüncesiyle 
Silopi kampına gönderilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda binlerce İraklıyı konuk 
eden Silopi kampının alt yapısı yeterlidir. Halen de burada Kuzey İraklılar 
bannmaktadır. Dolayısıyla oraya nakledilmeleri kendi rahatlıkları için
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düşünülmüştür. Vâtandaşİan olduktan ülkeleric temas halindeyiz. Diğer 
birtakım uluslararası kuruluşlarla1 temas halindeyiz Gerekli finansman 
kaynaklarının bulunmasından sonra bu şahısların ait oldukları ülkelere 
gönderilmesine çalışılmaktadır.

SORU : Çoğu hangi ülkeden?

CEVAP : Çeşitli ülkelerden. Elimdeki bilgilerde dökümleri yok.

SORU : Ermenistan'ın Rum temsilcisi Kazimirov’a ateş açmasına 
Türkiye'nin tepkisi ne oldu acaba?

CEVAP : Minsk Grubundaki Rusya Temsilcisi Büyükelçi 
Kazirov'a Ermenistan'dan açılan ateş, Ermenistan'ın başından iübaren 
kural, kaide tanımaz tutumunun en son kanıtıdır. Bu saldırıyı kınıyoruz 
Anımsanacağı üzere, bundan bir süre önce Azerbaycan'da yerleşik 
diplomatik misyon temsilcilerinin bölgeyi ziyaretleri sırasında benzer bir 
olay cereyan etmiş, bir temsilcimiz raslantı eseri olaydan yara almadan 
kurtulmuştu. Ermenistan'ın bu tutumu ibret vericidir. Umarız bundan 
gerekli dersler çıkar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, dünkü açıklamasında, 
Kazimirov'a açılan ateşin esas maksadının Azerbaycan'ın Kazak bölgesine 
vaki Ermenistan saldırılarının ve bu saldırıların Azerbaycan'da yaptığı 
tahribatın saptanmasına engel olma amacını taşıdığını belirtmesi birçok 
balamdan dikkat çekicidir. Herşeyden önce, bu olay ve Rusya'nın 
açıklaması, Azerbaycan'a yönelik saldırıların bazılarınca iddia edildiği gibi, 
Yukarı Karabağ Ermenilennce değil, doğrudan doğruya Ermenistan 
tarafından yapıldığının kabul edildiğini göstermektedir. Bilindiği gibi, 
saldırının cereyan ettiği Kazak, Ermenistan, Azerbaycan sınır 
bölgesindedir. Aynca, bu saldın Türkiye'nin başından beri- savunduğu bir 
tezin doğruluğunu da göstermektedir. Anımsanacağı üzere, Türkiye 
Ermenistan'm uyuşmazlığa banşçı yöntemlerle çözüm bulunmasından yana 
olmadığım vurgulayagelmiştir. Büyükelçi Kazimirov'a yöneltilen saldırının 
işte bu gerçekler ışığında değerlendirilmesi gerekir,

SORU : Petrol boru hatü konusunda Azerbaycan'ın Rusya ile 
yaptığı anlaşma hakkında ne diyebilirsiniz?

CEVAP : Bakü Büyükelçiliğimizden bildirildiği kadar bu petrol 
alanında ve eneıji nakli konusunda işbirliğini öngören genel nitelikte bir 
anlaşmadır. Bildiğiniz gibi, Azerbaycan evvelce Güneşli petrol arama 
sahasını diğerlerinden ayırdı. Konsorsiyuma Azeri ve Çıralı bölgelerinde 
üretim ve araştırma izni verdi. TPAO’da bu konsorsiyumun içindedir.
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Güzergahın saptanması çalışmaları ise halen devam etmektedir. Henüz bir 
karar alınması bahiskonusu değildİT. Azeri petrolünün işlenmesi, nakli, tüm 
bölge ülkelerinin çıkarlarına hizmet edecektir. Tüm ülkelerin yararınadır. 
Biz konuya her zaman bu şekilde yaklaştık. Türkiye bu ülkenin dışlanması 
suretiyle konunun ele alınması görüşünü başından itibaren savunmamıştır. 
Yalnız nakil konusunda ortada da bir gerçek vardır. En güvenli ve en 
ekonomik yol doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya, petrolün de yine 
Türkiye üzerinden Akdeniz'e indirtilmesidir. Dediğim gibi, bu çalışmalar 
henüz sürüyor. Bunları sürekli olarak izliyoruz. Son zamanlarda "paniğe 
kapıldığımız", "ne yapacağımızı bilmediğimiz" gibi bir takım iddialar 
basında yer alıyor. Bunlar kesinlikle doğru değildir. Tüm ülkelerle bu 
konuyu görüşüyoruz. Kendi aramızda tartışıyoruz* inceliyoruz, 
değerlendiriyoruz. Nitekim bugün de bu konuda kurumlararası bir toplantı 
yapacağız. Bu tip toplantılar periyodik olarak yapılmaktadır.

SORU : Azerbaycan'dan boru hattı hakkında, Rusya ile yapılan 
anlaşma hakkında yeni bir güvence istendi mi?

CEVAP : Hayır. Bize iletilen bilgiyi size söyledim. Petrol 
konusunda işbirliğini öngören genel bir anlaşmadır.

SORU ; Peki bu anlaşma hakkında Türkiye bilgilendirildi mi?

CEVAP : Genel hatlarıyla bu konuda bilgi sahibiyiz.

SORU : Belki de güzergahlar bile saptanmıştır.

CEVAP : Hayır. Henüz güzergah üzerinde görüşmeler devam
ediyor.

SORU : Fransa'dan, terör zanlılarının iade edilmesini istedik mi, bir 
heyetin bu amaçla Fransa'ya gittiği söyleniyor?

CEVAP : Bu kabil haberleri basında ben de okuyorum. 
Biliyorsunuz, birçok Avrupa ülkelerinde terör ve PKK üyelerine karşı 
güvenlik tedbirleri almıyor. Şu aşamada Fransa veya başka bir ülkeden 
tutuklanan örgüt üyelerinin iadesi talebinde bulunmadık. Bu konuda 
herhangi bir heyet Fransa'ya gitmedi. Bildiğiniz gibi, iade talebi belli 
koşullara bağlı. Herşeyden önce kimin tutuklandığı hakkında bilgi alınması 
lazım. Bunların kovuşturmaya tabi tutulup tutulmadıkları, hüküm giyip 
giymedikleri iki ülke arasında bu konuda anlaşmaların olup olmadığı, hatta 
ilgili ülkenin iç hukukunun buna cevaz verip vermediği gibi unsurlar var. 
Bunlar açıklığa kavuşmadan bir iade talebinde bulunulması da doğal olarak

'İÜ:; ■' 
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mümkün olmuyor. Dediğim gibi Fransa'ya bu amaçla herhangi1 bir heyet de 
gitmedi.

’ ’ ' i ix i-;: _ • ■

SORU : Peki o ülkeleriri tutuklananlar hakkında Türkiye'den bilgi 
talebi oldu mu? ;?nr •• :-rP

CEVAP : Bizim çoğuyla terörle mücadele konusunda belli 
güvenlik düzenlemelerimiz var. O çerçevede, daha ilerideki bir tarihte bu 
bilgi teati edilir.

SORU : Asala'da olduğu gibi Türkiye müdahil olarak katılacak
mı?

CEVAP : Menfaatleri doğrudan ilgilendiren hususlarda müdahil 
olarak katılmak gündeme gelebiliyor. Fakat müdahil olarak katılınması da 
belli hukuki çerçevenin olup olmamasına bağlıdır. Bu ayrıca 
incelenebilecek bir konudur.

SORU : Nedir bunlar?

CEVAP : En azında Fransız iç hukukunun buna cevaz verip 
vermemesidir. Hukuki çerçevesini Adelet Bakanlığına sormanızı öneririm. 
Bu yönde de herhangi bir girişimimiz olmamıştır.

SORU : Türkiye bu operasyonları yeterli buluyor mu?

CEVAP : Türkiye başından itibaren terör örgütünün haraç 
toplama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi kanun dışı faaliyetlerine mani 
olunmasını ve de ikinci aşama olarak PKK'nın yasadışı edilmesini arzu 
ediyor. Alınan önlemlerden memnunuz. PKK'nın yasadışı ilan edilmesini 
umuyoruz ve bekliyoruz. Bu yönde de bazı olumlu adımların atılacağını 
tahmin ediyoruz.

SORU : Diğer bazı ülkelerden (İsviçre, Hollanda'dan) de tepki 
alınıyor mu?

CEVAP : İzleyebildiğim kadarıyla, İsviçre'de de bir hareket vardır. 
Esas olan tüm ülkelerin, uluslararası ilişkilerin en önemli temellerinden 
birini teşkil eden terörle mücadeleyi ciddiyetle sürdürmeleridir. Tüm 
Avrupa ülkeleri ve diğer Ülkelerin bu yönde somut ve etkin önlemler 
almalarım arzu ediyoruz
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CEVAP ; Hazırlanmış olan takvime ilişkin olarak 22 Kasım'a kadar 
yanıtların verilmesi gerekiyordu. Bugün itibariyla Ermenistandan yanıt 
alınmıştır. Bu yanıtta ilgi çeken iki unsur vardır. Bildiğiniz gibi takvimde 
uyuşmazlık bölgesinde insani yardım geçişlerine konulan ablukanın 
kaldırılması öngörülmüştür. Tabiatıyla Bundan kasıt Azerbaycan ve 
Ermenistan’ın ulaştırmaya karşılıklı olarak koydukları sınırlamaların 
kaldırılmasıdır. Ermenistan verdiği yanıtta, takvimi, komşu ülkelerin de 
insani yardıma konulan kısıtlamaların kaldırılacağı varsayımıyla kabul 
ettiğini açıklamıştır. Bu tabiatıyla kendi görüşleridir. Kendilerinden başka 
kimseyi bağlamaz. Türkiye uyuşmazlığa taraf değildir. Bizim bu konudaki 
görüşümüz malumdur. Sayın Bakan tarafından komisyon toplantısı 
vesilesiyle bir kere daha açıklanmıştır. Bunda da herhangi bir değişikliğin 
vuku bulması sözkonusu değildir. İkinci husus, uyuşmazlık bölgesi olarak 
belirlenen alanda ağır silahların nakline belirli kısıtlamalar ve gözetim 
getirilmişti. Ermenistan, verdiği yanıtta, Ermenistan, Erivan, Nahçıvan 
doğusunda kalan Azerbaycan'ın Zangezur bölgesine silah nakillerinin bu 
kısıtlamanın dışında kalmasını talep etmiştir. Bu da Ermenistan'ın gerçek 
niyetlerini aksettirmesi bakımından diğer bir ilginç noktadır. Diğer 
yanıtların verip verilmediği konusunda bu aşamada elimde bilgi yok.

SORU : Türkiye'nin Avrupa ordusuna katılmasına nasıl bir tepki
geliyor?

CEVAP : Anlayabildiğim kadar böyle bir niyetten bahsedilmiş, bir 
tepki gelmedi.

SORU : Çiller’in ABD gezisi sonunda bir heyetin ABD'ye gitmesi 
öngörülüyor mu?

CEVAP : Evet öngörülüyor. Hafızalarınızı tazeleme açısından 
yapılan son temasları sayayım. 28-29 Ekim'de ABD Savunma Bakan 
Yardımcısı Freeman, 15 Kasım'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı, 
Türkiye'ye geldiler 7-8 Aralık'ta Ortak Ekonomik Komitenin ilk toplantısını 
yapması öngörülüyor. Ocak'ta da yüksek düzeyli savunma grubu artı ikili 
eşgüdüm grubu, toplanacak Ama elimde bizim heyetimizin ne zaman 
gideceği halinde bir tarih yok.

SORU: Sımrötesi operasyon (K. Irak'a) gündemde mi?

CEVAP : Güvenlik birimleri arasında konuşuluyor. Benim elimde o 
konuda bilgi yok.

SORU : Minsk barış planı konusunda bir gelişme var mı?
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CEVAP : Müşterek operasyon hakkmdaki bazı basın yayın 
organlarında çıkan haberlere ilişkin görüşümüzü belirttik. Türkiye'nin 
herhangi bir karar alınmazsa meşru müdafaa hakkını kullanıp müdahale 
edeceği yolunda çıkan haberlerin doğru olmadığım böyle birşeyin 
konuşulmadığım açıkladık.

SORU : Savın Çillerin İsrail gezisi?

CEVAP : Bu konuda bilgim yok.

SORU : Pakistan Başbakanı geliyor mu?

CEVAP : Aralık ortasında geliyor.

SORU : İran'la müşterek operasyon hakkında ne diyebilirsiniz?

AÇIKLAMA 
{25 KASIM 1993)

Türkiye-EFTA Ortak Komite ikinci toplantısı 22-23 Kasım 1993 
tarihlerinde Cenevre'de yapılmıştır.

Toplantılara Dışişleri Bakanlığı Avrupa Toplulukları Genel 
Müdürü Akın Alptuna başkanlığında katılan heyetimizde Maliye, Sanayi 
ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları ile Hazine ve Dışticaret, Devlet 
Planlama Teşkilatı ve gümrük Müsteşarlıkları ile Türk Standartlar 
Enstitüsü temsilcileri yeralmıştır.

Ortak Komite toplanüsında taraflar son ekonomik gelişmeler ile 
özellikle Avrupa Toplulukları ile Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
ilişkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Ülkemizdeki fikri ve 
sınai mülkiyet haklan ile standartlar alanlarında yürütülen çalışmalar 
hakkında da ayrıntılı bilgi verilmiş, Finlandiya orijinli kağıtlar için 
tarafımızdan başlatılan an ti-damping soruşturması ile ortaya çıkan sorunun 
ikili görüşmelerle çözüme kavuşturulması yollan üzerinde durulmuştur. 
Toplantıda Türkiye-EFTA arasında Kamu al imlan ve "Devlet
yardımlan"nın şeffailaşünlması hususunda iki karar alınmıştır. ^

Yabancı sermaye, hizmetler ve özelleştirme alanlarındaki imkanlan 
araştırmak üzere uzmanların 1994 Ocak ayında Ankara'da toplanmalan, 
öte yandan ticari ilişkilerimizin dengeli bir şekilde yürütülmesi ve daha da 
geliştirilmesi amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere uzmanların 1994 
Haziran/Temmuz aylarında biraraya gelmeleri kararlaştınlmıştır. Avnca,
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Pazar geliştirmesi hususunda İGEME tarafından hazırlanacak 4 aşamalı bir 
projeye, EFTA üyesi ülkelerin önemli rol oynadıkları ITC'nin katkı 
sağlaması için işbirliği çağrısında bulunulmuştur.

Tarım ile su ve balık ürünleri ihracatımızda Anlaşmada belirlenen 
tavizlerin daha genişletilmesi için ikili görüşmelerin biran önce başlatılması, 
önemli ihraç kalemimizi oluşturan tekstil ürünleri ihracatımızın daha da 
arttırılması için bu ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin 1996 yerine iki 
aşamalı olarak 1995 yılında sıfırlanması istemlerimiz not edilmiştir.

Samimi ve yapıcı bir hava içerisinde cereyan eden görüşmelerde 
önümüzdeki toplantının kesin tarihi diplomatik yollarla ileride saptanmak 
üzere 1994 yılında Cenevre'de yapılması hususunda mutabakata varılmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'İN 
OLAĞANÜSTÜ BASIN TOPLANTISI 

(26 KASIM 1993)

Bugün önemli gelişmeler var. Bu gelişmeler konusunda bilgi 
vermek amacıyla sizleri davet ettik.

Bu önemli gelişmelerden ilki, bu sabah muhtemelen duymuş 
olduğunuz gibi, Almanya tarafından bölücü terör örgütü PKK'nın ülke 
çapında yasadışı olarak ilan edilmiş olmasıdır. Sayın Alman Dışişleri 
Bakanı sabah yaptığı açıklamayla bu hususu kamuoyunun bilgisine 
getirmiştir.

Bu gelişme, terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünün artık 
anlaşıldığını, kavrandığını kanıtlamaktadır. PKK'nın tüm tehdit, haraç 
toplama, kara pararm aklanması, kaçak işçi simsarlığı, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı gibi yasa dışı eylemlerle, yuvalandıkları ülkelerin: kamu 
düzenlerini ciddi bir şekilde bozduğunun artık bilincine varılmış olduğu 
izlenmektedir.

İyice anlaşıldığı gözlenen diğer bir unsur ise, terör örgütünün kanlı 
eylemlerinin demokrasi ve insan haklarıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi 
bulunmadığı ve müttefik bir ülkenin toprak bütünlüğünü hedef aldığıdır.

Federal Alman makamlarının bu kararını memnuniyetle karşılıyor, 
gelişmeleri yakından izliyor, Almanya'nın bu davranışının diğer ülkeleri de 
cesur kararlar almaya teşvik edeceğini ümit ediyoruz.
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Bildiğiniz gibi, bu karar uzun çalışmalar, uzun çabalar sonucu 
alınmıştır. Sayın Başbakanımız ile Almanya Başbakanı arasında vanlan 
mutabakat, bilahare Sayın Bakanımızın Alman meslektaşıyla sürdürdüğü 
yakın işbirliği, Sayın Müsteşarımızın Kasım ayı başında Almanya’ya gidişi 
ve Sayın Büyükelçimizin bu ülkedeki olağanüstü çabalan bizi bu olumlu 
noktaya getirmiştir. Konu hakkında Alman Dışişleri Bakam, Sayın 
Bakanımıza telefonla bilgi vermiştir.

Size açıklamak istediğimiz, ikinci önemli gelişme, Alman ve İngiliz 
Dışişleri Bakanlarınca dün akşam saatlerinde yapılan açıklamadır. Bu 
açıklamanın metnini size takdim ediyoruz.

Bu açıklama ile, iki Dışişleri Bakam Türkiye'nin Öneminin bilinci 
içinde, önemli konularda üçlü ilişkiler içinde bulunmasında ortak çıkarlara 
sahip bulunulduğunu beyan ederek, yılbaşından itibaren üçlü bir toplantı 
düzenlenmesini önermektedirler. Dün bu konuda alınan Dışişleri Bakam 
Sayın Kinkel Sayın Bakanımıza telefon etmiştir. Bu toplanü yılbaşının 
hemen ertesinde yapılacaktır. Tarihi taraflar arasında bilahare 
saptanacaktır.

Bu gelişme, Türkiye'nin Avrupa'nın bölünmez bir parçası 
olduğunu bir kez daha teyit etmesi açısından anlamlıdır.

Açıklamak istediğimiz üçüncü konu, Bosna-Hersek'le ilgilidir. 
Bildiğiniz gibi, AT Pazartesi günü Cenevre'de sorunun tüm veçhelerini ele 
almak amacıyla bir konferans toplanmasını önermiştir. Bildiğiniz gibi, bu 
konferansa ATnun yanı sıra savaşan üç taraf katılmaktadır. Size, şu 
aşamada bildirmek istediğim husus, gözlemci olarak Rusya ve ABD'nin 
yanı sıra Türkiye'nin de bu toplanüya katilacağıdır.

Çok teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'IN 
YUNANİSTAN'IN AVRUPA İŞLERİNDEN SORUMLU BAKANI 

PANGALOS'UN BEYANATINA İLİŞKİN SORULAN BİR SORUYA
YANITI 

(27 KASIM 1993)

Yunanistan'ın Avrupa işlerinden Sorumlu Bakam Teodoros 
Pangalos'un, 25 Kasım günü Atina'da bir basın toplantısı düzenleyerek, 
Avrupa Birliği'nin Türkiye ile olan ilişkileri dolayısıyla Avrupa Birliğini ve 
bu bağlamda Almanya'yı eleştirdiğini, Türkiye ve Dışişleri Bakanımıza 
yakışıksız ifadeler kullandığını ve Kıbrıs Rumlarını savaş için kışkırtan 
beyanlarda bulunduğunu uluslararası basın ve yayın organlarının 
haberlerinden öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu haberler Bakan Pangalos'un ifadelerini tam olarak yansıtıyorsa, 
sözkonusu ifadelerin uygar davranışın, uluslararası ilişkilerin ve diplomatik 
nezaketin asgari ölçüleriyle dahi bağdaşmadığını, aksine son derece tehlikeli, 
çarpık bir zihniyeti yansıttığını söyleyebiliriz. Yunanistan'ın bir Hükümet 
üyesinin böylesine hasmane sözler sarfetmemiş olmasını ümit etmek 
istiyoruz.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN SİYASİ İSTİŞARELERİNE İLİŞKİN BİLGİ
NOTU 

(30 KASIM 1993}

Türkiye-Bulgaristan siyasi istişareleri için Ankara'ya gelen Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Dimitri Ikonomov, Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev’den yazılı bir mesaj getirmiştir.

29 Kasım günü Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Bilgin Unan ve Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Ikonomov 
başkanlıklarındaki Türk-Bulgar Heyetleri arasında yapılan istişarelerde ikili 
ilişkilerin tüm veçheleri ile güvenlik sorunları ele alınmış, iki ülke arasındaki 
işbirliğinin her düzey ve alanda geliştirilmesi üzerinde önemle durulmuştur.

Bu bağlamda, terörün her türlüsüne karşı olduklarını teyid eden 
Bulgar Tarafı, bu alanda Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını 
vurgulamıştır.

Uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde etraflı görüş teatisinde 
bulunan Taraflar, bu çerçevede Avrupa Güvenliği, Bosna-Hersek, 
Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu konularında aynı görüşleri 
paylaştıklarını memnuniyetle tesbit etmişlerdir,
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'İN 
YUNANİSTAN AVRUPA İŞLERİNDEN SORUMLU BAKANI 

PANGALOS'UN SON BEYANLARINA İLİŞKİN OLARAK BİR 
SORUYA VERDİĞİ YANIT.

(2 ARALIK 1993)

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Teodoros 
Pangalos'un ülkemize karşı hasmane beyanlarım sürdürdüğünü 
görmekteyiz Pangalos, bu defa, uluslararası yayın organlarının haberlerine 
yansıyan bir beyanında, PKK terörünü teşvik edici ifadelerini yinelemiştir.

Yunanistan'da yönetim sorumluluğu üstlenmiş siyasi kadro içinde 
yeralan Pangalos'un, ülkemiz aleyhine tutumlar sergilemeye devam 
etmesinin herşeyden önce komşumuzun ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığını 
düşünmekteyiz. Yıllarca terörden sıkıntı çekmiş olan Yunanistan'ın bunun 
bilmeme varmasını beklemekteyiz.

Terörle mücadele konusunda ülkelerin uluslararası belgelerle 
üstlendikleri yükümlülükler bellidir.

Türkiye, birliğini, bütünlüğünü ve huzurunu hedef alan terör 
örgütlerine destek sağlayan ülkelerin tutumlarını özellikle değerlendirmek 
durumundadır.

BASIN AÇIKLAMASI 
(3 ARALIK 1993)

(SAAT 13:00’e kadar ambargoludur)

Estonya Cumhurbaşkanı Lennart Meri, beraberinde eşi, Ekonomi 
ve Devlet Bakanlan, Genelkurmay Başkam, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 
işadamlan ve gazetecilerden oluşan bir heyet ile birlikte 7-8 Aralık 1993 
günlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Türkiye ile bir Baltık ülkesi arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde 
gerçekleşecek olan bu ilk ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel ile konuk Cumhurbaşkanı Lennart Meri-* 
başkanlıklarındaki heyetler arasında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler 
ve uluslararası konularda görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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AÇIKLAMA
(3 ARALIK 1993)

Türkiye-ABD ilişkilerinin, "Geliştirilmiş Ortaklık" ilkesi 
çerçevesinde daha ileriye götürülmesi amacıyla, bir Yönlendirme Komitesi 
altında, güvenlik, siyasi işbirliği, ve ekonomik-teknolojik işbirliği alanlarını 
kapsayan bir danışma mekanizması kurulmuştur.

Bu mekanizmanın güvenlik boyutu Genelkurmay Başkanlığımız 
Eşbaşkanlığındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grubu ve Milli Savunma 
Bakanlığımız Eşbaşkanlığındaki Savunma Sanayii işbirliği Grubundan 
oluşmaktadır. Siyasi istişareler iki taraf Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
Yüksek Düzeyli Siyasi Grup tarafından yürütülmektedir. Ekonomik ve 
teknolojik işbirliği konulan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığımızın 
Eşbaşkanlığındaki Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komisyonu tarafından 
yürütülecektir.

Sözkonusu çalışmalar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi 
Özdem Sanberk ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Peter TamofTdan 
oluşan Yönlendirme Komitesinde topluca ele alınmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komitesi ilk 
toplantısı 8-9 Aralık 1993 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Toplantıda 
iki ülke ekonomik-teknolojik işbirliğini ilgilendiren konular yanında, Saym 
Başbakanımızın ABD'ye 14-20 Ekim 1993 tarihlerinde yaptıklan ziyaret 
sırasında ele alman ekonomik konular ve projeler üzerinde de durulacaktır.

Ortak Ekonomik Komite Toplantısı Eşbaşkanlığmı Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşar Vekili Sayın Osman Ünsal, ABD tarafından ise Dışişleri 
Bakan Yardımcılanndan Stephen Oxman yapacaktır.

7 Aralık 1993 günü Türkiye'ye gelecek olan konuk Bakan 
Yardımcısı bu vesileyle üst düzey yetkililerimizle ild ülkeyi ilgilendiren 
konularda aynca temaslarda bulunacaktır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE 
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 
PROTOKOL 

(6 ARALIK 1993)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arnavutluk 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (bundan böyla taraflar olarak anılacaktır),

Tirana'da, 1 Haziran 1992 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile 
Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanmış Dostluk, iyi komşuluk ve 
işbirliği Antlaşmasının hükümleri uyarınca,

İki devlet arasında sürdürülmekte olan dostluk, iyi komşuluk ve 
işbirliği ilişkilerini daha da geliştirmek iradesini gözönünde tutarak,

aşağıdaki konularda anlaşmışlardır.

1) Taraflar, 1994 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen Arnavutluk 
Cumhurbaşkanının Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının 
Arnavutluğu ziyaretinin en iyi koşullarda gerçekleştirilmesi için çaba 
sarfedeceklerdir.

2) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam, Arnavutluk Dışişleri 
Bakanım Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir. Arnavut 
Tarafı daveti kabul etmiş olup, ziyaret tarihi diplomatik yollardan tesbit 
edilecektir.

3) Taraflar, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için ve 
Tarafların ilgi duyduğu uluslararası ve bölgesel konularda muntazaman 
siyasi dam şm al arda bulunacaklardır.

1994 yılında siyasi danışmaların özellikle aşağıdaki konulara 
ağırlık vermesi uygun görülmüştür.

a) Karadeniz Ekonomik İşbirliği
b) Eski Yugoslavya'daki durum.
c) Balkanlardaki durum ve Balkan İşbirliği
ç) Avrupa kıtasında güven ve güvenliğin arttırılması için önlemler
d) İslam Konferansı Teşkilatı

r * T. C.
L'< a /  ' r^ ‘
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Tarafların temsilcileri, ihtiyaçlara göre, uluslararası toplantılar ve 
konferanslar öncesinde veya toplantı ve konferanslar sırasmda görüşme veya 
danışmalarda bulunabileceklerdir.

4) Taraflar, iki ülkenin devlet kuruluşları ile Hükümet dışı kurum 
ve kuruluşların arasındaki temasları teşvik edecek ve destekleyeceklerdir.

5) Taraflar, 31 Temmuz 1992 tarihinde imzalanmış bulunan 
"Bilimsel, Teknik ve Eğitim Alanlarında Askeri İşbirliği Anlaşması" ve 20 
Kasım 1992 tarihinde imzalanmış bulunan "Teknik ve Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşması" ile "Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması" ile tesis olunan 
işbirliğinin sürdürülmesi hususunu teyid etmişlerdir.

6) Taraflar, 1 Haziran 1992 tarihinde Tirana'da imzaladıkları 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında 
Kamu Düzeni Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde 
yürütmekte oldukları ilişkileri memnuniyetle kaydederek, aralarındaki 
işbirliğini daha da güçlendirme yönünde görüşbirliğine varmışlar ve 
terörizmin her türlüsüne karşı olduklarını bir kez daha teyid etmişlerdir.

7) Taraflar, bölgesel işbirliğinin ve bölgede bir güven havasının 
sağlanmasının önemini teyid ederek, Karadeniz Ekonomik İşbirliğini 
projesine ilişkin her konuda yakın bir işbirliğinde bulunacaklardır.

8) Taraflar bölgede işbirliği ve kalkınmaya önemli katkı ve yeni bir 
boyut kazandıracak ve Adriyatik Denizini Karadeniz'e bağlayacak olan 
Durres-Üsküp-Sofya-İstanbul karayolu projesi ile aynı güzergah üzerinde 
telekomünikasyon şebekesi kurulması projesine biran önce başlanabilmesi 
hususunda gayretlerini yoğunlaştırmayı kararlaştırmışlardır.

9) Taraflar, 1993 yılında Türk-Arnavut işbirliğinin sürekli olarak 
geliştirilmesi hususunda imzalanan Anlaşma ve Protokollere ilişkin 
memnuniyetlerini ifadeyle 1994 yılında ikili hukuki çerçevenin 
genişletilmesi için gayret sarfetmeyi kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede 
taraflar, "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" mn 1994 yılı içinde 
sonuçlandırılmasına çalışacaklarını bildirmişlerdir.

10) Taraflar, sanayi, bayındırlık, telekomünikasyon, bankacılık ve 
turizm alanlarında da ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarfetmek hususunda 
mutabık kalmışlardır. Bu vesile ile, 22 Mayıs 1993 tarihinde iki ülke 
Bayındırlık Bakanları arasında imzalanmış bulunan "Mutabakat Muhtırası" 
ile bayındırlık alanında başlatılan işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile 
getirmişlerdir.
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11) Taraflar, Türkiye-Arnavutluk ekonomik ve ticari işbirliğinin
gelişmesinde oynayabileceği ağırlıklı rolü gözönünde bulundurarak, 
Türk-Amavut İş Konseyi'nm daim; etkili faaliyet göstermesi gereğini 
vurgulamışlardır. r

12) Taraflar, Türk İşadamları ve müteahitlerini Amavutlukün 
ekonomik kalkınmasma katkıda bulunmak üzere, bu ülkede ortak iş ve 
vatınm yapmaya özendirmek için uygun önlemleri almayı 
kararlaştırmışlardır.

13) Türk tarafı, 1994 yılında Türkiye'ye gelecek Arnavut 
işadamlarının vize işlemlerinin çabuklaşünlması için gerekli kolaylıkları 
göstermeye çalışacaktır.

14) Taraflar, kara, hava, demir ve deniz ulaşürması alanlarında 
yeni işbirliği olanaklarım araştırmaya devam etmek hususunda 
anlaşmışlardır.

15) Taraflar, iki Hükümet arasında "1994-1996 Dönemi Sağlık 
İşbirliği Protokolü"nün imza aşamasına gelmesinden duydukları 
memnuniyeti kaydetmişlerdir.

16) Taraflar, Bilim, Kültür ve Eğitim alanlarında işbirliğini 
arttırmak için gayet göstereceklerdir.

Bu cümleden olarak, taraflar, 1993-1995 Kültürel Eğitim Bilimsel 
Değişim Programının (KDP) 7 Mart 1993 tarihinde, her iki ülkenin Kültür 
Bakanlan tarafından imzalanmış olmasını memnuniyetle kaydetmişlerdir.

17) Taraflar gerek ikili düzeyde KDP çerçevesinde, gerek 6 Mart 
1993 tarihinde Arnavutluk'tın da dahil olduğu 10 ülke tarafından imzalanan 
"Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon alanlarında işbirliğine ilişkin 
Karadeniz Sözleşmesi" çerçevesinde mevcut işbirliğini daha da 
geliştireceklerini teyid etmişlerdir.

18) Taraflar, Diplomatik Misyonlanmn devlet malı yerleşim 
düzenine geçebilmelerini teminen, Ankara ve Tirana'da karşılıklı arsa 
tahsisi yapılması imkanlarım araştıracaklardır.

İşbu Protokol 6 Aralık 1993 tarihinde, Tirana'da, her ikisi de 
geçerli olmak üzere, Türkçe ve Arnavutça dillerinde hazırlanmıştır.
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AÇIKLAMA
(6 ARALIK 1993)

Pakistan Başbakanı Sayın Benazir Bhutto, beraberinde üst düzey 
yetkililerden oluşan bir heyetle birlikte, 10-12 Aralık 1993 tarihleri arasında 
Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Dost ve kardeş Pakistan Başbakanı ile Sayın Başbakanımız 
arasmda yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası 
konular tüm yönleriyle ele alınacaktır.

AÇIKLAMA 
(6 ARALIK 1993)

Avrupa ülkeleri ile düzenli olarak sürdürülmekte olan siyasi 
istişareler çerçevesinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Daimi Müsteşarı Sir 
David Gillmore 9-11 Aralık 1993 tarihleri arasında, Müsteşar Büyükelçi 
Özdem Sanberk ile görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye ziyarette 
bulunacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönleri ile Avrupanın 
güvenlik yapısı ile tarafları ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası 
sorunlar ele alınacaktır.

AÇIKLAMA 
{7 ARALIK 1993)

Yabancı Devlet Başkanlannm, Türkiye'ye yapacakları resmi 
ziyaretlerde uygulanacak protokol kuralları, uluslararası uygulamalar 
gözönünde tutularak yeniden düzenlenmiştir.

Bü çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız resmi konuklarını Çankaya 
Köşkü'nde karşılayacak ve uğurlayacak ve buna ilişkin törenler Çankaya 
Köşkü'nde yapılacaktır.

Mütekabiliyetin gerektirdiği hallerde ise, karşılama ve uğurlama 
törenlerin Havaalanında icra edilecektir.
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AÇIKLAMA
(7 ARALIK 1993)

BM Genel Kurulunun insan haklarıyla görevli İÜ. Komitesine 
Türkiye tarafından sunulan ve 25 ülkenin ortak sunucu olduğu karar 
tasarısı, 6 Aralık günü konsensüs ile kabul edilmiştir. Karar tasan sınan 
önümüzdeki hafta Genel Kurul'da da konsensüs ile kabulu beklenmektedir. 
Tasan terörizmi bir insan haklan ihlali olarak kabul etmekte ve böylelikle 
insan haklarının ancak devletler tarafından ihlal edilebileceği anlayışı 
terkolunmaktadır. Bu bakımdan sözkonusu tasanyı 1993 Haziran ayında 
Viyana'da yapılan Dünya insan Haklan Konferansı Bildirisi'nde 
Türkiye’nin çabalanyla yeralan ve aynı anlayışı yansıtan terörizm 
maddesinin bir devamı olarak görmek mümkündür.

Tasan aynca terörizmin hiçbir koşulda mazur görülemeyeceği 
görüşüne yer vermekte ve devletlerin ekonomik ve toplumsal kalkınmalan 
üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğini, temel özgürlükleri ve 
demokrasiyi ortadan kaldırmaya yöneldiğini, devletlerin toprak 
bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit ettiğini, meşru hükümetleri istikrarsızlığa 
sürüklediğim, çoğulcu sivil toplumlan zedelediğini belirtmektedir.

Yukarıdaki hususlara ilaveten sözkonusu tasan terörizmin ortadan 
kal dinim ası için devletleri etkin önlemler almaya ve ulusal, bölgesel ve 
uluslararası düzeyde aralarındaki işbirliğini arttırmaya davet etmektedir.

Tasarının konsensüs ile kabul edilmiş olması, uluslararası 
toplumun insan haklarım ve demokrasiyi terörizme karşı koruma 
konusundaki kararlılığının somut bir örneğini ve bu mücadelenin yeni bir 
aşamasını oluşturmaktadır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ 
ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 

PROTOKOL 
(7 ARALIK 1993)

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti (bundan böyle 
"Taraflar" olarak anılacaktır),

İki devlet arasında sürdürülmekte olan dostluk, iyi komşuluk ve 
işbirliği ilişkilerini daha da geliştirme iradesini gözönünde tutarak,

Aşağıdaki konularda anlaşmışlardır:

1) Taraflar, Makedonya Cumhurbaşkanı ve Makedonya 
Başbakanı'nın, 1994 yılı içerisinde Türkiye’ye, TBMM Meclis Başkanmm 
Makedonya'ya yapmaları öngörülen ziyaretlerinin en iyi koşullarda 
gerçekleştirilmesi için çaba sarfedeceklerdir.

2) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Makedonya Dış İlişkiler 
Bakanını Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmaya davet etmiştir. 
Makedonya tarafı daveti kabul etmiş olup, ziyaret tarihi diplomatik 
yollardan tesbit edilecektir.

3) Taraflar, iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için ve 
Tarafların ilgi duyduğu uluslararası ve bölgesel konularda muntazaman 
siyasi danışmalarda bulunacaklardır.

4) Tarafların temsilcileri, ihtiyaçlara göre, uluslararası toplantılar 
ve konferanslar öncesinde veya toplantı ve konferanslar sırasında görüşme 
veya danışmalarda bulunabileceklerdir.

5) Taraflar, iki ülkenin devlet kuruluşları ile Hükümet dışı kurum 
ve kuruluşları arasındaki temasları teşvik edecek ve destekleyeceklerdir.

6) Taraflar, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesine gayret göstereceklerdir.

7) Taraflar, Türkiye-Makedonya işbirliğinin sürekli olarak 
geliştirilmesi amacıyla 1993 yılında imzalanmış bulunan Anlaşma ve 
Protokollere ilişkin memnuniyetlerini ifadeyle, 1994 yılında ikili hukuki 
çerçevenin tümüyle oluşturulmasına çalışacaklardır.
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E) Taraflar, bu cümleden olarak, 1994 yılı ' içerisinde, 
"Türkiye-Makedonya Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Andlaşması" 
görüşmelerinin öncelikle başlatılarak Andlaşma'nm en kısa zamanda 
tamamlanması hususunda mutabık kalmışlardır.

9) Taraflar, 19 Mayıs 1992 tarihinde Ankara'da imzaladıkları
"Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Protokolü" çerçevesinde 
yürütmekte oldukları ilişkileri memnuniyetle kaydederek, aralarındaki 
işbirliğini daha da güçlendirme yönünde görüşbirliğine varmışlar ve 
terörizme, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı ortaklaşa çaba 
harcayacaklarım bir kez daha teyid etmişlerdir. r ; : :

10) Taraflar, Türkiye ile Makedonya arasında bir Askeri Eğitim
İşbirliği Anlaşması imzalamak üzere, en kısa; zamanda görüşmelerde 
bulunmayı kararlaştırmışlardır. i ; '

11) Taraflar, ticari ve ekonomik ilişkilerinin hukuki altyapısını 
oluşturmak amacıyla hazırlanan "Ticaret ve Ekonomik İşbirliği 
Anlaşmasının biran önce imzalanması hususundaki iradelermi. teyid 
etmişlerdir.

12) Taraflar, Türk ve Makedon işadamları ve yatırımcılarının 
birbirlerinin ülkelerinde faaliyet göstermeleri teşvik etmek ve güvence 
altına almak amacına yönelik olarak "Yaünmlann Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması" ve "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi" Anlaşmalarını da 
süratle sonuçlandırmayı kararlaştırmışlardır.

13) Taraflar, sanayi, bayındırlık, telekomünikasyon, bankacılık ve 
turİ2m alanlarında da işbirliğinin geliştirilmesi olanaklarım arayacaklardır.

14) Taraflar, ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin 
gelişmesinde oynayabileceği.ağırlıklı rolü gözönünde tutarak, 
Türkiye-Makedonya İş Konseyi'nin ivedilikle kurulmasının önemini 
vurgulamışlardır.

15) Taraflar, 6-7 Ekim 1993 tarihlerinde Üsküp'te yapılan ** 
Türkiye-Makedonya Karma Ulaştırma Komisyonu'nun I. Toplantısında 
alman sonucu memnuniyetle kaydederek, bu Toplantı sırasında parafe 
edilmiş bulunan "Sivil Havacılık Anlaşması" ve "Kara Taşımacılığı 
Anlaşmasrnın en kısa zamanda imzalanması arzusunu yinelemişlerdir.
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16) Taraflar, bölgede işbirliği ve kalkınmaya önemli katkı ve yeni 
bir boyut kazandıracak ve Adriyatik Denizini Karadeniz'e bağlayacak olan 
Dunes-Üsküp-Sofya-İstanbul karayolu projesi ile aynı güzergah üzerinde 
telekomünikasyon projesine biran önce başlanabilmesi hususunda 
gayretlerini yoğunlaştırmayı kararlaştırmışlardır.

17) Taraflar, Bilim, Kültür ve Eğitim alanlarında işbirliğini 
arttırmak için gayret göstereceklerdir.

Taraflar, Kültür İşbirliği Protokolü'nün 17. maddesi uyarınca 
kurulması uygun görülen Kültür Merkezleri'nin ön çalışmalarının 
başlatılmasında ve bu amaçla iki ülke Dışişleri Bakanlıklarının 
koordinasyonunda yetkililerin yakın bir gelecekte teknik görüşmeler 
sürdürmesinde mutabık kalmışlardır.

Taraflar Eğitim, Bilim, Kültür ve Enformasyon alanındaki 
işbirliğini geliştirmek amacı ile, iki ülke arasında bu konulan kapsayan bir 
çerçeve anlaşması yapılmasını kararlaştırmışlardır.

18) Taraflar "Konsolosluk Sözleşmesi" ile "Hukuki, Ticariye Gezai 
konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının biran önce imzalanması 
yönünde çaba göstereceklerdir.

İşbu protokol 7 Aralık 1993 tarihinde, Üsküp'te, her ikisi de geçerli 
olmak üzere, Türkçe ve Makedonca dillerinde hazırlanmıştır.

AÇIKLAMA 
(8 ARALIK 1993)

Üç Türk vatandaşının bir kundaklama sonucu çıkan yangında 
hayatını kaybettiği Mölln faciası ile ilgili dava bugün sonuçlanmış ve 
sanıklardan biri ömür bow hapse, diğeri de 10 yılla mahkum olmuştur.

Adeletin tecellisinden memnunuz. Alman adaleti saygı duyulacak 
bir karar almıştır.

Bu karann, ırkçı saldınlannm cezasız kalacağı inancını taşıyan aşırı 
gruplar üzerinde caydıncı bir etkisi olacağına inanıyoruz.

Beş vatandaşımızın benzeri şekilde hayatım kaybettiği Solingen ile 
ilgili davanın da süratle sonuçlanmasını ve suçluların hakettikleri cezayı 
almalarım bekliyoruz.

Ümidimiz, bu tür ırkçı saldınlarm bir daha hiç bir şekilde 
tekrarlanmamasıdır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'IN 
HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI 

(8 ARALIK 1993)

(Ataman, basın mensuplarına aşağıdaki konularda açıklama 
yapmıştır

1. Belarus Dışişleri Bakam'mn ülkemizi ziyareti ve iki ülke
ilişkileri.

2. Pakistan Başbakanının ülkemizi ziyareti ve iki ülke ilişkileri.

3. Türk-ABD ilişkileri.)

SORU: Pakistan'la savunma sanayinde işbirliği öngörülüyor mu?

CEVAP: Savunma sanayi üzerinde de durulması öngörülüyor. 
Bizim yürüttüğümüz bazı projelerle ilgi duymaktadırlar.

SORU: Keşmir sorunu ve son durum nedir?

CEVAP: Bhutto, Keşmir sorunu üzerinde Hindistan’la görüşmelere 
başlamayı önermiştir.

SORU: Pakistan nükleer alanda destek arıyor, Türkiye’nin bu 
konuda görüşü nedir?

CEVAP: Türkiye'nin buradaki tutumu açıkür. Türkiye Nükleer 
silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması'na taraftır. Tutumunu bu 
çerçevede saptaması doğaldır.

SORU: Körfez fonundan Türkiye'nin ne kadar alacağı var?

CEVAP: Körfez fonuna bir alacak olarak bakmamak gerekir. Belli 
bir fonda çeşitli katkılar toplanmaktadır. Burada bulunan para ise 1 milyar 
küsür dolardır.

SORU: ABD ile siyasi temaslar da yapılacağı söyleniyor?

CEVAP: Sayın Müsteşarımızla siyasi konularda bugün
görüşüyorlar. îki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve çeşitli bölgesel konular, 
geniş bir yelpaze içinde ele almıyor.
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SORU: Körfez savunma fonundan şimdiya kadar ne kadar aldık?

CEVAP: Dediğim gibi savunma fonu ABD'de bir bankada 
muhafaza ediliyor.

SORU: Irak ambargonun yumuşatılacağı konusunda Ankara'da bir 
umut var mı?

CEVAP: Biliyorsunuz, İraktaki durumu geçen hafta da uzun uzun 
anlattım. Onun dışında yeni bir gelişme yok. Mühim olan Irak'ın BM 
kararlarına uyması, onu diliyoruz. Dediğim gibi son gelişme, Irak'ın ilk kez 
kitle imha silahlarım uzun vadede denetimine ilişkin 715 sayılı BM karannı 
kabul ettiğini açıklamasıdır. Bu önemli bir gelişmedir.

SORU: Bu açıklamadan sonra daha ne kadar beklenilmesi 
gerekiyor.?

CEVAP: BM yetkililerince "Irak'ın kabul ettiği BM karannı 
samimiyetle uygulayacak mı, ona bakmak gerekir" deniliyor. Onun da belli 
bir süre alacağı düşünülüyor. Bu kalktıktan sonra 687'nin uygulanması 
gündeme gelecek. 687 ise bildiğiniz gibi belii bir miktarda petrol ihracına 
izin veren bir karardır. Genel ambargonun kalkması daha değişik koşullara 
bağlıdır.

SORU: Türkiye'den Irak'a herhangi bir şirket veya devlet bazında 
kamyonla bir taşıma oldu mu?

CEVAP: Hayır.

SORU: Irak'ta Kürt yönetiminin herhangi bir temsilcisi burada mı?

CEVAP: Bilemiyorum. Bende bu yolda bir bilgi yok.

SORU: Ankara'da ABD ile görüşmelerde ambargonun zararlan 
tüm veçheleriyle ortaya konacak mı?

CEVAP: Genel olarak bir değerlendirme yapılacağını samyounım. 
Teknik ayrıntıları bilemiyorum.

SORU: Petrolün boşaltılması ?

CEVAP: Petrol boru hattı önemlidir. Petrolün borunun içinde 
kalması, hattın büyük bir zarara uğramasına sebep oluyor.

318



SORU: Avrupa'nın ve diğer , ülkelerin PKKya karşı tavırlarındaki 
son durum nedir?

CEVAP: Biliyorsunuz 26 Kasım itibariyle Almanya PKK'yı yasa 
dışı ilan etmiştir ve 35 yan kuruluşun faaliyetim yasaklamıştır. Fransa, 18 
.Kasım itibariyle bu ülkedeki PKK bağıntılı örgütlerin üzerine gitmiştir. 
110 kişi gözaltına alınmıştır. Bu 110 kişiden 24 kişi tutuklanmıştır. 30 
Kasım'da yeni bir önlem dizisi alındığım görüyoruz. Bu tarihte önemli bir 
PKK yuvası olan Paris Kürdistan Komitesi fesh edilmiştir. Kürt Demekleri 
Federasyonu yasaklanmıştır. Bunların 7 alt demeğinin de faaliyetleri de 
keza yasaklanmıştır.

Bundan sonra Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanlarının 
toplantısı olmuştur. Burada terör ele alınmış ve buna bağımlı olarak PKK 
üzerinde durulmuştur. Terörist faaliyetlere mani olunması üzerinde 
durulmuştur. Bu amaçla da bir mekanizma oluşturulmuştur. 
Hatırlayacağınız üzere, AB ülkelerinin katılacağı bir ortak komisyon teşkil 
edilmiştir. Bu komisyon terörle mücadele yöntemleri üzerinde duracaktır. 
Alınacak önlemleri koordine edecektir.

Bu gelişmelerden sonra Sayın Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin 
son AGİK Bakanlar Toplantısında genel boyutlarıyla, terör üzerinde 
durmuştur. Türkiye'nin teröre ilişkin tutumunu ayrıntılarıyla anlaşmıştır. 
Beklentilerimizi ifade etmiştir. Keza 2 Aralık tarihinde Brüksel'de KAIK 
toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı vesilesiyle görüştüğü, Belçika, Hollanda, 
Bulgar, Yunan Dışişleri Bakanlarına "tedbir alınmadığı takdirde, Fransa ve 
Almanya'da takibe uğrayacak PKK militanlarının bu ülkelere gelebileceği 
ve bunun da bu ülkelerin iç düzenleri bakımından çok ciddi bir tehlikeyi 
oluşturacağı" hususunda mesaj vermiştir. KAIK'de ayrıca Amerikan 
Dışişleri Bakam Christopherta görüşmüştür. Türkiye'nin teröre ilişkin 
olarak tutumunu ve komşularıyla olan ilişkilerini anlatmıştır,

Son zamanlarda teröre ilişkin. tutumları açısından, Avrupa 
ülkelerine baktığımız zaman, burada terör örgütlerine karşı , önlem alınması 
yönünde ciddi birtakım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Bu ülkeleri 
saymamı istiyorsanız bunların, Belçika, İsviçre, Norveç, İsveç ve İngiltere 
olarak özetlenmesi mümkün Bu ülkeler grubunun haraç ve narkotik 
konusunda özlü tedbirler almak üzere peşinde olduklarım görüyoruz Diğer 
komşularımıza baktığımız zaman, İran'la geçenlerde 30 Kasım -1 Aralık 
tarihlerinde güvenlik komitesinin 2. tur birinci görüşmesi yapıldı. Toplantı 
sonunda her iki taraf terör örgütlerine hiçbir şekilde müsamaha 
edilemeyeceği hususunda olan siyasi iradelerini açık ve kesin bir şekilde 
ortaya koydular. Bu hususta tam bir siyasi mutabakat tesis edilmiştir. 
Suriye'ye ile Emniyet Genel Müdürleri düzeyinde bir toplantı yapılmıştı.
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Bunun tutanaklarını hepiniz biliyorsunuz. Burada bir çalışma grubu 
kurulması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede bilgi, belge ve istihbaratın 
değiştirilmesi öngörülmektedir. Biz bu komitenin harekete geçirilmesini 
istedik. Aralık sonu veya Ocak başında Şam'da toplanmasını Suriye 
makamlarına önermiş bulunuyoruz. Bütün bunların yanı sıra 16-17 Aralık 
tarihinde Lübnan Başbakanı Hariri Türkiye'ye gelecektir. Kendisiyle yine 
terör konusu üzerinde durulması beklenmektedir. Diğer taraftan İran 
Başbakanı Habibi de 20-21 Aralık'ta Türkiye'ye gelecektir. Burada da en 
üst düzeyde güvenlik konusunun üzerinde durulması beklenmektedir.

Bütün bu çabalarımızı tamamlayıcı nitelikte dün çok önemli bir 
gelişme de olmuştur. Bildiğiniz gibi BM Genel Kurulunun 3. Komitesinde 
Türkiye tarafından hazırlanan ve 25 ülkenin desteklediği bir karar tasarısı 
konsensusla kabul edilmiştir. Önümüzdeki hafta bu karar tasarısı Güvenlik 
Konseyi'ne gelecektir ve Güvenlik Konseyinden de konsensüs usulüyle, 
geçmesi beklenmektedir. Bu tasarının özelliği, ilk kez insan haklarının 
devletler dışında, terör örgütlerince de ihlal edilebileceğinin saptanması ve 
teröre karşı önlemler alınması gereği üzerinde durmasıdır. Daha önce Genel 
Müdür Sayın Dr. Rıza Türmen bu konularda ayrıntılı bilgi verdiği için ben 
daha fazla anlatmayacağım.

SORU: Aralık-Ocak başında Suriye ile yapılacak toplantıda 
Abdullah Öcalan'ı resmen isteyecek miyiz?

CEVAP: Bu konuda hem 92 Nisanında gerek İçişleri Bakanlan 
arasında vanlan mutabakat zaptında gerekse son toplantı tutanağında 
teröristlerin faaliyetlerine izin verilmemesi ve yakalananların iade edilmesi 
hususunda açık mutabakat vardır.

SORU: 14 avukatın tutukladığı Diyarbakır'da ve Türkiye'ye 
Hollanda ve İngiltere'den gelen bir Heyetin size bir müracaatlan oldu mu?

CEVAP: Avukatlar konusunu bilemiyorum ancak bildiğiniz gibi 
işkencenin ve gayri insani veya küçültücü muamele veya cezanın önlenmesi 
Avrupa Sözleşmesine tarafız. Bu çerçevede işkencenin önlenmesi komitesi 
var. Bir heyet bazı temaslar için Türkiye'ye geldi. Bunun daha ziyade 
tanışma ziyareti şeklinde değerlendirilmesi mümkün. Çeşitli yetkililerimizle 
görüşmek istediler. İçişleri Bakanımız, Cemal Şahin, Adalet Komisyonu 
Başkam, Sağlık Bakanı, İnsan Haklanndan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet 
Kahraman, Adalet Bakanı ve Sayın Müsteşanmız ile görüşmeleri 
öngörülüyor. Bu çerçevede işkenceyi önlemek yolundaki siyasi irademizi 
anlatacağız. Bu komite ile olan ilişkilerimizi geliştirmekten sadece memnun 
oluruz. İşkencenin, kötü muamelenin önlenmesi için Türkiye'de son derece 
somut adımlar atılmıştır. Bunlar konusunda bilgi verilecektir.
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CEVAP: Programlan 7 Aralıkta başladı.

SORU: Cezaevlenn ziyaret edecekler mi?

CEVAP: Hayır.

SORU: İran'ın girişimi üzerine, İran aleyhtan kürt grupların 
tutuklandığı bugün haberi basında var? Bunlar doğru mu?

CEVAP: öyla birşey yok. Türkiye'de Türk yasalarına saygı 
duymayan İranlılann hiçbir şekilde cezasız bırakılmayacağı konusunda her 
zaman İran yetkililerine beyanatta bulunduk. Sözkonusu 28 İranlı 1982-92 
yılında tutuklanmış insanlardır. Çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. İran'ın 
talebi üzerine belli bir grup tutuklandı diye birşey yok. 10 sene zarfından 
çeşitli suçlarla cezaya çarptırılan insanların listesi İranlılara bildirilmiştir. 
Olay bundan ibarettir.

SORU: Kuzey Kıbns'ta seçimler yaklaşırken, Denktaş'ın
görüşmeci sıfatı hakkında ne diyebilirsiniz?

CEVAP: Başından beri her zaman söyledik. Sayın Denktaş çok 
mümtaz bir devlet adamıdır. Kıbns sorununun çözümü için büyük 
katkılarda bulunmuştur. Biz Denktaş'ın bu fonksiyonunu ilerde de 
sürdürmesini arzu ederiz

SORU: Pakistan Başbakanı İstanbul'a gidişi var mı?

CEVAP: Var. Şu anda program oluşuyor. Cumartesi öğleden 
sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılacak görüşmeden sonra Sayın 
Başbakanımızla birlikte İstanbul'a hareket etmeleri öngörülüyor.

SORU: Ne zaman geldiler?
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ABD-TÜRK KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISI 
ORTAK BİLDİRİSİ 
(9 ARALIK 1993)

Başbakan Çiller ve Başkan Clinton arasında varılan Anlaşma 
uyanca, Türk-ABD Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8-9 Aralık 1993 
tarihlerinde Ankara'da toplanmıştır. Türk Heyetine Hazine ve Dışticaret 
Müsteşan Sayın Osman Ünsal, ABD Heyetine de Avrupa ve Kanada İşleri 
ile ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Stephen A. Oxman Başkanlık 
etmişlerdir. Heyetlerde her iki Hükümetin muhtelif kuruluşlanndan 
temsilciler yer almışlardır.

Görüşmeler, iki ülke arasındaki sıcak ve uyumlu ilişkileri yansıtan 
verimli bir şekilde geçmiştir. Taraflar, aralarındaki derinleştirilmiş 
ortaklığın tesisi yolunda ilerlerken, ülkeleri arasındaki yakın ilişkilerin 
gelecekte artan ölçüde ekonomik işbirliği, ticaret ve özel sektör yatıranlarına 
dayanacağını teyid etmişlerdir. Taraflar, karşılıklı ekonomik ilişkilerin 
derinleştirilmesi ve genişletilmesinin gereği üzerinde mutabık kalmışlar ve 
bunu sağlayacak yollan görüşmüşlerdir.

Taraflar, ekonomik ilişkilerini ve işbirliğini aynca, bunlann daha 
da geliştirilmesi imkanlanm kapsamlı bir şekilde gözden geçirmişlerdir.

Ortakçıkarlan bulunan alanlarda, daha yakın işbirliği olanaklan 
üzerinde de durarak, bu amaçla somut adımlar atmaya müsait alanları 
saptamışlardır.

Sadece kendi ülkeleri arasında değil, bütün ülkeler arasındaki 
engellerin azaltılması ve ortadan kaldınlması yoluyla ticaret ve yatınmm 
artmlması ihtiyacı üzerinde mutabık kalmışlar; Uruguay Round Tarife 
Müzakerelerinin, hızla tamamlanması çağnsında bulunmuşlardır. Aynca, 
fikri mülkiyet haklarına mümkün olan süratle yeterli koruma sağlanması 
gerektiğinde anlaşmışlardır. Türkiye ve uygun koşullara sahip diğer 
ülkelerdeki önemli bazı altyapı projelerine ABD teknik yardımı ve girdilerin 
finansmanı imkanı sağlanması üzerinde görüşmüşlerdir. ABD Tarafı, kendi 
Export-Import Bankasından, bu bankanın koşullanna uyan projeler için 5 
Milyar Dolara kadar finansman sağlamayı, Trade and Development Agency 
tarafından fizibilite çalışmalanmn finansmanı ve Overseas Private 
Investment Corporation tarafından Amerikan yatırımlarına finansman ve 
teminat sağlamayı kabul etmiştir.
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TÜRKİYE-BULGARİSTAN ORTAK AÇIKLAMASI
(9 ARALIK 1993)

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin 8-9 
Aralık 1993 tarihlerinde Bulgaristan Dışişleri Bakam Stanislav 
Daskalov'un daveti üzerine Bulgaristan'a resmi bir ziyarette bulunmuştur. 6 
Mayıs 1992 tarihli "Dostluk, iyi Komşuluk, işbirliği ve Güvenlik 
Anlaşması"mn ışığında Bakanlar, İkili İlişkiler ve bölgedeki son gelişmeler 
üzerinde kapsamlı görüşmelerde bulunmuşlardır. İki Bakan ayrıca 
uluslararası sorunlarla ilgili olarak da görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Sayın Hikmet Çetin, Cumhurbaşkanı Dr. Jelyu Jeiev, Başbakan 
Prof. Luben Berov ve Parlamento Başkanı S Ayın Alexander Iordanov 
tarafından kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, siyasi 
partilerin parlamento gruplan ile de toplanülar yapmıştır.

İki bakan, ekonomi, ticaret ve askeri işbirliği alanlan dahil, ikili 
ilişkiler bakımından 31 Mart 1992 tarihli Ortak Eylem Programı 
Protokolu'nun imzalanmasından bugüne kadar olan gelişmeleri gözden 
geçirmişlerdir. Bakanlar bu çerçevede, kaydedilen ilerlemelerden 
duyduklan memnuniyeti ifade etmişler ve aşağıdaki konularda görüşmelere 
devam edilmesini kararlaştırmışlardır:

- Emlak, sosyal ve insani konular
- Rezve/Mutludere nehri ile ilgili meseleler, Karadeniz'de deniz 

yetki alanlarının sımrlandınlması ve FIR hattı konulan.

İki Bakan ekonomik işbirliği alanında görüş teatisinde bulunmuşlat 
ve aşağıdaki ikili anlaşmaların en yakın üst düzey ziyaret sırasında 
ım2al anmasını tem inen bu konudaki hazırlıkların hızlan dinim asını
kararlaşürmışlardır: "Ticari, Ekonomik, Teknik ve Sınai İşbirliği
Anlaşması", "Çifte Vergilendirmenin önlenmesi Anlaşması", Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması".

Bakanlar "1993 Ağustos avındaki kuraklığın olumsuz etkilerinin 
azalülması" konusundaki 6 Ağustos 1993 tarihli Anlaşması askıda bulunan 
hükümlerinin, 28 Kasım 1968 tarihli Anlaşma esaslan çerçevesinde yerine 
getirilmesi hususundaki ihtiyacı teyid etmişlerdir.

Bakanlar "Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, 
Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'na aüfta 
bulunmak suretiyle yetkili makamlarına bu alandaki işbirliğini
kuvvetlendirmek tavsiyesinde bulunmayı kararlaştırmışlardır.
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İki Bakan ulaştırma ve haberleşme alanındaki bölgesel işbirliğine 
ivme kazandırmak amacıyla, Adriyatik Denizi ile Karadeniz'i doğrudan 
irtibatlandıracak bir karayolu inşasının gerekliliği üzerinde mutabakata 
varmışlardır. Bakanlar bunu tcminen, ilgili ülkelerin bu konularda yetkili 
Bakanlarım 1994 yılı ilk yansında Sofya'da ortak bir toplantıya davet etmek 
hususunda anlaşmışlardır.

İki Bakan Ortak Eylem Programı Protokolu’nu güncelleştirecek ve 
Bulgaristan Dışişleri Bakanının Türkiye'yi ziyareti sırasında imzalanacak 
olan Protokolü hazırlamak ve nihai hale getirmek üzere bir Çalışma Grubu 
kurulmasını kararlaştırmışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin Bulgar 
karşıtı Sayın Stanislav DaskaloVu ilk fırsatta Türkiye’yi ziyarete davet 
etmiştir. Bu davet memnunlukla kabul edilmiştir.

Sofya, 9 Aralık 1993

AÇIKLAMA 
(9 ARALIK 1993)

İtalya Dışişleri Bakanı Beniamino Andreatta, SAym Bakanımızın 
davetine icabetle, 15-16 Aralık 1993 tarihleri arasında ülkemize resmi bir 
ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin bütün veçheleri ile Avrupa'nın 
güvenlik yapısı ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve güncel uluslararası 
sorunlar ele alınacaktır.
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BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİMİN İDARİ ATAŞESİ 
ÇAĞLAR YÜCEL'İN OTOMOBİLİNE YAPILAN SİLAHLI BİR 

SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİNE İLİŞKİN 
AÇIKLAMA 

(11 ARALIK 1993)

Bağdat Büyükelçiliğimiz İdari. Ataşesi Çağlar Yücel'in bugün 
otomobiline yapılan silahlı bir saldın sonucunda hayatım kaybettiği büyük 
bir üzüntü ile öğrenilmiştir. Aynı taşıtta bulunan İdari Ataşe Hüseyin 
Kerimoğlu saldında hafif yaralanmış olup tedavi altına alınmıştır.

Olayın öğrenilmesi üzerine Irak’ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri 
Bakanlığına çağınlarak, bu vahim olayın büyük endişe uyandırdığı 
vurgulanmak suretiyle bilgi istenmiş, faillerinin araştı nlm ası ve 
saldırganların yakalanarak cezalandırılması için Irak Hükümetinin derhal 
gerekeni yapması, misyon mensuplarımızın korunması için her türlü 
önlemin alınması talep edilmiştir.

AÇIKLAMA 
(14 ARALIK 1993)

Lübnan Başbakanı Rafık Hariri, Sayın Başbakanımızın davetine 
icabetle, 16-19 Aralık 1993 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette 
bulunacaktır. Bu, Lübnan'dan ülkemize Başbakan düzeyinde yapılan ilk 
resmi ziyaret olacaktır.

Lübnan Başbakanı ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinin 16-17 
Aralık tarihlerindeki bölümünü Ankara'da, 18-19 Aralık 1993 tarihlerini 
ise İstanbul'da geçirmeleri ve 19 Aralık pazar günü ülkemizden aynimalan 
öngörülmektedir. -

Yapılacak görüşmelerde, iki kardeş ülke arasında başta ikili 
konular olmak üzere tüm bölgesel ve uluslararası gelişmeler gözden 
geçirilecektir. Bu çerçevede, iki ülke arasında gelecekteki işbirliğini 
şekillendirecek ve özellikle Lübnan'ın yeniden iman faaliyetinde Türk resmi 
ve özel sektörünün katkılarım belirleyecek görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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AÇIKLAMA
(14 ARALIK 1993)

Yunan balıkçı teknesi ile Sahil Güvenlik Botu arasında Müsadere
Olayı.

11 Aralık 1993 günü, Türk karasuları içinde tespit edilen bir Yunan 
balıkçı teknesine, TG-66 borda numaralı SAhil Güvenlik botumuzun 
balıkçılıkla ilgili milli menzuatımızm ihlal edilip edilmediğini kontrol 
amacıyla yaklaşması sırasında balıkçı teknesi uzaklaşmaya çalışmıştır.

Yapılan çeşitli ikazlara rağmen balıkçı teknesinin harekete devam 
etmesi üzerine, havaya G-3 tüfeğiyle ikaz atışı yapılmıştır.

Sahil Güvenlik botunun tekneyi durdurmaya çalıştığı sırada, balıkçı 
teknesinin ısrarla kaçma teşebbüslerinde bulunması sonucunda iki tekne 
arasında hafif bir çarpışma da meydana gelmiştir. Balıkçı teknesinin yoluna 
devam ederek Türk karasularından çıkması üzerine takip kesilmiştir.

Yunanistan Büyükelçisi bugün Bakanlığa davet edilerek, Yunan 
balıkçı teknesinin yol açtığı olay protesto edilmiştir.

AÇIKLAMA 
(14 ARALIK 1993}

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Joris 
Michael Vos, 15-16 Aralık 1993 tarihlerinde, Müsteşar Siyasi İşler 
Yardımcısı Büyükelçi Bilgin Unan ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere 
Türkiye'ye ziyarette bulunacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Avrupanm güvenlik yapısı ile 
çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunlar ele alinacaktır.

AÇIKLAMA 
(14 ARALIK 1993)

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Saym 
Dr. Hassan Habibi, beraberinde üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle 
birlikte, 20-22 Aralık 1993 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecektir.

Bu ziyaret vesilesiyle, Saym Başbakanımız ve Saym Habibi 
arasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası 
konular tüm yönleriyle ele alınacaktır.
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DEP KONGRESİNDE YUNAN PARLAMENTERLERİNCE YAPILAN 
BEYANLAR HAKKINDA YÖNELTİLEN BİR SORUYA DIŞİŞLERİ

BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'IN 
VERDİĞİ YANIT 

H4 ARALIK 1993)

Yunan Parlamentosu mensuplarınca DEP Kongresinde yapılan 
konuşmalarla ilgili olarak Ankara’daki Yunanistan Büyükelçisi bugün 
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tugay Uluçevik taralından Dışişlerine 
davet edilmiştir. Büyükelçi Uluçevik, Yunan Milletvekillerinin 
konuşmalarında ifade edilen görüşlerin, Yunanistan'ın, Türkiye'nin toprak 
bütünlüğüne yönelik hareketleri desteklediğini yeniden ortaya koyduğunu 
belirtmiş, Türkiye'nin bu çeşit yaklaşımları protesto ettiğim ve tekrarının 
önlenmesini beklediğini vurgulamış ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bu 
tür tutumlar sergilemesinin, iki ülke ilişkilerine ve bölge barışma zarar 
vereceğini hatırlatmıştır.

Yunan Büyükelçisi, DEP Kongresinde Yunan Parlamenterlerince 
belirtilen görüşlerin, Yunan Hükümetini bağlamadığım, Yunanistan'ın konu 
baklandaki resmi politikasını yansıtmadığım, Kongreye katılan kişilerin, 
Yunan Hükümeti ile ilişkisi bulunmadığım ve Ankara'ya Yunan 
Hükümetinin bilgisi dışında geldiklerini söylemiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE BELARUS
CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARASINDAKİ 

DANIŞMALARA İLİŞKİN PROTOKOL 
(14 ARALIK 1993)

Aşağıda Taraflar olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı,

Ülkeleri arasında mevcut dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği 
ilişkilerini karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirmek arzusuyla,

Hak eşitliği, birbirlerinin egemenliğinde, bağımsızlığına ve toprak 
bütünlüğüne saygı ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanarak,

Birleşmiş Milletler Teşkilatı yasasının amaç ve ilkeleri ile 
Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı çerçevesinde kabul edilmiş olan 
belgelerdeki esaslara bağlı olduklarım teyid ederek,
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Ülkelerini ilgilendiren konularda düzenli danışmalarda ve görüş 
teatisinde bulunmalarının yararlı olacağına inanarak,

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Madde 1

Taraflar, ikili ilişkileri ve her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular üzerinde düzenli aralarla danışmalarda 
bulunacaklardır.

Danışmalar duruma göre Dışişleri Bakanlan, Bakan 
Yardımcıları/Müsteşarlar, Genel Müdürler ve Uzmanlar düzeyinde 
yapılacak gerektiğinde karşılıklı mutabakat ile belirli konularda çalışma 
gruplan oluşturulacaktır.

Madde 2

Danışmalann düzeyi, yeri, gündemi ve süresi karşılıklı mutabakat 
ile önceden belirlenecektir.

Dışişleri Bakanlan veya görevlendirecekleri Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri Ankara'da veya Minsk'te sıra ile yılda en az bir kere danışmalarda 
bulunacaklardır.

Taraflar, BM Genel Kurulu çalışmalan vesilesiyle de danışmalarda 
bulunacaklardır.

Madde 3

Tarafların, Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası Kuruluşlar 
nezdindeki temsilcileri ve heyetleri her iki ülkeyi ilgilendiren konularda 
yapıcı bir işbirliği ruhu ile düzenli danışmalarda bulunacaklardır.

Taraflar, uluslararası toplantılar öncesinde ve toplantılar süresince 
de danışmalarda bulunacaklardır.

Madde 4

Taraflar, ülkeleri arasındaki anlaşma ve protokoller ile vanlan 
mutabakatlann uygulanma durumu hakkında düzenli aralıklarla birbirlerine 
bilgi vereceklerdir.
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Madde 5

Taraflar, iki ülke kuruluşların arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini 
teşvik edecekler ve destekleyeceklerdir.

Madde 6

Bu protokol, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 
taraflardan biri Protokolün feshine ilişkin bildirimde bulunmadığı sürece 
yürürlükte kalacaktır.

14 Aralık 1993 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Belarusça dillerinde 
ikişer nüsha halinde ve her iki metin de aynı ölçüde geçerli oimak üzere 
imzalanmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKlLl FERHAT ATAMAN’IN, 
BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN 15 ARALIK TARİHİNDE KABUL 

ETTİĞİ 889 SAYILI KÂRAR HAKKINDA SORULAN BİR 
SORUYA VERDİĞİ YANIT 

(16 ARALIK 1993)

BM Güvenlik Konseyi, 15 Aralık 1993 tarihinde Kıbrıs'taki BM 
Barış Gücü ile ilgili olarak 889 sayılı karan kabul etmiştir. Sözkonusu 
kararla, BM Banş Gücü'nün görev süresi 6 ay uzatılmaktadır.

Kararda, BM Genel Sekreteri'nin 22 Kasım 1993 tarihli son 
raporu istikametinde unsurlar da yer almaktadır: Bu çerçevede, Karar'da 
dikkat çeken husus, Güvenlik Könseyi'nin, BM Genel Sekreteri'nin 
önerdiği Güven Arttıncı önlemler Paketi'ni desteklemek üzere 
Yunanistan'a bir açıklama yapma çağnsında bulunmasıdır.

Güvenlik Konseyi bu şekilde Yunanistan'dan Kıbns meselesinde 
yapıcı bir rol üstlenmesini beklediğini ifade etmektedir. Bunu yapıcı ve 
gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendirmekteyiz.
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AÇIKLAMA
(16 ARALIK 1993)

Avrupa Birliği üyelerinden: Almanya - İngiltere - Fransa - İtalya - 
Hollanda ve Danimarka'nın bugün Makedonya ile diplomatik ilişki 
kurdukları açıklamıştır.

8 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Makedonya 
Cumhuriyetini 6 Şubat 1992 tarihinde tanıyan Türkiye, 26 Ağustos 1992 
tarihinde ilk diplomatik ilişki kuran ve 1 Mayıs 1993 tarihinde ilk 
Büyükelçilik açan ve Büyükelçi gönderen ülke olmuştur.

Altı Avrupa Birliği ülkesinin, Makedonya Cumhuriyeti ile 
diplomatik ilişki kurması, geçikmiş de olsa doğru yönde alman, Balkanlarda 
banş ve istikrara katkı yapacağına inandığımız bir karar olarak, 
memnuniyetle karşılanmaktadır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ VEKİLİ FERHAT ATAMAN'IN 20 
ARALIK TARİHİNDE BMGK'DA OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN 

KARAR TASARISINA İLİŞKİN OLARAK GETİRİLEN BAZI 
YORUMLAR HAKKINDA SORULAN BİR SORUYA VERDİĞİ

YANIT 
{21 ARALIK 1993)

Türkiye tarafından hazırlanan ve 25 devletin ortak sunucu olduğu, 
terörizm insan haklan ihlali olarak kabui eden tasan, 29 Aralık Pazartesi 
günü BM Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu karar, 
insan haklan alanında bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Karamı 
uluslararası alanda terörizme karşı verilen mücadeleye yeni bir etkinlik 
kazandıracağım umut etmekteyiz.

Bu arada, kararın özünün ve lafzının, devletler arasındaki bazı ikili 
anlaşmazlıklarda yararlanılmak amacıyla yanlış bir şekilde yorumlandığı 
görülmektedir.

Bu nedenle, karar tasarısının evrensel bir olguyu vurguladığını; 
uluslararası toplumun, insan haklarım ve demokrasiyi terörizm karşı 
koruma konusundaki kararlılığım yansıttığını; işgal altındaki topraklarda 
yaşayan sömürge halklarının self determinasyon haklannı meşru yollardan 
kullanmalarına engel oluşturmadığını belirtmek isterim.
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BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin, Başbakan Sayın Tansu 
Çiller'e, Kıbrts Rum toplumu lideri Klerides'in teklifleri hakkında 

bir mektup gönderdiği hususunda basında çıkan haberle ilgili 
olarak Dışişleri Bakanlığınca bir soruya cevaben yapılan 

açıklama aşağıdadır:

(25 ARALIK 1993)

SORUYA CEVAP

BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin, Kıbns Rum lideri Glafkos 
Klerides'in, Ada'mn asker ve silahtan anndınlması ve bu aşamada Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nin de Ada'dan çekilmesine dair önerisi hakkında Sayın 
Başbakanımıza hitap eden 22 Aralık 1993 tarihli mektubu, BM Nezdindeki 
Daimi Temsilciliğimiz bir telgrafıyla bugün Dışişleri Bakanlığı'na 
ulaşmıştır.

BM Genel Sekreteri'nin Güvenlik Konseyi'nden kaynaklanan iyi 
niyet görevinin, Kıbns'taki iki topluma yönelik olduğu, temel bir ilkedir.

Kıbns sorununun kapsamlı çözümü çerçevesinde, konunun 
güvenlik ve garantiler boyutu da dahil, tüm veçhelerinin bir bütün halinde 
çözüme kavuçturuiacağı da, müzakere sürecinde ortaya çıkmış olan ortak 
bir anlayış ve uygulanan bir yöntemdir.

BM Genel Sekreteri'nin bu konuda bir mesajı Kıbns Türk tarafına 
ulaştırdığına dair, Bakanlığımıza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. 
Kıbns Rum toplumunun muhatabı, Türkiye değil, Kıbns Türk 
toplıımudur.

Türkiye, Kıbns sorununun çözümü için saptanmış olan 
yöntemlerle bağdaşmayan ve sorunun özüne ilişkin anlayış ve esaslara da 
aykın olan teşebbülere, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böylede itibar 
etmeyecektir.

Türkiye, bu çeşit teşebbüslerin, içinde bulunulan aşamada, 
müzakere sürecinin başlatılması için sürdürülen çabalan da zaafa 
uğratabileceğini değerlendirmektedir.

Bu anlayışla, Türkiye, BM Genel Sekreteri'nin sözkonusu mektubu 
hakkında bir işlem yapmaya gerek görmemektedir. Görüşlerimizin BM 
Genel Sekreterliğine bildirilmesi için BM Nezdindeki Daimi 
Temsilciliğimize talimat verilmiştir.
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ENFORMASYON DAİRESİNİN BASINA DAĞITTIĞI BİLGİ
NOTLARI





BİLGİ NOTLARI KRONOLOJİK LİSTESİ
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6 Ocak
Türkiye-AGİK işbirliği hakkında bilgi notu 

15 Ocak
Savın Müsteşarımız özdem Sanberk'ın Madrid ziyareti hakkında bilgi notu

3 Şubat
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Demeği (AFSAD)'nin düzenlediği 10. Ulusal 
Fotoğraf Sergisi hakkında bilgi notu- Erkut Onart'ın fotoğraf sergisi bilgi 
notu r r - ' !

4 Şubat
Marsilya'da düzenlenecek Türk Sinema Günleri hakkında bilgi notu 

25 Şubat
Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde mukim üçüncü ülke vatandaşlarına 
Avrupa Parlamentosuna dilekçe ile başvurma hakkı tanınması bilgi notu

3 Mart
Türkiye'nin BM EKOSOK’a bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonuna 
seçilmesi hakkında bilgi notu

5 Mart
Uyuşturucu maddelerde mücadelede Türkiye'nin tutumu hakkında bilgi 
notu

İ0 Mart
Japonya tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına sağlanan hibe 
yardımı hakkında bilgi notu

17 Mart
Kırgızistan'ın Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan ve Slovenya'yı 
tanıması hakkında bilgi notu

31 Mart
ILO Genel Md.Michel Hansenne'in ülkemizi ziyareti hakkında bilgi notu

5 Nisan
Fas Devlet Sekretiri M.Ahmed Cherkaoui'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret 
hakkında basına bilgi notu
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15 Nisan
İslâm Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Dr.Hamid Al Gabid'in Türkiye'ye 
yapacağı ziyaret hakkında basma bilgi notu

21 Nisan
Türkiye-İspanya Kültürel Değişim Programı hakkında bilgi notu 

28 Nisan
Türk-Fransız Kültür Anlaşması çerçevesinde kurulacak Galatasaray 
Üniversitesi hakkında bilgi notu

30 Nisan
Belarus Devlet Simbal Orkestrasının Ankara'daki gösterileri hakkında bilgi 
notu

17 Mayıs
Romanya ile yapılacak konsolosluk görüşmeleri hakkında bilgi notu

20 Mayıs
Kültürel Kalkınmanın 10 Yılı ve 21 Mayıs 1993'de kutlanacak olan Kültürel 
Kalkınma Dünya Günü hakkında bilgi notu

20 Mayıs
Kore Savaşına katılan 20 ülkeye mensup eski muharipler ile Kore Savaşma 
katılan gazilerimizin savaşın bitiminin 40. yıldönümünü bu yıl Türkiye'de 
birlikte kutlamaları hakkında bilgi notu

24 Mayıs
BM Genel Sekreterinin, Kıbns özel Temsilcisini ataması hakkında bilgi 
notu

I! Haziran
BM Dünya İnsan Haklan Konferansı Viyana Toplantısı hakkında bilgi notu

24 Haziran
Dış temsilciliklerimize yönelik saldırı ve işgaller hakkında bilgi notu 

8 Temmuz
Bosna-Hersek sorunu için İslâm Dışişleri Bakanlan Konferansı İslamabad 
olağanüstü toplantısı hakkında bilgi notu
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8 Temmuz
OECD Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri Uzmanlar Grubu 
Bşk.Yrd.na Prof.Dr. Orhan Güvenen'in seçilmes ihakkmda basma dağıtılan 
bilgi notu

13 Temmuz
Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanının Türkiye'ye 
ziyaret hakkında bilgi notu

17 Temmuz ;
Türkiye-Hindistan arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli 
Yardımlaşma Anlaşması hakkında bilgi notu

17 Temmuz
Türkiye-Hindistan arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması 
hakkında bilgi notu

24 Temmuz
Azerbaycan'a ait Akdam şehrine yönelik saldırılar konusunda AGÎK
Minsk Konferansı Başkanımn açıklaması hakkında bilgi notu

28 Temmuz
Türkiye- Sudan Kültür ilişkileri hakkında bilgi notu

28 Temmuz ,
Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için Yunanistan ve İtalya'nın 
uygulayacağı vize hakkında bilgi notu

30 Temmuz
Yugoslavya'daki savaş nedeniyle kapalı olan karayolunun
Macaristan-Romanya güzergahına kayması hakkında bilgi notu

II Ağustos
İstanbul'un 2000 Olimpiyatları için aday gösterildiğine dair bilgi notu

13 Ağustos
IKO Bosna misyonunun ABD'deki temasları hakkında bilgi notu •*&
25 Ağustos
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yaşar Yakış’a Suudi Arabistan tarafından 
verilen nişan hakkında bilgi notu
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27 Ağustos
Singapur Enformasyon ve Sanat Bakanının Kültür Bakanımızı ziyareti 
hakkında bilgi notu

27 Ağustos
İtalya'nın Batı Avrupa’da mukim Türk vatandaşları için uyguladığı transit 
vizenin uzatıldığı hakkında bilgi notu

3 Eylül
Uluslararası İstatistik Enstitüsü'nün Genel Kurulu hakkında bilgi notu 

15 Eylül
Bakü'deki Türk Liseleri hakkında bilgi notu 

17 Eylül
Adelaide Ristori ödülü hakkında bilgi notu 

2 Ekim
İstanbul'da kurulması öngörülen Almanca tedrisatlı üniversite hakkında 
bilgi notu

4 Ekim
Türk-Alman Ortak Kültür Komisyonu hakkında bilgi notu

6 Ekim
Avrupa Konseyi üyesi ülkeler Devlet/Hükümet Başkanları Viyana Zirvesi 
hakkında bilgi notu

13 Ekim
F. Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti heyetinin ziyareti nedeniyle basın 
için hazırlanan not

13 Ekim
Bosna-Hersek'in Barselona Sözleşmesine katılması hakkında bilgi notu

13 Ekim
Kuzey Irak'a İnsanî yardım programımız hakkında bilgi notu -

:v ¿o Q - ji i
14 Ekim
Papandreou'ya Saym Bakanımızın tebrik mesajı hakkında bilgi notu 

~ «►
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19 Ekim
Körfez krizi nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın BM Tazminat 
Komisyonuna başvurmalarıyla ilgili sürenin 1 Ocak 1994 tarihine kadar 
uzaülması hakkında bilgi notu

21 Ekim
Bosna-Hersekli yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitimlerini Türkiye'de 
sürdürmeleri hakkında bilgi notu

25 Ekim
İslâm Dışişleri Bakanlan Konferansı hakkında bilgi notu 

27 Ekim
Meksiko’da University Club'da düzenlenen Türk Gecesi ve TÜTAVın 
Servantes Festivaline iştiraki hakkında bilgi notu

8 Kasım
Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısının Kültür Bakanımız 
Sayın Fikri Sağlar'ı ziyareti hakkında bilgi notu

24 Kasım
Türkiye'nin BM FAO Teşkilatının Konsey üyeliğine seçilmesi hakkında 
bilgi notu

30 Kasım
Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı D.İkonomov’un Ankara'yı ziyareti 
hakkında bilgi notu

7 Aralık
Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komitesi Toplantısı hakkında bilgi notu

13 Aralık
Türkiye-AT Gümrük Birliği Yönlendirme Komitesi 4.üncü Toplantısı 
hakkında basm için dağıtılan not
- Human Rights Watch'un Türkiye Raporu hakkında bilgi notu 

24 Aralık
Akademik Araştırmalar ve Üniversitelerle İlişkiler hakkında bilgi notu





BİLGİ NOTLARININ METİNLERİ





TÜRKİYE-AGİK İŞBİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(6 OCAK 1993)

Türkiye'nin de desteğiyle,* Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
(AGİK) geçen Kasım ayında Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki 
uyuşmazlıklann çözümüne yardımcı olmak amacıyla Gürcistan'da uzun 
dönemli bir misyon konuşlandırmaya kararlaştırmışlardır. Misyonun görevi, 
her iki bölgedeki uyuşmazlığın taraflan ile sürekli temas ve diyalog halinde 
mevcut gerginlikleri gidermek, siyasi bir uziaşıya katkıda bulunmak ve 
Güney Osetya'da sağlanan ateşkesi kalıcı kılmaktır.

" ' » ' ' • I .;->• ■ . -■ . . , , ,

Geçen ay göreve başlayan AGİK misyonunun başkan vekilliğini 
Moskova Büyükelçiliğimiz Elçi Müsteşarı Halil Akıncı yürütmektedir. 
Misyon, göreve başladığından bu yana ilgili tüm taraflar ile sürekli temas 
halinde barışçı bir çözümü teçvik çabası içindedir. Bu amaçla taraflar 
arasında asgari bir güven ortamı yaratılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

4" - ' /v \t.;
Türkiye'nin, sözkonusu bölgelere yaptığı insani yardımm yamsıra!, 

AGİK çerçevesinde girişilen banşçı çabalar içinde de aktif şekilde rol 
alması, Kafkasya'da basış ve istikrarın sağlanmasına yönelik politikasının 
devamıdır.

SAYIN MÜSTEŞARIMIZ ÖZDEM SANBERK’İN MADRİD 
ZİYARETİ HAKKINDÂJ &İLGİ NOTU 

{15 OCAK 1993)

Sayın Müsteşarımız özdem Sanberk siyasi istişarelerde bulunmak 
için gittiği Madrid'de 14 Ocak günü, bu yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi üyeliğine seçilmiş olan İspanya’nm Genel Sekreteri Fransisco 
Villar ve Dışişleri AT işleri Devlet Sekreteri Carlos Westendorp ile 
görüşmüş ve Dışişleri Bakam Javier Solana tarafından kabul edilmiştir.

Bu görüşmelerde başta Bosna Hersekteki durum ve Irak’la ilgili 
son gelişmeler olmak üzere güncel uluslararası sorunlar ve bölge konulan 
ele alınmış, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ve AT ile ilişkiler üzerinde 
durulmuştur.

Müsteşar Sanberk Bosna Hersek’le ilgili diplomatik girişimlerimizi 
anlatmış, Ispanya tarafi da bu konuda Birleşmiş M illetler‘ Güvenlik 
Konseyi Çerçevesinde yapılmakta olan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi 
vermiştir.
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ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ (AFSAD)'NİN 
DÜZENLEDİĞİ 10. ULUSAL FOTOĞRAF SERGİSİ HAKKINDA 

BİLGİ NOTU
(3.2.1993)

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Demeği (AFSAD)'nin Kültür 
Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nin işbirliğinde düzenlediği 10. Ulusal Fotoğraf 
Sergisi 31 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da açılmıştır. AFSAD yıllık fotoğraf 
sergisi yarışmasında ödüllendirilen fotoğraflardan oluşan doğa ve serbest 
konulu sergi halen Kültür Bakanlığı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 
devam etmektedir.

1991 yılında yılın fotoğraf sanatçısı seçilen ve evvelce aralarında 
Orhan Murat Anbumu ve Adana Altın Kamera 1992 gibi ödüllerin 
bulunduğu bir çok

ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ CAFSAD'NİN
DÜZENLEDİĞİ 10. ULUSAL FOTOĞRAF SERGİSİ 

HAKKINDA BİLGİ NOTU
(3.2.1993)

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Demeği (AFSAD)'nin Kültür 
Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nin işbirliğinde düzenlediği 10. Ulusal Fotoğraf 
Sergisi 31 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da açılmıştır. AFSAD yıllık fotoğraf 
sergisi yarışmasında ödüllendirilen fotoğraflardan oluşan doğa ve serbest 
konulu sergi halen kültür Bakanlığı Devlet Güzel SAnatlar Galerisi'nde 
devam etmektedir.

1991 yılında yılın fotoğraf sanatçısı seçilen ve evvelce aralarında 
Orhan Murat Anbumu ve Adana Altın Kamera 1992 gibi ödüllerin 
bulunduğu bir çok ödülün sahibi olan Gül Ezen Ankara Valiliği, fotoğraf 
demekleri gruplan, AFSAD ve Sanat Kurumu ile Keçiören Belediye 
Başkanlığı tarafından verilen 5 ödülü kazanmıştır.

Bilindiği gibi Türkiye'de meslek kuruluşlan dışında 17 amatör 
fotoğraf demeği bulunmaktadır. 15 yıl önce kurulmuş bulunan AFSAD bu 
kuruluşlar içinde en eski sanat fotoğrafçılan demeğidir.

AFSAD geçen yıl yılın en başanlı fotoğraf demeği seçilmiş olup, 
iki aylık bir fotoğraf sanatı dergisi yayınlamaktadır.
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MARSİLYA’DA DÜZENLENECEK.TÜRK SİNEMA GÖNLERİ 
,, HAKKINDA BİLGİ NOTU ı  

<4 ŞUBAT 1993)

Bakanlığımız, Marsilya Başkonsolosluğumuz, Kültür Bakanlığı, 
Marsii\a Belediyesi, Türk-Fransız Akdeniz Demeği ve Marmara Turizm 
Açentası'nın katkıları ile Marsilya'da 2-16 Şubat 1993 tarihleri arasında 
Marsilya Türk Sinema Günleri düzenlenmektedir.

Festivale katılan 12 fflm Alhambra Cinemarseille'de gösterime 
sunulacaktır. Halil Ergün, jiruzan ve Yusuf Kurçenli'nin davetli olduğu 
festival, Yusuf Kurçerdi'nin uçurtmayı Vurmasınlar adlı filmi ile açılacak 
olup gösterilecek diğer filmler şunlardır:

- Anayurt Oteli (Ömer Kavur)
- Kırık Bir Aşk Hikayesi (Ömer Kavur)
- Herşeye Rağmen (Orhan Oğuz)
- Selamsız Bandosu (Nesli Çölgeçen)
- Sis (Zülfü Livaneli)
- Mine (Atıf Yılmaz)
- Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz)
- Bez Bebek (Engin Ayça)
- Benim Sinemalarım (Firuzan)
- Gramofon Avrat (Yusuf Kurçenli)

Türk Sineması konusunda bir bilgi yarışması da düzenlenmektedir.

ERKUT ONART’IN FOTOĞRAF SERGİSİ HAKKINDA 
BİLGİ NOTU

Bakanlığunız mensuplarından Sayın Erkut Onart, Müsteşar Yrd. 
Büyükelçi Sayın İsmet Birsel'in himayelerinde "Bir Gezginin 
Objektifinden" isimli bir fotoğraf sergisi açacaktır.

Sergi Sanatyapım Galerisinde 8 Şubat 1993 tarihinde saat 
18.00'de bir koktely ile açılacak olup, 14 Şubat 1993 tarihine kadar açık 
kalacaktır.

Sergide, Erkut Onart'uı görev yaptığı çeşitli ülkelerde çekmiş 
olduğu renkli fotoğraflar teşhir edilecektir.
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AVRUPA TOPLULUĞU ÜYESİ ÜLKELERDE MUKİM ÜÇÜNCÜ 
ÜLKE VATANDAŞLARINA AVRUPA PARLAMENTOSUNA 

DİLEKÇE İLE BAŞVURMA HAKKI TANINMASI KONUSUNDA 
BİLGİ NOTU 

(25 ŞUBAT 1993)

Avrupa Parlamentosu İçtüzüğünün dilekçe hakkına ilişkin 
128.maddesi, AP Genel Kurulu'nun 20 Ocak 1993 tarihli oturumunda 
alınan bir kararla değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile, Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde mukim 
üçüncü ülke vatandaşları veya tüzel kişilerine AP'na dilekçe ile başvurma 
hakkı tanınmış olmaktadır. • •••

Bu çerçevede, "Avrupa Topluluğu Vatandaşlarının Avrupa 
Parlamentosuna bireysel ya da birlikte yazılı istek ya da şikayetlerde 
(dilekçeler) bulunma hakkına sahip olacaktır" şeklinde olan 128. maddenin 
1. fıkrası, "Birlik vatandaşlarının yanısıra, Topluluk ülkelerinde mukim ya 
da Genel Merkezleri üye ülkelerden birinde olan herhangi bir gerçek ya da 
tüzel kişi, bireysel olarak veya diğer vatandaş ya da kişilerle beraber, 
kendilerini doğrudan etkileyen ve Topluluğun iştigal sahasına giren 
konularda Avrupa Parlamentosuna dilekçe sunma hakkına sahip olacaktır" 
şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, anılan maddeye yapılan bir ilave ile de, Birlik 
Vatandaşı olmayan, üye ülkelerden birinde ikamet etmeyen ya da Genel 
Merkezi üye ülkelerden birinde bulunmayan tüzel ve gerçek kişilerin Avrupa 
Parlamentosuna muhatap dilekçelerinin kaydedilerek ayrıca dosyalanacağı 
hükmü getirilmektedir. Yapılan sözkonusu ilave ile, Başkanın, dilekçeleri 
incelemekle görevli Komiteye, önceki ay alınan dilekçelerin konulan 
itibariyle aylık bir listesini göndermesi ve Komite'nin bu liste çerçevesinde 
değerlendirme yapması öngörülmektedir.

Anılan maddenin herhangi bir değişiklik yapılmayan diğer 
fıkralanna göre ise, Avrupa Parlamentosuna sunulacak dilekçelerin her 
imzacının isim, meslek, uyrukluk ve daimi adresini içermesi, Komiteye 
sunulacak dilekçeler ile ilgili olarak öncelikle, bunların Topluluğun iştigal 
konulan kapsamında olup olmadığının tespit edileceği ve kabul görmeyen 
dilekçelere ilişkin olarak, keyfiyetin dilekçe sahibine gerekçeleriyle birlikte 
duyurulacağı öngörülmektedir.
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TÜRKİYENİN BlRljEŞgîŞ MİLLETLER EKÖSOK’A BAĞLI 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİSYONUNA SEÇİLMESİ 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 
, d :  MART 1993)

Hatırlanacağı üzere ççk sayıda Devlet ya da Hükümet Başkanımn 
kaülımıyla Brezilya'mn Rio dş, Janeiro kentinde 3-14 Haziran 1992 
tarihleri arasında Birleşmiş Milletler çevre ve Kalkınma Konferansı 
yapılmıştı.

Konferansta 2000’Iİ yıllarda Çevre ve Kalkmmamn uyumunu 
hedefleyen bir uluslararası eylem planı olan GÜNDEM 21 çerçevesinde 
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyine (EKOSOK) bağlı 
olarak sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun kurulması öngörülmüştür.

Birleşmiş Milletler 47. Genel Kuruiünun Komisyon'un kurulması 
yönündeki kararından sonra, Komisyona üye olacak Toplam 53 ülkenin 
belirleneceği seçim 16 şubat 1993 günü yapılmıştır. Ülkemiz Komisyon’da 
Baü Avrupa ve Diğerleri Grubuna ayrılan 13 üyelikten birisini 
kazanmıştır. Türkiye'nin üyeliği 3 yıl sürecektir.

Komisyon genel olarak GÜNDEM 21'in etkili bir şekilde 
uygulanmasını izleyerek bu çerçevede, sunulacak ülke raporlarım inceleme, 
EKOSOK yoluyla Genel Kurula önerilerde bulunma gibi önemli işlevler 
yüklenecektir.

' ^  d r,
UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN 

TUTUMU HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(5 MART 1993)

Geleneksel haşhaş ekicisi olan ülkemiz, yasadışı uyuşturucu 
üretimini önlemek amacıyla 1972 yılında haşhaş ekimini yasaklamış, daha 
sonra 1974 yılında belirli illerimizde izinli v6 sıkı kontrol altında kısıtlı 
elcime izin vermişti.

Avrupa'daki yoğun uyuşturucu talebi ve bazı Asya ülkelerindeki 
aşın arzın yarattığı yoğun kaçakçılıkta akış kanalı durumundaki "Balkan 
Yolu" üzerindeki ülkemiz, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile tüm 
olanaklarım kullanarak etkin bir mücadele sürdürmektedir.
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Bu alandaki çabalarımızda, 1975 yılından bu yana uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yapılmış ve toplam 14 milyon dolara ulaşan çeşitli 
teknik yardım alınmıştır.

Basından beri Birleşmiş Milletler de ülkemize, teknik yardım 
yapagelmiştir. Bu destek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ve TMO gibi yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılığıyla 
ilgili kuruluşlarımıza yönelmektedir.

Teknik katkı ve malzeme temini yanısıra, çeşitli staj programlan ve 
uyuşturucu algılama kapasitelerini artırmaya yönelik çeşitli unsurlan içeren 
UNDCP yardım projesi, 1992 yılında 791.700 dolara baliğ olmuştur. 1992 
yılı BM yardımının önde gelen bölümünü İngiltere finanse etmiştir.

Türkiye, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı ile sürdürdüğü 
kararlı ve etkin mücadelede, BM ve tüm ilgili uluslararası kuruluşlar ve 
ülkelerle yürüttüğü yararlı işbirliğine devam edecektir.

JAPONYA HÜKÜMETİ TARAFINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI 
SENFONİ ORKESTRASINA SAĞLANAN 49 MİLYON JAPON 
YENİ TUTARINDAKİ HİBE YARDIMI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(10 MART 1993)
'|Y? *r ’.V; - • ,

Japon Hükümeti ülkemize her yıl yaklaşık 50 Milyon Yen tutarında 
kültürel alanda teknik yardım yapmaktadır. Bu yardımlar Nato teatisi 
yoluyla yapılan anlaşmalarla işlerlik kazanmaktadır.

Bu çerçevede, Japonya Hükümeti tarafından, 1991 yılında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Japon Dili Kürsüsünde bir 
lisan laboratuvan kurulması için 38 Milyon Yen tutarında hibe yardımı 
yapılmıştır. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne görsel ve 
işitsel teçhizatuı sağlanması amacıyla 50 Milyon Yenlik bir meblağ 12 Mart
1992 tarihli anlaşma ile hibe edilmiştir.

Japon Hükümeti bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına 
görsel-işitsel teçhizat temini için 49 milyon japon yeni tutarında hibe 
yardımında bulunmayı kararlaştırmıştır.

Japon Hükümetinin sözkonusu yardımı çerçevesinde 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğünün Japon firmalarla da 
işbirliği halinde bir Dijital Ses Kayıt Stüdyosu kurması öngörülmektedir.
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Dijital Ses Kayıt stüdyosunun kurulması ile ÇSO tarafından 
verilecek konserlerin orijinal dijital kayıtlarının tutiıiıhasına olanak 
sağlanacak ve böylece konserlerin Compact Disc olarak yayınlanması 
imkanları genişletilecektir.

M Hibe yardımı ile CSO'na bir Dijital Audio Tape kayıt ve montaj 
' sistemi de kurulacak, ayrıca CSO video kayıt ve projeksiyon imkanlarına 

kavuşacaktır. - ! '

49 Milyon Japon yeni tutarındaki yardıma ilişkin Anlaşma 10 
Mart 1993 tarihinde Dışişleri Bakanlığinda, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi Sayın özdem Sanberk ile Ankara'daki Japonya Büyükelçisi 
Yoichi Yamagushi tarafından Nota Teatisi suretiyle akdedilecektir.

KIRGIZİSTAN'IN BOSNA-HERSEK, MAKEDONYA, 
HIRVATİSTAN VE SLOVENYA'YI TANIMASI HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 
-(17 MART 1993)

Bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan Orta Asya Cumhuriyetlerinin 
Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanımaları yönünde, 
adıgeçen Cumhuriyetler nezdinde müteakip girişimlerde bulunulmuş, bu 
çerçevede, Balkanlar ve Kafkaslarda bağımsızlıklarını yeni kazanan 
ülkelerin uluslararası toplumla bütünleşme çabalarında birbirlerine destek 
olmalarının önemi vurgulanmıştı.

1 Mart 1993 tarihinde yayınlanan, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlığı'mn 26 Şubat 1993 tarihli kanun kuvvetinde Hersek 
Cumhuriyetinin resmen tanındığı ve Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'mn 
yukarda adıgeçen Cumhuriyetlerle diplomatik ilişkiler kurmak ve 
uluslararası hukuk çerçevesinde ilişkiler tesis etmek için gerekli belgeleri 
hazırlamakta görevlendirildiği bildirilmektedir.
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ILO GENEL MÜDÜRÜ MİCHEL HANSENNEİN ÜLKEMİZİ 
ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(31 MART 1993)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Michel 
Hansenne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Mehmet Moğultay'ın 
yapmış olduğu davete icabetle 31 Mart-4 Nisan 1993 tarihleri arasında 
ülkemize resmi bir ziyaret yapacaktır. Genel Müdür Hansenne’in 31 Mart-2 
Nisan tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunması, 3 ve 4 Nisan günleri ise 
temaslarım İstanbul'da sürdürmesi öngörülmektedir.

ILO Genel Müdürünün Ankara'da bulunduğu süre içerisinde Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Sayın Erdal İnönü tarafından kabul edilmesi, aynca Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcileri ile görüşmeler yapması 
öngörülmektedir. Bu çerçevede Türkiye-ILO teknik işbirliği konulan ve 
aynca ILO tarafından bölge ülkelerine ve özellikle Orta Asya 
Cumhuriyetlerine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve 
koordinasyonunda Türkiye ile işbirliği yapılması olanaklarının 
değerlendirilmesi gündemde yeralmaktadır.

ILO Genel Müdürü'nün ülkemizi ziyareti, ILO ile ilişkilerimiz 
açısından kuşkusuz önemli bir gelişmedir. Hiç şüphesiz Hükümetin 
"demokratikleşme paketi" çerçevesinde yeralan ilkeler doğrultusunda 
gerçekleştirilen somut çalışmalar ILO ile ilişkilerin yeni bir boyuta 
ulaşmasmı sağlanmıştır. 1980'li yıllarda ILO gündeminde yeralmış bulunan 
DİSK davasının sonuçlandınlması, aynca Hükümet programı uyarınca en 
önemli ILO Sözleşmeleri arasında yeralan 59, 87, 135, 142, 144, ve 151 
sayılı ILO Sözleşmelerinin onaylanması ILO çevrelerinde olumlu yankılar 
uyandırmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede Genel Müdür Hansenne'in ülkemizi ziyareti, 
ILO-Türkiye ilişkilerinde başlayan yeni ve olumlu bir dönemin göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir.
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FAS DEVLET SEKRETERİ MOULAY AHMED CHERKAOUİ’NİN 
TÜRKİYEYE YAPACAĞI ZİYARET HAKKINDA BASINA 

BİLGİ NOTU 
{5 NİSAN T 993}

Fas Devlet Sekreteri Moulay Ahmed Cherkaoui Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşan Büyükelçi özdem SAnberk'in davetine icabetle Türkiye'ye resmi 
bir ziyarette bulunmaktadır. İki ülke arasında müsteşarlar düzeyinde 
mevcut siyasi istişareler çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaret sırasındaki 
görüşmelerde ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde durulacaktır.

Konuk Devlet Sekreteri ayrıca Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
Sayın Erdal İnönü, Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyon KEK 
Eşbaşkanı Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşan Sayın Akm Çakmakçı tarafından da kabul olunacaktır.

Cherkaoui 9 Nisan'da ülkemizden aynlacaktır.

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ GENEL SEKRETERİ DR. HAMİD 
AL GABİD'İN TÜRKİYE'YE YAPACAĞI ZİYARET HAKKINDA

BİLGİ NOTU 
(15 NİSAN 1993)

İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Dr. Hamid Al Gabid, 21. 
İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı öncesinde toplantı hazırlıklan ile ilgili 
olarak danışmalarda bulunmak üzere üye ülkelerden Tunus, Libya, 
Senegal, Burkino Faso, Nijer, Mısır'a gidecek ve bu çerçevede 20. İDBK 
Dönem Başkanı Sayın Bakanımızla görüşmek üzere 18-19 Nisan 1993 
tarihlerinde Ankara'yı ziyaret edecektir. ,

Dr. Hamid Al Gabid ile Sayın Bakanımız arasında heyetler halinde 
yapılacak çalışma toplantısında, 21. ÎDBK'nm gündemi gözden geçirilecek 
ve Konferansta görüşülecek olan, İslam alemini ilgilendiren konular 
üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, ülkemizi doğrudan ilgilendiren ve 
gündemde yeralan Kıbrıs sorunu varımda Bosna-Hersek ve Dağlık Karabağ 
konulan da ele alınacaktır.

Refaketinde örgüt Sekretaryasmda görevli 7 kişilik bir heyet 
olduğu halde özel uçak ile Ankara'ya gelerek otan Genel Sekreterin, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Savın Başbakanımız tarafından kabulüne ilişkin 
talebi sözkomısu Yüksek Makamlara iletilmektedir.
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BİLGİ NOTU

A) "Madde-1 The contracting States recognize that every State has 
complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory."

B) "Madde-4 Each contracting State agrees not to use civil aviation 
for any purpose inconsistent with the aims of this Convention."

C) "Madde-6 No scheduled international air service may be 
operated over or into the territory of a contracting State, except with the 
special permission or other authorization of that State, and in accordance 
with the terms od such permission or authorization."

D) "Madde 35- No munitions of war or implements of war may be 
carried in or above the territory of a State in aircraft engaged in 
international navigation, except by permission of such State."

E) " Madde-89 In case of war, the provisions of this Convention 
Shall not affect the freedom of action of any of the contracting States 
affected, whether as belligerents or as neutrals."

F) "PREAMBLE- Whereas the future development of international 
civil aviation can greatly help to create and preserve friendship and 
understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can 
become a threat to the general security."

TÜRKİYE-İSPANYA KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMI 
HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(21 NİSAN 1993)

Türkiye ile İspanya arasında 28 Mart 1956 tarihli Kültür 
Anlaşması çerçevesinde, 29 Mart 1990 tarihinde Madrid'de imzalanan 
Kültürel Değişim Programı 31 Aralık 1992 tarihinde sona ermiş 
bulunmaktadır.

1993-1995 dönemini kapsayacak olan Kültürel Değişim Programı 
ile ilgili görüşmeler 20-21 Nisan 1993 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır.

21 Nisan 1993 tarihinde Dışişleri Bakanlığı İsmail Erez salonunda 
sabah 10.30'da başlayacak olan görüşmeler neticesinde Kültür Değişim 
Programı Hükümetimiz adına Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel M üdür" 
Yardımcısı Elçi Aydm İdil ve İspanya Hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı 
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Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Arturo Perez tarafından 
imzalanmıştır.

Sözkonusu Kültür Değişim Programı, iki ülke arasında eğitim, 
bilim, üniversitelerarası işbirliği, karşılıklı dil eğitimi, sinema-tiyatro, 
folklor, tarihi eserler, kütüphanecilik, güzel sanallar, spor ve 
radyo-televizyon konularında işbirliği ve uzman değişimini öngören 
hükümler içermektedir..

TÜRK-FRANSIZ KÜLTÜR ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE 
KURULACAK GALATASARAY ÜNİVERSİTE HAKKINDA BİLGİ

NOTU 
(28 NİSAN 1993}

Geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkemize yaptığı resmi 
ziyaret sırasında alınan karar doğrultusunda ve 17 Haziran ,1952 tarihli 
Türk-Fransız Kültür Anlaşması çerçevesinde. İ'4 Nisan 1992 tarihinde iki 
ülke Dışişleri Bakanlan tarafından Galatasaray Eğitim ve öğretim 
Kurumu (GEÖK) Anlaşması imzalanmıştır. 1 Eylül 1992'de yürürlüğe 
giren Anlaşma'da öngörüldüğü şekilde, Galatasaray Lisesinin bir yüksek 
eğitim ve öğretim kurum una dönüştürülmesi için yapılan çalışmalar halen 
son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu çalışmalar çerçevesinde, bu kez Sayın Başbakanımız 
Fransa eski Başbakanı Raymond Bane'a bir mektup göndererek 
Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu için bir Yüksek Destekleme 
Komitesi oluşturulması görevini ve bu komitenin başkanlığım üstlenmesini 
önermişlerdir. Sözkonusu öneri, Raymond Bane tarafından memnuniyetle 
ve resmen kabul edilmiş ve adıgeçen bu konudaki çalışmalarına 
başlamıştır.
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BALERUS DEVLET ŞİMBAL ORKESTRASININ ANKARA'DAKİ 
GÖSTERİLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(30 NİSAN 1993}

Dünyaca ünlü Belarus Devlet Simbal Orkestrası, Devlet Akademik 
Folklor Korosu ve Dans Topluluğuna mensup 120 sanatçı Ankara Müzik 
Festivali Programlan içinde 3 ve 4 Mayıs akşamlan AnkaralI sanatseverlere 
iki gösteri sunacak.

40 yıldan beri çeşitli festivallerdeki seçkin etkinlikleriyle dikkatleri 
çeken bu ünlü topluluk Belanıs'un Podlesye köyünde, ünlü folklor ustası 
Gennadi Ivanoviç Tzitoviç tarafından 1952 yılında kuruldu. Topluluktaki 
tüm icracılar konservatuar mezunu. Dansçılar da mirkoreografi okulundan 
yetişen sanatçılar arasından seçilmiş.

Ankara'daki gösterilerinde grup, Rus Halk Şarkılarının yanında 
Rossini, Tchaikonvsky, Churkin, Zhinovich, Krambo, Malykh, Tsyganko, 
Debenko'un eserlerini yorumlayacak.

Bahiskonusu Topluluğun temsilleri sırasmda Belarus Kültür Bakan 
Yrd. Vladimir Gilep, Film Yönetmeni Belarus Halk Sanatçısı ünvanına 
sahip Viktor T. Turov, Yanka Kupala Tiyatrosu Müdürü Ivan I. 
Vashkevich ve Belarus Koreografı Müdürü Ludmilla Korobkina da 
Ankara'da bulunacaklar ve Kültür Bakanlığımız yetkilileriyle temaslar 
yapacaklar.

ROMANYA İLE YAPILACAK KONSOLOSLUK GÖRÜŞMELERİ 
HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(17 MAYIS 1993)

Romanya ile konsolosluk görüşmeleri için Dışişleri Bakanlığı 
Konsolosluk Hukuk Sosyal İşler Genel Müdürü Başkanlığında Adalet ve 
İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de yeraldığı bir heyet 18-19 Mayıs 1993 
tarihlerinde Romanya'ya gidecektir.

Toplantılarda, Romanya ile memnuniyet verici bir şekilde gelişen 
siyası, 'öKönoqj^( "W' tioftFİ ilişkilerin doğal sonucu olarak ortaya çıkan 
konsolosluk ve hukuk sorunları görüşülecektir.

' ' İt'
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ö te  yandan; Yugoslavya yolunun hemen tamamiyle kapalı 
durumda olması nedeniyle" Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın 
Türkiye'ye geiiş-gidişlerinde kullandıkları transit kara yolundaki trafik 
büyük ölçüde Macaristan-Romanya güzergahına kaymış ve Romanya'yı 
odak noktası haline getirmiş bulunmaktadır.

Bu vesileyle vatandaşlarımızın Romanya'dan transit geçişleriyle 
Romanya'da ve Romen gümrük kapılarında karşılaştıkları sorünlar ile bu 
sorunların giderilmesine dönük alınabilecek önlemler de görüşülecektir.

KÜLTÜREL KALKINMANIN ON YILI VE 21 MAYIS 1993 GÜNÜ 
KUTLANACAK OLAN KÜLTÜREL KALKINMA DÜNYA GÜNÜ 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 
{20 MAYIS 1993}

Bilindiği üzere, 1988-1997 arasındaki on yıl Birieşmiş Milletler ve 
UNESCO tarafından "Kültürel Kalkınma On Yıl" olarak ilan edilmiştir.

. ’’ . .
Bu çerçevede, 21 Mayıs günü Kültürel Kalkınma Günü olarak

kutlamakta ve bu vesileyle, kültür ile ilişkili çeşitli konular ele 
alınmaktadır.

Bu yıl 21 Mayıs Cuma günü yapılacak kutlamalarda Kültür, 
Eğitim ve istihdam konulan değerlendirilecek ve bu vesileyle Birleşmiş 
Milletler Türk Derneğince Ankara'da Türk-İş Salonunda bir panel 
düzenlenecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Mehmet 
MOĞULTAY tarafından açılacak olan panele Birleşmiş Milletler Türk 
Demeği Başkam Prof.Dr. Cahit TALAŞ başkanlık edecek, Prof. Dr. Cevat 
ALKAN, Prof.Dr. Yakup KEPENEK ve Prof.Dr. Şerafettin TURAN 
konuşmacı olarak bu toplantıya katılacaklardır,

. T .  C .
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

KÜTÜPHANESİ
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KORE SAVAŞINA KATILAN 20 ÜLKEYE MENSUP ESKİ 
MUHARİPLER İLE KORE SAVAŞINA KATILAN GAZİLERİMİZİN 
SAVAŞIN BİTİMİNİN 40. YILDÖNÜMÜNÜ BU YIL TÜRKİYE’DE

BİRLİKTE KUTLAMALAR! HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(20 MAYIS 1993)

Türkiye Muharipler Demeği, Kore Savaşının bitiminin 40. 
yıldönümünü, savaşa katılan 20 kadar ülkeden, eşleriyle birlikte davet ettiği 
eski muhariplerle birlikte 25-31 Mayıs 1993 tarihlerinde Ankara ve 
İstanbul'da yer alacak bir dzi etkinlikle bu yıl ülkemizde kutlayacak. 
Etkinliklere, Birleşmiş Milletler kararıyla Kore'ye asker gönderen ABD, 
Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Filipinler, G. Afrika Cumhuriyeti,
G. Kore Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, Kanada, 
Kolombiya, Lüksemburg, Norveç, Tayland, Yeni Zelanda, Yunanistan ve 
Etyopya'dan 42 eski muharibin katılması bekleniyor.

Anma etkinlikleri çerçevesinde 28 Mayıs günü saat 9.30'da Türk 
Dil Kurumu'nda düzenlenen Kore Savaşı'mn tarihdeki önem ve anlamıyla 
ilgili toplantıda Devlet Bakam ile Milli Savunma Bakanının açış ve sunuş 
kanuşmaları yapmaları öngörülmektedir.

27 Mayıs günü Kapadokya'yı da ziyaret edecek olan yabancı 
misafirler 29 Mayıs günü İstanbul'da yapılacak Fetih şenliklerine katılacak 
ve İstanbul'un tarihi, tabii ve turistik yerlerini de tanıdıktan sonra 31 Mayıs 
günü ülkemizden ayrılacaklardır.

BM GENEL SEKRETERİNİN, KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİNİ 
ATANMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(24 MAYIS 1993)

BM Genel Sekreteri, 21 Mayıs 1993 tarihinde, Kanada'nm eski 
Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve halen Kanada Hükümetinde Anayasal 
İşlerden Sorumlu Bakan olarak görev yapan Sayın Joe Clark'm Kıbrıs ÖZel 
Temsilcisi olarak atamıştır.

Bu atama, Kıbrıs'la ilgili dört tarafla varılan mutabakat sonucu 
yapılmıştır. Sayın Joe Clark'm, BMGS'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi görevini 
üstlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye, Kıbrıs'ta iki tarafın serbestçe müzakere edeceği ve 
karşılıklı olarak kabul edeceği bir çözümden yanadır. Bu anlayışla BM 
Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülen müzakereleri 
teşvik etmekteyiz. Sayın Clark'm müzakere sürecine önemli katkılarda 
bulunacağına inanmaktayız.
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BM DÜNYA İNSAN HAKLARI KONFERANSI VİYANA 
TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

••• >  ̂ • (11 HAZİRAN 1993}

1 4 -^  Haziran 1993 tarihleri arasında Viyana'da Birleşmiş 
Milletler Dünya İnsan Haklan Konferansı düzenlenecektir. Bu konferans,

-  25 yıl önce Tahran'da yapılan konferanstan sonra, ikinci uluslararası insan 
haklan konferansını oluşturacaktır.

Konferansın amaçlan, lıisan Haklan Evrensel Bildiridi'nin 1948 
yılında kabul edilmesinden beri insan haklan alanında kaydedilen 
ilerlemeleri gözden geçirmek ve değerlendirmek; bu alandaki engelleri ve 
bunların üstesinden gelme yollarını belirlemek; gelişmişlik düzeyi ve 
ekonomik, sosyal,, kültürel, sivil ve siyasi haklarından yararlanma 
arasındaki bağlantıyı incelemek; insan haklan standartlan ve belgelerinin 
uygulanmasını geliştirme yollarım incelemek; Birleşmiş Milletler metod ve 
mekanizmalarının etkinliğini değerlendirmek; Birleşmiş metod ve 
mekanizmalannın etkinliğini, değerlendirmek; Birleşmiş Milletler insan 
haklan faaliyetleri için yeterli mali ve diğr kaynaklar sağlanması için 
tavsiyelerde bulunmaktır.

Konferans aynca, Birleşmiş Milletler insan haklan programının 
başardığı hedefleri inceleyecek, şimdiki durumunu değerlendirecek ve 
ileriye dönük bir programa yön verecektir. Konferansta özellikle, temel 
insan haklan belgelerinin tüm dünya çapında onaylanması, inssan haklan 
eğitiminin iyileştirilmesi ve insan haklarının her ülkede korunması ve 
iyileştirilmesi için gerekli ulusal alt-yapının sağlanması için teknik işbirliği 
programlarının hızlandınlması konularına önem verilecektir.

Birleşmiş Milletler Dünya. İnsan Haklan Konferansı'na, ABD ve 
Rusya Dışişleri Bakanlan Wanen Christopher ve Andrei Kosyrev de dahil 
olmak üzere muhtemelen 100-120 arasında Dışişleri veya Adalet Bakanı ve 
Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand dahil bir kaç Devlet Başkam ve Yaklaşık 
5.000 delegenin katılımı beklenmektedir. .

Konferansa ülkemiz, Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin'in 
başkanlığında ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mehmet 
Kahraman'ın da dahil olduğu, İçişleri, Adalet, Dışişleri ve İnsan 
Haklarından ve Kasın. Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlıklarından ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu 
Başkanlığından, çeşitli milletvekilleri, yetkililer ve uzmanlardan oluşan 
geniş bir heyetle katılacaktır.
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Konferansın hazırlık çalışmaları, 1990 yılından beri Cenevre'de 
sürdürülmüştür, ancak bu zaman zarfında Viyana'da kabul edilecek sonuç 
bildirisi üzerinde anlaşmaya varılması mümkün olmamıştır, özellikle Soğuk 
Savaş sonrasında, insan haklan konusu Kuzey ile Güney arasındaki en 
önemli çatışma konusu niteliğini kazanmış ve büyük bir kutuplaşmaya yol 
açmıştır. Konferans sırasmda temelde çatışan bu görüşler arasında bir 
anlaşma sağlanmaya çalışılacaktır.

Hazırlık toplantıları sırasında, Türkiye özellikle yeni ırkçılık, 
terörizm, kadın haklan, insan haklan ve demokrasi üzerinde durmuş, bu 
konuda sunduğu önerilerin nihai bildiri metninde yer alması için çaba 
sarfetmiştir. Bu çabalara Viyana'da da devam edilecektir.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZE YÖNELİK SALDIRI VE İŞGALLER 
HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(24 HAZİRAN 1993)

Almanya, Fransa, İsviçre ve İsveç'deki bazı temsilciliklerimiz bu 
sabah bölücü terör örgütü militanlarının peşpeşe saldırılanna maruz 
kalmıştır.

Bonn Büyükelçiliğimizden edinilen bilgiye göre, Münih 
Başkonsolosluğumuz bir grup silahlı terörist tarafından işgal edilmiştir. 
Tespit edilebildiği kadarı ile içeride halen 20 kadar görevli rehin alınmış 
durumdadır. İşgalcilerin, "iki-üç gün burada kalacağız" dedikleri, rehinelere 
şu ana kadar kötü bir muamelede bulunmadıktan anlaşılmaktadır.

Karlsruhe Başkonsolosluğumuz bu sabah saat 10.15 sulannda 
yaklaşık 30 kişiden oluşan bölücülerin saldırısına uğramıştır. Alman 
bilgilere göre, saldın aniden geliştiği için, esasen teyakkuzda bulunan 
görevlilerimiz, kançılaryanın kapısmı kapatmaya ancak vakit 
bulabilmişlerdir. Saldırganlann halen anılan Başkonsolosluğumuz önünde 
slogan artıklan, çıkış yollannm polis tarafından tutulduğu, cana karşı bir 
tehlikenin bulunmadığı öğrenilmiştir.

Hamburg Başkonsolosluğumuz kançılaryasına bu sabah saat 10.00 
sulannda 15-20 kişilik PKK yanlısı bir grup taşlarla saldırmış, çatı 
katındaki bazı camları kırmışlardır. Aynı saatlerde İş Bankası, Ziraat 
Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın Hamburg temsilciliklerine de 
saldınlarda bulunulmuştur, İş Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri basan 
saldırganlar, içerideki büro malzemeleri ile tüm camlan tahrip etmişler, 
Yapı Kredi Bankası'nın tüm camlarını da kırmışlardır.
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Essen Başkonsolosluğumuz önünde bu sabah toplanan 150 kişilik 
bir grup tarafından bölücü sloganlar atılarak binaya taşlarla saldınlmıştır. 
Saldırganlar halen .polis . kuşatması altında gösterilerine devam 
etmektedirler. . v ,.

Yine bu sabah Stuttgart Başkonsolosluğumuz ile THY, Ziraat 
Bankası ve Yapı Kredi Bankası bürolarına saldınlmıştır. 
Başkonsolosluğumuz kapışma boya ve bölücü bildiriler atan saldırganlar 
olay sonrasında kaçmışlardır. TÎHY ve sözü edilen bankaların bürolarının 
camlan ve kapılan baltalar ile kırılarak, bürolarda büyük maddi hasar 
meydana getirilmiştir. ,.

Berlin'de İş Bankası ve Pamukbank temsilcilikleri, bölücü terör 
örgütü militanlan tarafından basılmış, Pamukbank tamemen, İş 
Bankası'nm ise birinci katı tahrip edilmiştir.

Frankfurt'taki İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası temsilcilikleri 
baltalarla basılarak büyük maddi zarar meydana getirilmiştir.

Nümberg'de THY, Pamukbank ve İş Bankası'na üç ayn grup 
tarafından balta, balyoz ve çekiçlerle saldında bulunulmuş, büyük maddi 
zarar meydana gelmiştir.

Paris Büyükelçiliğimizden edinilen bilgiye göre, 10 kadar terörist 
bu sabah Marsilya Başkonsolosluğumuzun müracaat bölümüne girerek, 
koruma görevlisini rehin almış, Lyon'da ise THYnin vitrinleri ile Marmara 
şirketine ait "Maison De la Turquie" isimli kuruluşun camlan kınlmıştır.

Bern Büyükelçiliğimizden öğrenildiğine göre, bu sabah kançılarya 
ve ikametgah binalan 100 kadar militan tarafından taş, sopa, silah ve 
molotof kokteylleri kullanılmak.suretiyle saldınya uğramıştır. Saldırganlar, 
olayın meydana gelmesinden 20 dakika kadar sonra Büyükelçiliğe ulaşan 
İsviçre güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya girmişler ve bunun sonucunda 
saldırganların altı-yedi tanesi yaralanmıştır. Aynca, bir saldırganın da 
İsviçre polisi ile girdiği çatışma sonucu öldüğü anlaşılmaktadır.

Bölücü terör örgütü militanlan bu sabah Cenevre ve Zürih 
Başkonsolosluklarımıza da saldında bulunarak, binalarda büyük ölçüde 
maddi tahribata neden olmuşlardır.

Stokholm'deki Turizm Ataşeliğimiz bir grup teröristin saldınsına 
uğramış, binanın içindeki tüm eşyalar demir sopalarla tahrip edilmiştir.
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İlgili ülkeler nezdinde gerek Ankara'da Bakanlığımızca, gerek 
yurtdışmdaki temsilciliklerimizce girişimlerde bulunularak, dış 
temsilciliklerimiz be mensuplarının can ve mal güvenliklerinin 24 saat süre 
ile eksiksiz biçimde sağlanması ve saldırganların biran önce yakalanarak 
yargı önüne çıkarılmalarına yönelik etkin önlemlerin alınması istenmiştir. 
Ayrıca, gelişmeleri anında izlemek ve değerlendirmek üzere Bakanlığımızda 
konuyla ilgili olarak bir kriz masası oluşturulmuştur.

OECD ENFORMASYON VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ 
UZMANLAR GRUBU BŞK. YRD. NA DEVLET İSTATİSTİK 
ENSTİTÜSÜ BAŞKANI PROF. DR. ORHAN GÜVENEN'İN 
SEÇİLDİĞİ HAKKINDA BASINA DAĞITILAN BİLGİ NOTU

(8.7.1993)

OECD Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri Uzmanlar Grubu 
Başkan Yardımcılığına Devlet İstatistik Enstitüsü Başkam, Prof. Dr. Orhan 
Güvenen seçilmiştir. Sözkonusu seçim, Grubun 2 Temmuz 1993 tarihli 
oturumunda yapılmıştır.

BOSNA-HERSEK SORUNU İÇİN İSLAM DIŞİŞLERİ BAKANLARI 
KONFERANSI İSLAMABAD OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(8 TEMMUZ 1993)

İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı (İDBK) Bosna-Hersek 
sorununu görüşmek üzere 12-13 Temmuz 1993 tarihleri arasında 
İslamabad'da olağanüstü bir toplantı yapacaktır.

Sözkonusu toplantıya, 21. İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı 
(İDBK) Başkanlık Divanı ve Bosna-Hersek Temas Grubu üyeleri ile 9 
Haziran günü New York'ta Birleşmiş Milletler Koruma Gücü 
(UNPROFOR)'ne katılma konusunda yapılan toplantıda hazır bulunan vç 
bu güce katılma konusuna ilgi duyan ülkelerin Dışişleri Bakanlan 
katılacaktır.

Sayın Bakanımızın beraberindeki bir heyetle katılacağı olağanüstü 
toplantıda, son dönemde Bosna-Hersek sorununun ulaştığı kritik durum 
karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 836 (93) sayılı 
kararının tam olarak uygulanması ve Bosna-Hersek'in Birleşmiş Milletler 
Yasasından kaynaklanan kendini savunma hakkı gibi, Bosna-Hersek'in 
egemenliğini, bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik konular 
üzerinde durulacaktır.
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KUVEYT BAŞBAKAN BlRlNCİ YRD. VE DIŞİŞLERİ BAKANI 
ŞEYH SABAH'IN TÜRKİYE’YE GELECEĞİNE İLİŞKİN BASINA 

DAĞITILAN BİLGİ NOTU
n3.7;1993) •> ' •

Kuveyt Devletinin Ankara’ya atanan yeni Büyükelçisi
Abdulmohsen Al Jeaan, Kuveyr Başbakan Birinci Yarduncısı ve Dışişleri 
Bakanı Şeyh Sabah’ın bir mesajım Saym Bakanımıza tevdi etmek üzere 13 
Temmuz 1993 günü Ankara'ya gelecektir.

14 Temmuz 1993 günü saat 12.00'da Saym Bakanımız tarafından 
kabul edilecek Büyükelçi 15 Temmuz 1993 günü ülkemizden ayrılacaktır.

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDAA HUKUKİ VE TİCARİ 
KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI HAKKINDA

BİLGİ NOTU
(17.7.1993)

29.6.1988 tarihinde Ankara'da parafe edilmiş, 18 Temmuz 1988 
tarihinde de yine Ankara'da imzalanmıştır. Anlaşma 3.5.1990 tarihli ve 
90/432 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile onaylanmıştır.

Sözkonusu Anlaşma hukuk alanında karşılıklı adli yardımlaşmayı 
kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Anlaşma 4 bölüm halinde 17 maddeden oluşmaktadır.

1. bölüm genel hükümleri, 2. bölüm delil sağlanmasını, 3. bölüm 
tebligatı, 4. bölüm de nihai hükümleri içermektedir.

Anlaşma her iki ülke vatandaşlarına diğerinin ülkesinde dava açma 
imkanı vermektedir.

Anlaşma uyarınca, tebligat ve istinabe talepleri İngilizce dilinde 
veya onaylanmış İngilizce dilinde tercümesi ile Diplomatik veya 
Konsolosluk kanallarından ulaşünlacaktır.

Aynca tebligat ve istinabe talebinin neleri ihtiva etmesi gerektiği de 
Anlaşmada açıklanmıştır.

«t#

Anlaşmaya göre, tebligat ve istinabe icrası ne mahiyette olursa 
olsun harcama, ücret vesair masrafların Talep Eden Akıt Tarafça 
tediyesine yol açmayacaktır. Bununla beraber Talep Edilen Akıt Tarafça, 
Talep Eden Tarafdan uzman ve tercümen masraflarının ödenmesini talep 
edebilecektir.
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TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA CEZAİ KONULARDA ADLİ 
YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

(17.7.1993)

29.6.1988'de Ankara'da parafe edilmiş, 18 Temmuz 1988 tarihinde 
de yine Ankara'da imzalanmıştır. Anlaşma, 16.8.1990 tarihli ve 90/786 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile onaylanmıştır.

Anlaşma 5 bölüm halinde 17 maddeden oluşmaktadır. 1. Bölüm 
genel hükümleri, 2. bölüm istinabeyi, 3. bölüm belge ve eşyaların 
sağlanması için celpname ve mahkeme emirlerini, 4. bölüm çeşitli 
hükümleri, 5. bölüm de son hükümleri içermektedir.

Anlaşma, 2. maddesinde de belirtildiği üzere, istinabe/adli yardım 
talebi yoluyla delil sağlanmasını, diğer Akit Tarafın ülkesinde, ilgili 
şahıslara adli belgelerin ulaştınlmasmı ve tebliğini, her Akit Taraf 
vatandaşlarının dava açma veya kendilerini savunma ve mahkemelerine 
müracaat hakkını kapsar.

Anlaşma Akit Taraflann yetkili makamları arasında cezai 
konularda karşılıklı adli yardımlaşmaya konu olan, şahitlerin bulunması, 
soruşturma altında bulunan şahıslar hakkında bilgi toplanmasında işbirliği 
öngörmektedir.

Anlaşma uyannca adli yardım talepleri ve buna ilişkin belgeler veya 
bunların tasdikli örnekleri İngilizce dilinde düzenlenecektir.

İstinabe taleplerinin hangi bilgileri içermesi gerektiği de Anlaşma'da 
açıklanmıştır.

Anlaşma aynca Akit Taraflardan birinin kendi ceza 
mahkemelerince çıkanlmış bulunan celpname ve mahkeme emirlerini diğer 
Tarafın bu konuda yargı yetkisine haiz mahkemesine gönderilmek suretiyle, 
bu celpname ve mahkeme emirlerinde sağlanması istenen belge ve eşyalann 
teminedilmesi imkanını vermektedir.

Anlaşmaya göre gerektiği takdirde, Talep Eden Akit Taraf, Talep 
Edilen Tarafın mevzuatının müsaade ettiği ölçüde sözkonusu eşya ve 
belgelerin temininde zorlayıcı tedbirlere başvurulmasını isteyebilmektedir.
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AZERBAYCAN’A AİT AKDAM ŞEHRİNE YÖNELİK SALDIRILAR
VE BU ŞEHRİN İŞGALİ KONUSUNDA AGİK MİNSK 

KONFERANSI BAŞKANI MARİO RAFFAELLİ'NİN AÇIKLAMASI 
HAKKINDA BİLGİ NOTU 

{24 TEMMUZ 1993)

Yukarı Karabağ'a ilişkin AGİK Minsk Konferansı başkanı, yukarı 
Karabağ'a ateşkesin uygulamasına ilişkin takvimi hazırlanan dokuz ülkenin 
temsilcileriyle birlikte Azeri Akdam'a yönelik saldırılan ve kentin işgalini 
şiddetle kınarlar, işgal edilen topraklardan çekilme ve saldırıl arın biran 
önce durdurulması çağrısında bulunurlar.

Bu kabul edilmesi mümkün olmayan bu eylem, dokuz ülkenin 
ateşkes takviminin son şeklini görüştükleri bir sırada yapılmıştır. Bu eylem, 
yukan Karabağ Ermeni (YKE) liderlerinin Akdam şehrim işgal 
etmeyecekleri hususunda Minsk Konferansı başkanma veregeldikleri 
doğrudan taahhütleri özellikle ihlal etmiştir.

Azeri toprağı olan Kelbecer'e yönelik aynı nitelikteki eylemleri 
haürlatan bu harekat, yukan Karabağ sorununun çözümü için AGİK 
görüşme sürecine YKE'nin dahil edilmeye devam olunmasının mümkün 
olup olmayacağı sorusunu da gündeme getirmektedir.

Minsk Grubu, iyiniyetle, bir yılı aşkın bir süredir, yukan 
Karabağ'daki duruma banşçı bir çözüm bulmak amacıyla çalışmalarım 
sürdürmüştür. Bu çalışmalara istinaden AGİK, görüşmelerin, Yukan 
Karabağ'ın gelecekteki statüsünü de belirleyecek şekilde ilerlemekte olduğu 
bir sırada, ateşkese uyulduğunu denetlemek amacıyla bölgeye kapsamlı 
sayıda gözlemci misyonu göndermeye de hazırlanın aktadır. Grup, 
çalışmalarında her önemli bir aşamaya gelindiğinde, girişilen askeri 
faaliyetler bu çabalan kesintiye uğratmıştır. Kuvvet kullanımı yolu ile son 
zamanlarda işgal edilen topraklardan derhal çekilmeleri, Minsk Grubu 
kararlarına ve BMGK’nin 822 sayılı kararına uymalan yukan Karabağ ,, 
Ermeni toplumunun da yararına olacaktır. Bu, banş görüşmelerinin 
ilerlemesini sağlanması açısından esas unsuru oluşturmaktadır.

Yukan Karabağ Ermemlerini savaşa devama ve çevredeki diğer 
topraklara tecavüze teşvik edenler, ermenilerin can kaybının ve ermeni 
ekonomisinin çökmesinin sorumluluğunu da paylaşmaktadırlar.

Minsk Konferansı başkanı, AGİK'ten mümkün olan en kısa 
zamanda bölgede varlığım tesis etmesini talep etmiştir. Devam eden 
çatışmalara bir çözüm bulmak için grubun çabalarına yönelik bu ciddi ve 
endişe verici darbe karşısında BMGK başkanma da bir rapor sunulacaktır.

Dokuz’lar atılacak diğer adımlan görüşmek üzere önümüzdeki 
hafta tekrar toplanacaktır.
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TÜRKİYE-SUDAN KÜLTÜR İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(28 TEMMUZ 1993}

Ülkemiz ile Sudan arasındaki kültürel ilişkiler 2 Ağustos 1982 
tarihinde imzalanan Kültür Anlaşması uyarınca yürütülmektedir.

İki ülke arasında kültürel ve bilimsel ilişkiler için gerekli yasal 
temeli oluşturan sözkonusu Kültür Anlaşması'nm yürürlüğü konulması ve 
iki ülke kültürel ilişkilerine canlılık getirilmesi amacıyla 1993-1995 yıllarım 
kapsayan dönem içindeki etkinlikleri saptayan bir Kültür Anlaşması 
Uygulama Programı imzalanması hususunda iki ülke makamları arasında 
mutabakat sağlanmıştır.

Bu çerçevede, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1993-1995 yıllan için Kültür Anlaşması 
İcra Programının 28 Temmuz 1993 Çarşamba günü saat 12,00'de 
Bakanlığımız İsmail Erez SAlonunda Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın 
Omar M.B. Shouna ile Dışişleri Bakanlığı Kültür işleri Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Erhan Tunçel arasında imzalanması 
kararîaştınlmıştır.

Sözkonusu program, ülkemiz ve Sudan arasında eğitim ve bilim 
alanında işbirliği yapılmasını, kültür ve sanat alanında karşılıklı sergiler ile 
iki toplumun birbirlerini daha İyi tanımalarının teminini, müzecilik, 
arkeoloji ve kütüphanecilik alanlarında işbirliğini, Sudan'daki Türklere ait 
tarihi eserlerin restorasyonuna katkıda bulunulmasını, enformasyon ile 
genşlik ve spor alanlarında bilgi, yayın ve kişilerin karşılıklı değişimi 
yoluyla kapsamlı işbirliğini öngörmektedir.

Program çerçevesinde ülkemiz Sudan Hükümeti emrine 20 adet 
doktora bursu tahsis etmiş bulunmaktadır.
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BATI AVRUPA'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN 
YUNANİSTAN VE İTALYA'NIN UYGULAYACAĞI VİZE 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(28 TEMMUZ 1993)

Bilindiği üzere, İtalya Hükümeti Batı Avrupa'da yerleşik 
vatandaşlarımızın yaz tatilleri nedeniyle 1 Haziran-1 Eylül 1993 tarihleri 
arasında Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde kolaylık sağlamak amacıyla 
transit vize uygulamasını askıya almış bulunmaktadır.

Bu suretle, Batı Avrupa'da mukim vatandaşlarımızın arabalarıyla 
İtalya'dan doğrudan doğruya feribotlarla Türkiye'ye gelmeleri mümkün 
olmaktadır.

Ancak, bazı vatandaşlarımızın Türkiye'ye doğrudan sefer yapan 
feribotlarla seyahat ettikleri ve karayoluyla. Yunanistan üzerinden 
Türkiyeye geldikleri öğrenilmiştir.

Tabiatıyla, Yunanistan'dan transit geçiş yapacak vatandaşlarımızın 
önceden vize almaları gerekmektedir.

İtalya’daki Yunan Konsoloslukları ise sadece İtalya'da ikamet 
edenlere vize vermekte, diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın ise 
vizelerini bulundukları ülkelerdeki Yunan Konsolosluklarından almaları 
gerekmektedir.

Bulundukları ülkelerdeki Yunan Konsolosluklarından vize almadan 
Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarımızın 
mağduriyetlerinin peşinen önlenmesi amacıyla bulundukları ülkelerin 
Yunan Konsolosluklarından vize almaları yerinde olacaktır.
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İSTANBUL'UN 2000 OLİMPİYATLARI İÇİN ADAY 
GÖSTERİLDİĞİNE DAİR BİLGİ NOTU 

(11 AĞUSTOS 1993)

İstanbul 2000 Olimpiyatları için aday gösterilmiştir. Bu konudaki 
hazırlık çalışmaları devletin öngördüğü taahhütler çerçevesinde 
sürdürülmektedir. 2000 yılı Olimpiyattan İstanbul'da gerçekleştiği takdirde, 
oyunlar Asya ve Avrupa'nın kavşağında, iki kıt'ada yapılacaktır. Sözkonusu 
Olimpiyatlarla ilgili olarak, oluşturulan Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Sayın Juan Antonio Samaranch, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine Olimpiyatlar süresince tüm dünyada silahlann bırakıldığı bir 
sulh ve sükun süresi ilanı ve aynca uluslararası Olimpiyat Komitesinin 
kuruluşunun 100. yıldönümüne rastlayan 1994 yılının bir Banş Yılı olarak 
kabul edilmesi hususlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 
önümüzdeki toplantısında iki karar almasmı önermiştir.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Juan Antonio Samaranch’m sözkonusu 
önerilerinin içtenlikle ve fiilen destekleneceği, Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Sayın Başbakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından kendisine 
bildirilmiştir.

jj/r;

İKO BOSNA MİSYONUNUN ABD'DEKİ TEMASLARI HAKKINDA
BİLGİ NOTU 

(13 AĞUSTOS 1993)

Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin'in de yeraldığı IKO Bosna 
misyonu 12 Ağustos günü BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı ABD 
Daimi Temsilcisi Madeleine Albright ile görüştükten sonra konseyin bütün 
üyeleriyle bir toplantı yapmıştır.

Misyon öğleden sonra IKO üyeleriyle biraraya gelmiştir.

Misyon saat 17:00'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Boutros 
Gali ile görüşmüştür.

İKO Misyonu, bir başka vesile ile Newyork'da bulunan 
Bağlantısızlar Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakam Ali Alatas ile de 
bir görüşme yapmıştır.

BM Daimi Temsilciliğimizde Türk basın mensuplan ile görüşen 
Dışişleri Bakam Sayın Hikmet Çetin gece Newyork'dan Washington'a 
hareket etmiştir.

IKO Bosna Misyonu bugün (13 Ağustos) Washington'da ABD 
Dışişleri Bakanı Christopher ile bir görüşme yapacaktır.
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MÜSTEŞAR YRD. BÜYÜKELÇİ YAŞAR YAKIŞ'A SUUDİ 
ARABİSTAN TARAFINDAN VERİLEN NİŞAN HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 
{25 AĞUSTOS 1993)

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yaşar Yakış'a, 
Türkiye'nin Riyad'daki Büyükelçisi iken, Türk-Suudi ilişkilerinin 
geliştirilmesine yaptığı katkıdan ötürü, Suudi Arabistan'ın en büyük nişanı 
olan birinci derece Kral Abdulaziz Nişanı verilmiştir.

Sözkonusu nişan, Suudi Arabistan'da görev yapmış ? bir Türk 
Büyükelçisine ilk kez verilmiş olmaktadır. V . . :1

Büyükelçi Yaşar Yakış, 1988-92 tarihleri arasmda Riyad'da 
Büyükelçilik yapmıştır.

Sö2konusu nişan 25 Ağustos 1993 günü Ankara'daki Suudi 
Arabistan Büyükelçiliğinde yapılan bir törenle verilmiştir.

Törende Dışişleri Bakam Hikmet Çetin de hazır bulunmuştur.

SİNGAPUR ENFORMASYON VE SANAT BAKANI'NIN KÜLTÜR 
BAKANIMIZ SAYIN FİKRİ SAĞLAR'IN DAVETLİSİ OLARAK 

ÜLKEMİZİ ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 
{27.8.1993)

Singapur Enformasyon ve Sanat Bakanı BG. George YEO, Kültür 
Bakanımız Sayın Fikri SAĞLAR'ın davetlisi olarak 28 Ağustos-2 Eylül 
1993 tarihleri arasmda ülkemizi ziyaret edecektir.

Aynı zamanda Dışişleri 2. Bakanı da olan BG. YEO ve 
beraberindeki Heyet için Kültür Bakanlığımızca örneği eldi program 
hazırlanmış olup, Singapurlu Bakan S Ayın Cumhurbaşkanımız üe Sayın 
Dışişleri ve Kültür Bakanlarımız tarafından kabul edilecektir.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Singapur arasnîda Sanat ve 
taşınabilir Kültür Mirası Alanlarında işbirliği'ne ilişkin bir Mutabakat 
Zaptı'nın imzalanması sözkonusu dur.
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İTALYA'NIN BATI AVRUPA'DA MÜKİM TÜRK VATANDAŞLARI 
İÇİN UYGULADIĞI TRANSİT VİZENİN UZATILDIĞINA DAİR 

BİLGİ NOTU 
(27 AĞUSTOS 1993)

İtalya Batı Avrupa'da mukim vatandaşlarımız için 1 Haziran 1 
Eylül 1993 tarihleri arasında 3 ay süreyle tanıdığı transit vizesi muafiyetinin 
süresini 30 Eylül 1993 tarihine kadar uzatmıştır,

İtalya’dan transit geçecek Batı Avrupa’da mukim vatandaşlarımızın 
bu süre içinde İtalyan sınır makamlarına ikamet belgelerini, feribot 
rezervasyonu veya biletlerini ve şayet Yunanistan üzerinden seyahat 
edecekler ise Yunan transit vizelerini göstermeleri halinde kendilerinden 
ayrıca İtalyan vizesi hamili olmaları şartı aranmayacaktır.

ULUSLARARASI İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ’NÜN GENEL KURULU 
HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(3 EYLÜL 1993)

Uluslararası İstatistik Enstitüsünün (ISI) Floransa'da yapılmakta 
olan Genel Kurulunun bugünkü (1 Eylül) oturumunda Enstitünün 51. 
Dünya Konferansının 1997 yılında İstanbul'da düzenlenmesi 
kararlaştın Imıştır.

ISI Genel Kurulunun öğleden sonraki oturumunda, Başkan Profesör 
Mosteler adaylığımız hakkında bilgi verdikten sonra, DİE Başkanı Prof. 
Orhan Güvenen Sayın Başbakanımızın resmi davet mektubunu okumuş, 
daha sonra tarafımdan yapılan bir konuşmayla Enstitünün çalışmalarına 
atfettiğimiz önem ve 1997 Dünya Konferansının İstanbul'da yapılması 
konusundaki arzumuz vurgulanarak hükümetimizin daveti teyiden 
tekrarlanmıştır. Daha sonra Başkan, davetimizin Enatitünün yetkili 
kurullarında incelenmiş olduğunu ve kabulünün tavsiye edildiğini bildirmiş 
bunun üzerine Genel Kurul 1997 toplantısının İstanbul'da yapılmasını 
ittifakla ve alkışlar arasında resmi biçimde kararlaştırılmıştır.

1885 yılında kurulan Uluslararası İstatistik Enstitüsü, dünyadaki en 
eski uluslararası bilim kuruluşu olııp akademik çerçevelerde ve hükümetler 
nezdinde büyük saygınlık sahibidir. T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü 
aracılığıyla İstanbul'da 1997 yılında gerçekleştirilecek toplantı, bu 
uluslararası kuruluşun ülkemizde tertiplediği ilk Dünya Konferansı 
olacaktır. İstanbul toplantısına yüzü aşkm ülkeden iki bin civarında bilim 
adamının katılması beklenmektedir.
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BAKÜ'DEKİ TÜRK LİSELERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU
(15.9.1993)

Bakü'de bir Türk Lisesinin kapandığı yolunda Moskova mahreçli 
Turan Ajansı haberinin basınımızda yer alması üzerine keyfiyet araşünlmış 
ve Azerbaycan makamlarından bilgi istenmişti.

Bugün Bakü Büyükelçilığırnifiden evvelce Bakü'deki 8.nci okul ile 
Atatürk Lisesi adlı iki özel okulun kapatılma karan alınmış olduğu ancak 
bugün her iki okulun yeniden açıldığı öğrenilmiştir.

Her iki okul da özel okuldur. Ülkemizin Azerbaycan ile yapmış 
olduğu sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımızca kurulan Türk 
Lisesi ile bağlantılı değildir. Resmi çalışmalar çerçevesinde okul 
kapatılması sözkonusu olmamışür.

! ADELAIDE RİSTORİ ÖDÜLÜ HAKKINDA BİLGİ NOTU
(17.09.1993)

19. asırda yaşayan İtalyan tiyatro sanatçısının adını yaşatmak 
amacıyla kurulan "Adelaide Ristori İtalyan Kültür Merkezi" tarafından her 
yıl çeşitli alanlarda üstün başan gösteren İtalyan ve yabancı bayanlara 
Adelaide Ristori ödülü verilmektedir.

Ülkemizden, 1984 yılında Yıldız Kenter, 1986 yılında Prof. Halet 
Çembel, 1987 yılında İdil Biret ile Fahnmissa Zeyde, 1989 yılında Eren 
Eyüboğlu, 1990 yılında Kongre Manejeri Gaye Doğanoğlu, 1991 yılında 
Prof. Dr. Günsel Renda, 1992 yılında ise opera sanatçısı Belkıs Aran, 
tiyatro sanatçısı Macide Tanır ve Dr. Şeyda Şener bu ödülü almışlardır.

Bu yıl verilecek Adelaide Ristori ödülüne ise Hacettepe Üniverstesi 
öğretim üyelerinden Prof Dr. Filiz Yenişehirlioğlu layık görülmüş 
bulunmaktadır.

1968 yılında Robert Kolejini bitiren Prof. Yenişehiroğlu, 1971 
yılında Paris Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olarak Sorbonne 
Üniversitesinde master ve doktora çalışmalarım tamamiamışür. Bir süre 
Harvard Üniversitesinde ders de veren Prof. Yenişehirlioğlu 1992 yılından 
itibaren Hacettepe Üniversitesinde çalışmalarına devşm itmektedir.

Fransızca ve İngilizce dillerinde bir çok eseri bulunan Prof Dr. 
Filiz Yenişehirlioğlu evlidir.

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu 20 Eylül 1993 tarihinde Roma’ya 
giderek ödül alacaktır.
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AVRUPA KONSEYİ ÜYESİ ÜLKELER DEVLET/HÜKÜMET 
BAŞ KANLARI VİYANA ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(6 EKİM 1993}

Türkiye, Avrupa Konseyi'nin kuruluşundan bu yana ilk defa 8-9 
Ekim 1993 tarihlerinde Viyana'da düzenlenen Konsey üyesi 
Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesine Başbakan Tansu Çiller 
.başkanlığında, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in de dahil bulunduğu bir 
heyetle katılacaktır.

Sözkonusu Zirve önerisi Fransa Devlet Başkam François 
Mitterand’dan gelmiş; 1992 Eylül ayında Türkiye'nin dönem başkanlığı 
sırasında İstanbul'da yapılan Avrupa Konseyi olağanüstü Bakanlar 
Komitesi toplantısında karara bağlanmıştır.

Zirve, soğuk savaş sonrası dönemde, "Avrupa'nın yeniden 
yapılanması" süreci içinde Avrupa Konseyi'nin oynayabileceği rolün açıkça 
belirlenmesi ve Avrupa Konseyine daha fazla siyasi ağırlık kazandırılması 
yönünde, teşkilatın yapabileceği çalışmalar için genel direktifler 
oluşturulmasına çalışacaktır.

Genişleyen Avrupa'da, parlamenter demokrasilerin 
güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı ve Avrupa 
İşbirliğinin insani boyutu konularında en ağırlıklı kuruluş olan Avrupa 
Konseyi'nin yapısının ve çalışma yöntemlerinin yeni Avrupa mimarisine 
göre şekillendirilmesine çalışılacak Zirve toplantısında üzerinde durulacak 
belli başlı konular:

- Avrupa Konseyünin genişlemesi ve rolünün güçlendirilmesi,
-Konsey üye sayısının giderek artması muvacehesinde insan haklan

denetim mekanizmalarının reformu,
- azınlıkların haklarının korunması,
- Yeni- ırkçılık, yabancı düşmamlığı ve hoşgörüsüzlükle etkin 

mücadele yöntemlerinin saptanması, teşkil edecektir.

Türkiye, 1990'dan bu yana Avrupa'da meydana gelen özlü 
değişiklikler ışığında, düplikasyon, kaynak israfı ve karmaşıklığı önlemek 
için, tüm Avrupa kuruluşları arasında sağlam bir koordinasyonun yapılması 
ve her kuruluşun görevlerinin açıkça belirlenmesinde; çoğulcu demokrasiye 
bağlılık, hukukun üstünlüğüne saygı ve insan haklarının korunması 
ilkelerinin, merkezi ve doğu Avrupa ülkeleriyle eski Sovyetler Birliği 
Cumhuriyetlerine yaygınlaştırılmasında Avrupa Konseyi'nin etkin bir rol 
oynamasına olanak sağlayacağını düşündüğü böyle bir Zirvenin,’Konsey'e 
verilebilecek yeni görevlerin tesbiti için uygun bir fırsat teşkil ettiğine 
inanmaktadır.
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TÜRK-ALMAN ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONU HAKKINDA 
BİLGİ NOTU
(4.10.1993)

Ülkemiz ile Federal Almanya arasında 8 Mayıs 1957 tarihinde 
imzalanan bir Kültür Anlaşması mevcut bulunmaktadır. Bu anlaşma 
uyannca, Türk ve Alman Dışişleri Bakanlıklarınca oluşturulan Ortak 
Kültür Komisyonu, uygulama programlan tespit etmekte ve sözkonusu 
uygulama programlan, Karma Komisyon müzarekeiennde son şeklini 
almaktadır. 1988'de imzalanan 13. Karma Kültür Komisyonu 
Protokolünden sonra, 1993-1995 yıllarını kapsayan 14. Türk-Aiman Daimi 
Karma Kültür Komisyonu Toplantıdı Protokolü 28 Mayıs 1993 tarihinde 
Bonn'da akdedilmiştir. İki Almanya'nın birleşmesinden sonra ülkemiz ile 
yapılan bu ilk Protokol, bütün Alman eyaletlerini kapsamakta olup; eğitim, 
kültür ve bilim alanlarında işbirliğini öngörmektedir.

14. Türk-Aiman Daimi Karma Kültür Komisyonu Protokolünün
3. maddesi, geçen Mayıs ayında Federal Alman Şansölyesi Helmut Kohl'ün 
ülkemizi ziyaretleri sırasında gündeme gelen İstanbul'da Almanca dilinde- 
eğitim veren bir Vakıf Üniversitesi kurulması konusunda çalışmalar 
yapılmasını hükme bağlamıştır.

Bu çalışmalar çerçevesinde, Federal Alman Dışişleri Bakanlığı 
Kültür İşlerinden Sorumlu Büyükelçi Dr. Lothar Wittmann başkanlığında 
bir heyet, temas ve görüşmeler için ülkemize gelmiştir.

Görüşmelerin 4 Ekim'deki ilk oturumu saat 10:00'da Dışişleri 
Bakanlığında yapılmıştır. İkinci oturum ise İstanbul Erkek Liseliler Eğitim 
Vakfı ve konuya ilgi gösteren özel sektör temsilcilerinin katılımı ilve 
İstanbul’da yapılacaktır.

Ankara'daki ilk oturumda alınan kararlan içeren Protokol, 4 Ekim
1993 günü Dışişleri Bakanlığının Tandoğan Meydanındaki Binasında (Anıt 
Caddesi No: 12 Toplantı Salonun I. kat) Hükümetimiz adına Büyükelçi 
Erhan Tunçel ve Federal Alman Hükümeti adına Büyükelçi Dr. Lothar 
Wittmann tarafından imzalanmıştır.
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İSTANBUL’DA KURULMASI ÖNGÖRÜLEN ALMANCA
TEDRİSATLl ÜNİVERSİTE HAKKINDA BİLGİ NOTU 

{2.10.1993}

İstanbul’da kuruiması öngörülen Almanca iedrisatlı Üniversite 
konusunda görüşmeler \-apmak üzere Federal Alman Dışişlerinde Kültür 
işlerinden sorumlu B üyükelçi Viîmann Başkanlığı!nda 4-5 Eknn 1993 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret eden Alman heyet ile Bakanlığımız Milli 
Eğitim Bakanlığı ve YÖK yetkililerinden oluşan Müsteşar Yardımcısı Ernal 
Tuncel Başkanlığındaki Türk heyeti arasında Ankara ve İstanbul'da 
görüşmeler yapılacaktır.

Bu konuda 4 Ekim 1993 günü yapılacak ilk oturum sonunda 
alınacak kararlan içeren Protokol aynı gün Dışişleri Toplantı Salonunda 
saat 12.00'da iki heyet Başkanlan tarafından imzalanacaktır.

FEDERAL ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA EYALETİ 
HEYETİNİN ZİYARETİ NEDENİYLE BASJN İÇİN HAZIRLANAN

NOT
(13.10.1993)

Federal Almanya Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Bilim ve 
Araştırma Bakanı S Ayın Anke Brunn beraberinde 8 kişiden oluşan bir 
heyetle 12.10.1993-16.10.1993 tarihleri arasında ilgili kuruluşlarımızla 
görüşme ^e temaslar yapmak üzere ülkemizi ziyaret edecektir.

BOSNA-HERSEK’İN BARSELONA SÖZLEŞMESİNE KATILMASI 
HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(13 EKİM 1993}

Halen Antalya'da devam etmekte olan (12-15 Ekim 1993) 
Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunmasına ilişkin Barselona Sözleşmesi 8. 
Hükümederarası toplantısında, taraf ülkeler oybirliğiyle Bosna-Hersek'm ve 
bu ülkeyle birlikte Hırvatistan ve Slovenya'nm anılan Sözleşmeye 
katılmasmı kabul etmişlerdir.

Bosna-Hersek !hl Birleşmiş Milletler'e üye, Akdeniz'de kıpısı 
bulunan bağımsız bir ülke olarak, bu Sözleşmeye katılması için
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Hükümetimizce Birleşmiş Milletler çevre Programı (UNEP) ve diğer taraf 
ülkeler nezdinde yoğun çaba sarf edilmiştir.

Türk Heyetinin Çevre Bakanımız Sayın Rıza AKÇALI 
başkanlığında temsil edildiği ve Akdenizde kıyısı bulunan ve sözleşmeye 
taraf bulunan ülkelerin katıldıkları sözkonusu toplanüyı, çeşitli uluslararası 
kuruluşlar ile Greenpeace gibi hükümet dışı örgütler de izlemektedirler.

Bilindiği üzere Barselona Sözleşmesi, Akdenizdeki kirliliğin 
önlenmesi ve çevre kalitesinin artırılması için yürütülen Birleşmiş Milletler 
çerçevesindeki bir bölgesel faaliyet olan Akdeniz Eylem Planının hukuksal 
temelini oluşturmaktadır.

KUZEY IRAK’A İNSANİ YARDIM PROGRAMIMIZ HAKKINDA
BİLGİ NOTU

(13.10.1993)

1. Hükümetimizin onayı ile Kuzey Irak'a doğrudan yapılması 
kararlaştırılan ve bir yıl süreyle devam etmesi planlanan insani yardım 
programımız başlatılmıştır.

2. Gıda malzemesi, ilaç ve eğitim malzemesinden oluşması 
öngörülen yardımlarımızın mahallinde dağıtımım teminen Dohuk, Erbil ve 
Süleymaniye'de Kızılay Genel Müdürlüğü mensuplarından oluşan ekiplerin 
görev yapacakları dağıtım birimleri faaliyete geçmiştir. Erbil'de aynca tüm 
insani yardım faaliyetindeki eşgüdümü sağlamak üzere bir Koordinatörlük 
birimi de oluşturulmuştur. Her üç birim için yerel makamlar tarafından 
depo tahsisi yapılmıştır.

3. Dağıtım birimlerinin gerek aralarında gerek merkezle 
haberleşmelerini teminen uydu-telefon bağlantısı kurulmuştur.

4. Tüm ekiplerin görevlerini ifa edebilecekleri özel taşıtlar tahsis 
edilmiştir.

5. Birimlerin güvenlikleri mahallinde ücretle istihdam edilen yerel 
mııhafıziarca sağlanmaktadır.

6. Yardım programının Dohuk bölgesi için tahsis edilen gıda 
malzemesi bölümü şu şekilde hazırlanmıştır.
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1 yıllık (ton)

Un : 1738
Pirinç : 330
Bakliyat : 162
Şeker : 250
Yemeklik yağ : 250
Süttozu : 70
Sek mama : 13

Toplam : 2813 ton
Aylık dağıtım 234 ton olarak gerçekleştirilecektir.

7. Erbİl için ayrılan gıda malzemesi kontenjanı ise şöyledir:

1 yıllık (ton)

Un 2525
Pirinç 606
Bakliyat 303
Şeker 454
Yağ 404
Süttozu 126,25
Sek mama 20

Toplam 4438,25

Aylık dağıtım miktarı toplam 369,85 ton olarak saptanmıştır.

8. Süleymaniye bölgesi için öngörülen kontenjan:

1 yıllık (ton)

Un 3000
Pirinç 450
Bakliyat 220
Şeker 330
Süt tozu 93,7
Sek mama 20

Toplam 4499,75

Aylık dağıtım tutarı 374,95 ton olarak öngörülmüştür.



9. Yardım malzemesinin üç bölgedeki dağıtım süreci hakkındaki 5 
Ekim 1993 tarihi itibariyle veriler şöyledir:

10. Dohuk'a 19 araç, 262,236 kg. yardım malzemesi getirmiştir. 
Bu bölgede bir ay içerisinde kırsal kesimde, toplam nüfusu 29:612 olan 
3935 aileye yardım yapılacaktır.

Ayrıca, şehir merkezinde hastane, sağır ve dilsizler yurdu, 
düşkünler evi'nde bulunan ve şehit ailelerinden, toplam 809 kişiye daha 
4,37 ton tutarında yardım verilmiştir.

• U Ü  .'»I},,

11. Erbil'e 39 araç 563,03 kg. yardım malzemesi taşımıştır: 4 
Ekim 1993 günü ERbil merkezinde 230 aileye (toplam 1323 kişi) 11,5 ton 
tutarında ilk dağıtım yapılmıştır. Dağıtımın yapıldığı mahallede Kürt, 
Asuri, Türkmen, Süryani ve Arapların birlikte yaşadığı Yardım Ekipleri 
Koordinatörümüzce belirtilmiştir.

Erbil’de düşkünler yurdu, sağırlar ve dilsizler yurdu, hastane ve 
çocuk yuvalarına da yardım yapılacaktır. Erbil merkezindeki tüm nüfusu 
kapsayan (505.000 kişi) 84.016 aileye yıl boyu, her gruba sadece bir ay 
yardım yapılması şeklinde ulaşılacaktır.

12. Süleymaniye'ye 63 araç 918,98 kg. yardım malzemesi 
getirmiştir. 1 Ekim günü Şerbazer ilçesinde 103 aileye (514 kişi) 4,1 ton 
yardım malzemesi dağıtılmıştır.

Bu bölgede, Kifii, Kelar ilçeleri ile Smut, Halepçe ve Pencuen 
göçmen kamplarına yardım yapılacaktır. Şehir merkezindeki hastane, sağır 
ve dilsizler yurdu, düşkünler evi ve şehit aileleri ile çocuk yurduna da 
yardım ulaştırılacaktır.

13. Yardımın ulaşacağı ihtiyaç sahipleri, Dünya Gıda Programı 
(WFP) ve yerel yetkililerin telkinleri dikkate alınarak saptanmaktadır. Bu 
çerçevede diğer etnik gruplarla birlikte Türkmeııiere de özel ilgi 
gösterilmektedir.
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14. Bireylere verilen aylık yardım kontenjanı şu şekilde 
hesaplanmıştır.

Un
Pirinç
Bakliyat
Şeker
Yemeklik yağ 
Süt tozu

5 kg 
1,2 kg 

600 gr. 
900 gr. 
800 gr. 
250 gr.

Çocuk maması: 100 gr. (0-2 yaş arasında çocuğu olan aileler)

15. Yardım programında öngörülen ilaç ve okul malzemesi ile ilgili 
alım süreci henüz tamamlanmamıştır. Bu kalemlerin de sevkiyatının 
yakında başlatılmasına çalışılmaktadır.

PAPANDREOU’YA SAYIN BAKANIMIZIN TEBRİK MESAJI 
HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(14 EKİM 1993)

10 Ekim 1993 tarihinde yapılan Yunanistan genel seçimlerim 
kazanan Pan Helenik Sosyalist Parti (PASOK) lideri Andreas 
Papandreou'ya Başbakanlığa atanması münasebetiyle SAym Başbakanımız 
bir mesaj göndermiştir.

Başbakanımız mesajında, Papandreou'yu Başbakanlığa atanması 
münasebetiyle kutlamakla ve yeni Yunan, Hükümetine başanlar 
dilemektedir. Başbakanımız mesajında ayrıca, iki ülke arasında somut ve 
anlamlı bir diyalog yoluyla karşılıklı saygı ve güvene dayalı dostluk ve iyi 
komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla ortak çaba sarfedilmesi 
temennisinde bulunmakta, Türk ve Yunan halklarının bölgede barış ve 
işbirliği içinde yaşamaları gerektiğine ilişkin inancını belirtmektedir.

Diğer taraftan, Sayın Bakanımız da Yunan karşıtı Dışişleri Bakanı 
Karolos Papoulias’a gönderdiği mesajda, yeni Bakam atandığı bu görev için 
kutlamakta ve başarılar dilemektedir. Bakanımız mesajında ayrıca, iki ülke 
arasmda dostluk ve karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin 
dileklerini ifade etmiştir.
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KÖRFEZ KRİZİ NEDENİYLE MAĞDUR OLAN 
VATANDAŞLARIMIZIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TAZMİNAT 

KOMİSYONUNA BAŞVURULARIYLA İLGİLİ SÜRENİN 1 OCAK
1994 TARİHİNE KADAR UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

;;jl r {19 EKİM 1994)' • ■

2 Ağustos İ'990-2 Mart 1991 tarihleri arasında cereyan eden 
Körfez Krizi nedeniyle İrak ve Kuveyt'i terketmek, ve bu ülkelerdeki 
işlerinden ayrılmak zorunda kalan veya izin, görev gibi nedenlerle 2 
Ağustos 1990 tarihinden önce bu Ülkelerden aynlan ve işlerine dönemeyen 
vatandaşlarımızın "A", "C” ve "D" tipi tazminat talebiyle ilgili başvuru 
süresi Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonunca î Ocak 1994 tarihine 
kadar uzatılmıştır.

' ; (iA'iii i  iiÎ'ûZi¡ÇîBU:
Halen müracaat etmemiş vatandaşlarımızın 1 Aralık 1993 tarihine 

kadar "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanlığı KOKD-II Anıt 
Cad. No: 12 Tandoğan/ANKARA" adresine durumlarını gösteren
belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Tazminat taleplerinin Bakanlığımız kanalıyla 1994 Ocak ayından 
önce Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonuna ulaştırılması 
gerektiğinden 1 Aralık 1993 tarihinden sonra yapılacak başvuruların işleme 
konulması mümkün olmayacaktır.

BOSNA-HERSEKLl YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN 
EĞİTİMLERİNİ TÜRKÎYEDE SÜRDÜRMELERİ 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(21 EKİM 1993)

Bosna-Hersek'te süregelen savaş nedeniyle eğitimlerine devam 
edemeyen Bosna Hersekli yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitimlerini 
Ülkemizde sürdürmeleri amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda çeşitli 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bir kısmı Saraybosna'da bir kısmı Zagrapte 
bulunan, bir kısmı da özel şekillerde veya mülteci olarak ülkemize gelmiş 
bulunan bu öğrencilerden yüksek öğrenim çağında olanlar için, 1993-1994 
öğretim yılında üniversitelerimizde 400 kontenjan ayrılmış ve devlet 
burslusu sayılmaları temin edilmiştir. Bu hususta ülkemizle Bosna-Hersek 
arasında Yüksek öğrenim Konusunda işbirliği Protokolü imzalanacaktır. 
Bu protokol münhasıran 400 öğrencinin devlet burslusu ayılması ve 
üniversitelerimize yerleştirilmeleri ile ilgilidir.

Sözkonusu Protokol, 22 Ekim 1993 günü saat 10.00'da İsmail 
Erez Salonu'nda Sayın Bakanımız ve Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi 
Hajnırin Somun tarafından imzalanacaktır.
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İSLAM DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONFERANSI (İDBK) HAKKINDA
BİLGİ NOTU 

(25 EKİM 1993)

1. 24-29 Nisan 1993 tarihleri arasında Karaçi'de düzenlenen 21. 
İslam Dışişleri Bakanlan Konferansı (İDBK)'nda, Türkiye'nin önerisi 
üzerine, uluslararası terörizmle mücadele amacıyla İslam Konferansı 
örgütü (İKÖ) çerçevesinde bir "Davranış Kurallan (Code of Conduct)" 
sistemi oluşturulması kararlaştmlmıştı.

2. Karar uyarınca, 1994 Nisan ayında Tunus'ta düzenlenecek 22. 
İDBK'na konuyla ilgili bir rapor sunmak üzere tüm üye ülkelerin katılımına 
açık bir çalışma grubu kurulmuştur.

3. Anılan Çalışma Grubu toplantısına Türkiye evsahipliği yapacak 
ve toplantı 26-27 Ekim 1993 tarihleri arasında Büyük Ankara Otel’inde 
düzenlenecektir.

MEKSİKO KENTİNDEKİ UNIVERSITY CLUB'DA DÜZENLENEN 
TÜRK GECESİ VE TÜTAV’IN SERVANTES FESTİVALİNE 

İŞTİRAKİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(27 EKİM 1993)

1- "Türk Gecesi" Meksiko Kentinin en eski ve itibarlı 
demeklerinden University Club'da tertiplenmiştir. Neksiko kentinin iş 
çevreleri ve sair kesimlerinden yaklaşık 350 seçkin davetli bu geceye 
katılmışlardır.

Türk Gecesinde mutfağımızdan çeşitli geleneksel yemeklerimiz 
sunulmuş, bu maksatla Türkiye'den gelen bir ahçı yönetiminde hazırlanan 
yemekler tüm misafirlerimiz geğenisi ve takdirini kazanmıştır. Yemekte 
beyaz ve kırmızı Türk şarapları ikram edilmiş, menü dahil gecenin 
programı, eski Türk motifleriyle bezenmiş büyük renkli kartlar kap olarak 
kullanılmak suretiyle konuklara takdim edilmiştir.

Gecenin programı semazenlerin misafirler için çok değişik olan 15 
dakikalık gösterisi ile başlamış, bu sırada canlı olarak klasik mcvlevi müziği 
icra edilmiştir. Bu gösterinin özelliğine binaen akşamın yemek servisi 
danslan takiben yapılmıştır. Gecenin son programını Servastes Festivali için 
Meksikaya giden TÜTAV Dans Grubunun ülkemizin çeşitli yörelerinden 
sunduklan oyunlar teşkil etmiştir. Bu kısım son derece hareketli ve
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kendisine özgü giysileri ile Karadeniz danslarıyla son bulduğunda, 
misafirler Dans Grubumuzu ayakta alkışlayarak tezahüratla kutlamışlardır.

Türk Gecesi vesilesiyle Demeğin Balo Salonu Türk Bayrakları ve 
el yapısı kilimlerimizle süslenmiş, Balo Salonuna girişte çeşitli afişlerle 
ülkemizin turistik zenginliği yansıtılmış, ayrıca yemek sırasında salonun bir 
köşesinde tavana raptedilmiş büyük perde üzerinde projeksiyonla devamlı 
olarak slaytlar gösterilerek memleketimizin zengin turizm olanakları 
tanıtılmıştır. Yine bu gece vesilesiyle yemek masalarının tamamı geleneksel 
Türk çiçekleri olan beyaz lale ve kırmızı karanfil ile yeşil yapraklardan 
oluşan buketlerle süslenmiş, böylece Türk ve Meksika bayraklarının 
renkleri anlamlı bir şekilde sergilenmiştir.

Türk Gecesi dolayısıyla el yapısı hah ve kilimlerimiz dahil hah ve 
kilimden mamul çantalar ve büro eşyaları, gümüş parçalar, sanat değeri 
olan seramik eşyalar ve çeşitli giysi ve aksesuarlar satışa açık olarak teşhir 
edilmiş, bu faaliyetimiz de mutadın üzerinde alaka toplamıştır.

Bu vesilç ile tertiplenen piyangoda misafirlere Türkiye üzerine iki 
lüks baskı renkli İngilizce kitap, üç elişi gümüş ayna, bir büyücek Karsa 
yapısı Kafkas tipi desenli hah ile bir çifte Meksika-New 
York-Istanbul-New York-Meksika uçak bileti ve İstanbul'da Conrad 
Hilton'da bir hafta ücretsiz ikamet hediye edilmiştir.

Gecenin sonunda veda ederken birçok misafirler bu kültürel ve 
tanıtma faaliyetimizin çeşitli veçhelerinden sitayişle bahsederek, ülkemizin 
tarihi ve kültürel mirasından, büyük turistik zenginliklerinden, 
mutfağımızın fevkalade lezzetinden övgü ile söz etmişler, sefaretimizi bu 
teşebbüsünden dolayı tekrarla tebrik etmişlerdir.

Türkiye olarak Meksiko kentinde ilk defa bu çapta bir kültürel ve 
tanıtma programı düzenlenmiştir.

2- Guanojuato kentinde 21. Servantes festivali münasebetiyle 
TÜT AV Grubu 23 Ekim Cumartesi akşamı Alhondiga De Granaditas açık 
hava tiyatrosunda gösterisini dunmuştur.

TÜT AV Grubunun gösterisi Prof. Talat Halmâh'ın takriben cm 
dakikalık İspanyolca takdim konuşmasıyla başlamıştır. Programda ilk 
sırada Hacı Bektaş Veli'den semah ve bunu takiben M evlana Celal eddın 
Rumi’den ilham alınan sema gösterileri yer almış, Prof Halman semah ve 
sema gösterilerinin arkasındaki felsefe ve anlamı seyircilere izah etmiştir.
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Müteakiben semah ve semadan mülhem ve bunlara özgü müzik 
canlı olarak icra edilerek mezkur iki büyük düşünürün mistik funyasının 
havası anılan müzikle oluşturulmuş ve bu hava içerisinde semah ve sema 
gösterileri büyük ölçüde geleneklere sadık kalınarak izleyicilere takdim 
edilmiştir.

Daha sonra memleketimizin çeşitli yörelerinden, örneğin Konya, 
Silifke ve Doğu Anadolu'dan birbirinden güzel danslar çok hareketli ritm ve 
rengarenk giysiler içerisinde icra edilmiştir. Bu dansları takiben yine tarihi 
folklorumuzdan esinlenmiş stilize edilmiş bir danslar demeti sunulmuş, 
burada ekibimizin zarif ve ahenkli hareketleri kadar, giysilerin zerafet ve 
güzelliği seyircilerin büyük alakasını çekmiştir.

Son olarak tüm grubun iştirakiyle Karadeniz'den sunulan danslar, 
Meksika için çok değişik giysileri, oyunun son derece hareketli temposu ve 
nihayet genç folklor ekibimizin fevkalade ahenkli ve canlı danslarıyla gece 
son bulduğunda, gençlerimiz birkaç dakika sahnede tutularak 7.000 
civarında seyircinin alkış ve tezahüratına mazhar olmuştur.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ KÜLTÜR BAKAN YARDIMCISI LİU DE 
YOU’NUN KÜLTÜR BAKANIMIZIN SAYIN FİKRİ SAĞLAR'I 

ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU
(8.11.1993)

Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Liu De You 
Kültürü Bakanımız Sayın Fikri Sağlar’ın daveti üzerine, beraberinde 5 
kişilik bir heyetle 8-16 Kasım tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmektedir. 
Çin’le gelişen ilişkilerimiz çerçevesinde kültür konularında da işbirliği 
imkanlarının geliştirilmesi amacına yönelik bu ziyaret sırasında, iki ülke 
arasında bir kültür Anlaşması imzalanması öngörülmektedir.

8 Kasım akşamı Sayın Kültür Bakanımızın onuruna vereceği 
yemeğe katılacak olan konuk Bakan Yardımcısının 9 Kasım günü, resmi 
görüşmelerin ardından, Ankara'da düzenlenecek Çin Festivalinin açılışım 
yapması programlanmıştır. 19 Kasım günü Anadolu Medeniyetleri ve 
Etnografya Müzelerini, ziyaret edecek olan konuk heyet 11 Kasım günü 
Kapadokya'yı, 12 Kasım günü İzmir'i, 13 Kasım günü Selçuk ve 
Kuşadasmı, 14 ve 15 Kasım günleri İstanbul’u ziyaret ettikten soma 16 
Kasım günü ülkemizden ayrılacaktır.
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TÜRKİYE'NİN BM FAO TEŞKİLATININ KONSEY ÜYELİĞİNE 
SEÇİLMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(24 KASIM 1993)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) 27, Konferansı 
Genel Kurulu'nda 22 Kasım 1993 tarihinde yapılan seçimlerde Türkiye, 
Teşkilat'ın yürütme organı olan Konsey üyeliğine seçilmiştir.

FAO Avrupa bölgesinden adaylığını koyan ülkemiz, gizli oyla 
yapılan seçimlerde 99 oyluk barajı ilk turda aşarak 103 oy elde etmiştir. 
Üyeliğimiz FAO Konseyi'nin Ocak 1995-Kasım 1997 dönemim 
kapsamaktadır. Konseyde ülkemiz son olarak 1985-87 döneminde üyelik 
yapmıştır.

Seçimlerde ülkemizin yanısıra Avrupa bölgesinden Konsey'e 
seçilen diğer ülkeler Almanya, Estonya, Fransa, Ingiltere, İtalya, Norveç ve 
Slovak Cumhuriyeti'dir.

Genel konferanslar arasındaki iki yıllık sürede en az üç kere 
toplanan Konsey'in halen 49 üyesi bulunmaktadır. Üçer yıllık dönemler 
itibariyle seçilen Konsey üyelerinin üçte biri bu şekilde yenilenmiş 
olmaktadır.

BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DİMİTRİ 
IKONOMOV’UN ANKARA’YI ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

(30 KASIM 1993)

Türkiye-Bulgaristan siyasi istişareleri için Ankara'ya gelen 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Ikonomov, Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev’den yazılı bir mesaj getirmiştir.

29 Kasım günü Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Bilgin Unan ve Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitri Ikonomov 
başkanlıklarındaki Türk-Bulgar Heyetleri arasında yapılan istişarelerde 
ikili ilişkilerin tüm veçheleri ile güvenlik sorunları ele alınmış, iki ülke 
arasındaki işbirliğinin her düzey ve alanda geliştirilmesi üzerinde önemle 
durulmuştur.

Bu bağlamda, terörün her türlüsüne karşı olduklarım teyid eden 
Bulgar Tarafı, bu alanda Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduklarım 
vurgulamıştır;

Uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde etraflı görüş teatisinde 
bulunan Taraflar, bu çerçevede Avrupa Güvenliği, Bosna-Hersek, 
Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu konularında aynı görüşleri 
paylaştıklarını memnuniyetle tesbit etmişlerdir.
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TÜRKİYE-ABD ORTAK EKONOMİK KOMİTESİ TOPLANTISI 
HAKK1NDAKİ BİLGİ NOTU 

(7 ARALIK 1993)

Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komitesinin ilk toplantısı 8 Ocak
1993 Çarşamba günü saat 10.00'da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(HDTM) Uğur Ercan salonunda açılacaktır.

9 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da belgelerin imzalanmasından 
sonra Ekonomik Komite Eşbaşkanlannca, HDTM'de ortak bir basm 
toplantısı düzenlenmesi öngörülmüştür.

Basın Mensuplarına saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE-AT GÜMRÜK BİRLİĞİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ
4 NCÜ TOPLANTISI HAKKINDA BASIN İÇİN DAĞITILAN NOT 

(13 ARALIK 1993)

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1995 yılı içinde kurulacak 
Gümrük Birliği ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere Türkiye ile AB 
Komisyonu arasında kurulmuş olan Gümrük Birliği Yönlendirme 
Komistesi'nin Dördüncü toplantısı 10 Aralık 1993 günü Ankara'da 
yapılmıştır.

Toplantıda Topluluk Heyetine Komisyon'da Türkiye ile ilişkilerden 
Sorumlu Direktör Rhein, Türk Heyetine de Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Toplulukları Genel Müdürü Akın Alptuna Başkanlık etmişlerdir. 
Heyetimizde ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve Kuruluşlarımızla temsilcileri de 
yer almışlardır.

Türk Heyeti toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ortaklık 
Anlaşmalarına uygun olarak Türkiyenin Gümrük Birliğini 1995 yılında 
tamamlamak için gerekli hazırlıkları yürütmekte olduğunu, bu çerçevede 1 
Ocak 1994 tarihinde gümrük indirimleri ve Ortak Gümrük Tarifesine uyum 
ve ayrıca Toplu Konut Fonunda indirimlerin öngörüldüğünü ifade etmiştir.

H ek im iz aynca, Toplulukla mali işbirliğinin yeniden işlerlik 
k a z a n ç ı a s i j . T u r k  ihraç mallarına anti-damping tedbirleri uygulamasına son 
verilmesi, dış ticaret politikaları konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında danışmalar yapılması ve tanm tavizleri rejiminin iyileştirilmesi gibi 
konulardaki beklentilerimizi açıklamıştır.
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Komite toplantısında gündemde yer alan konularda ayrıntılı görüş • 
teatisinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, Heyetimiz, Topluluk tarafına, 1 
Ocak 1994 tarihinde uygulamaya konacak yeni dış ticaret rejimimizin 
esaslan hakkında özet açıklamalarda bulunmuştur. Ülkemizdeki standart 
uygulaması ve bunun dışticarete yansıyan yönleri ve özellikle teknik 
uygunluk belgelerinin karşılıklı tanınması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. 
Hükümetimizce yürütülen vergi reforrmı çalışmaları hakkında da özet bilgi 
verilmiştir.

Topluluk Heyeti, Avrupa Birliğinin dış ticaret politikası hakkında 
kapsamlı açıklamalarda bulunmuş ve bilahare bu politikalara uyum 
konusunda görüş alış-verişi yapılmıştır.

Tarım ürünleri ticaretiyle ilgili olarak, işlenmiş tarım ürünlerinin 
Gümrük birliğine dahil edilmesi amacıyla Türkiye ile AT Komisyonu 
ansında başlatılan teknik çalışmaların durumu gözden geçirilmiş ve 
karşılıklı tarım tavizleri rejimlerinin iyileştirilmesi amacıyla önümüzdeki 
dönemde yapılmadı öngörülen çalışmalar üzerinde durulmuştur.

Toplantıda, ayrıca, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yetki 
alanına giren demir ve çelik ürünleri hususunda görüş teatisinde bulunmak 
amacıyla temas grubunun toplanması öngörülmüştür.

Gümrük Birliği'nin kurulması ile birlikte başta ortak ticaret 
politikası olmak üzere bu birlik kapsamına giren konularda Topluluk ile 
Türkiye arasındaki işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 
gerçekleştirilecek kurumsal düzenleme konusu ile iki taraf arasında 
çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için nasıl bir mekanizma 
oluşturulabileceği hususu da toplantıda ele alınmıştır.

Yapıcı bir ortamda cereyan eden bu toplantı sonunda, 
Yönlendirme Komitesinin müteakip toplantısının, 1994 Ocak ayının ikinci 
yansında Brüksel’de yapılması kararlaştırılmıştır.

T. C .
D IŞ İŞ L E R İ  B A K A N L IG |

KÜTÜPHANESİ
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HUMAN RIGHTS WATCH'UN TÜRKİYE RAPORU HAKKINDA 
BİLGİ NOTU

Human Rights Watc'un 1993 yılı raporu 424 sayfadan 
oluşmakladır. Raporun 4 sayfası Türkiye'ye ayrılmıştır. Raporun, Human 
Rights Watch'un kolu olan ve Türkiye'nin de dahil olduğu AGİK 
ülkelerindeki durumu inceleyen Helsinki Watch'un raporlarından esinlenerek 
hazırlandığı anlaşılmaktadır.

Ancak, bugüne kadarki izlenimlerimiz Helsinki Watch'un ülkemize 
yönelik tutumunun önyargısız, ve objektif olmadığı yolundadır. 1993 yılı 
raporunda da Helsinki Watch'un bilinen iddialarının tekrarlandığı 
görülmektedir.

Raporda, ülkemizle ilgili kabul edilemez iddialar tekrarlanırken 
Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu bir kez daha gözardı 
edilmektedir.

Türkiye'ye gelen yabancı insan haklarım inceleme heyetlerinin, 
ülkede serbestçe çalışabildikleri raporda kabul edildiği halde, ülkemizde 
etkin bir şekilde uygulanan, insan haklan iç ve uluslararası denetim 
mekanizmaları görmemezliğe gelinmektedir.

Öte yandan raporda, hayret verici bir şekilde, Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu'nun kabul ettiği gözaltı sürelerini ve işkenceyi önleyici maddeler 
içeren, kısacası bir reform yasası niteliğinde olan CMUK'un uygulanmasına 
karşı olunduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, insan haklan eğitiminin işkenceyi 
önlemekte yararsız olduğu gibi ilginç bir görüş ileri sürülerek ihlallerin 
siyasi irade sonucu ortaya çıktığı gibi gerçek dışı bir iddiada 
bulunulmaktadır.

Raporda, ülkemizdeki terörizm olgusu yok sayılmakta, PKK, 
terörist örgüt yerine savaşan taraf olarak takdim edilmekte ve böylece 
uluslararası platformda yasallık kazandırılmaya çalışılmaktadır. ABD, 
Fransa, Almanya'nın PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiği, Fransa ve 
Almanya'nın PKK'mn faaliyetlerini fiilen engellediği ve diğer Avrupa 
ülkelerinde de terör örgütlerine karşı önlem alınması yönünde 
hareketlenmeler olduğu ve nihayet BM kararlarıyla terörizmin bir insan 
haklan ihlali olarak kabul edildiği ve kmandığı bir ortamda Helsinki 
Watch'in PKK'yı halen savaşan taraf olarak kabul etmesi, sözkonusu 
kuruluşun ön yargılı tutumunun uluslararası alandaki gelişmelerde uyum 
halinde olmadığını ortaya koymaktadır.
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AKADEMİK ARAŞTIRMALAR VE ÜNİVERSİTELERLE İLİŞKİLER
a HAKKINDA BİLGİ NOTU

C24 ARALIK 1993)

Üniversitelerimizin dış politika alanındaki tecrübe ve bilgi 
birikimlerinden istifade etmeye büyük önem vermekteyiz

Son yıllarda üniversitelerimizle çeşitli alanlardaki işbirliğimiz daha 
kapsamlı bir hale gelmiştir.

Bu çerçevede, ülkemizi yakından ilgilendiren çeşitli konularda 
derinlemesine araştırmalar yapılabilmesini teminen bir süredir muhtelif 
üniversitelerimiz ile temas halinde bulunmaktayız

Bu bağlamda, Marmara Üniversitesi ile yaptığımız temaslar 
neticesinde, bu üniversitemiz tarafından "Yeni Balkanlar ve Türkiye" 
konulu bir araştırmanın yapılması hususunda mutabık kaldık. Bu 
araştırmada, dış politikamızın Balkan boyutu, Balkan ülkeleri ile 
ilişkilerimiz tarihi bir perspektif içinde ele alınarak değerlendirilecektir.

Akademik araştırmalar çerçevesinde ayrıca, "Soğuk Savaş Sonrası 
Helsinki Süreci" konulu bir araştırmanın bir bilim adamları grubunca 
yapılması için görüş birliğine varılmıştır. Bu konudaki çalışma da yakında 
başlatılacaktır.

Bu iki projeye ilaveten, Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından 
"Kafkaslar", İstanbul Üniversite tarafından "Türkiye'nin Karşılaştırmalı 
Rakamsa] Büyüklüğü" konusunda araştırmalar yapılması için ilgili 
üniversitelerimizle temaslarımız sürdürülmektedir.
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YUGOSLAVYA'DAKİ SAVAŞ NEDENİYLE KAPAU OLAN YOLUN 
MACARİSTAN-ROMANYA GÜZERGAHINA KAYMASI 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 
(30 TEMMUZ 1993)

Yugoslavya yolunun savaş nedeniyle hemen tamamiyle kapalı 
durumda olması sonucu Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın 
Türkiye'ye geliş gidişlerinde kullandıkları transit kara yolundaki trafik 
Macaristan-Romanya güzergahına kaymış ve Romanya'yı odak noktası 
haline getirmiş bulunmaktadır.

Güzergah üzerinde bulunan Macaristan, Romanya ve Bulgaristan 
makamlarıyla devamlı temaslarda bulunularak vatandaşlarımızın transit 
geçişlerinde ve sınır kapılarında karşılaştıkları sorunlar dile getirilmekte ve 
gerekli önlemlerin alınması talep edilmektedir.

Ancak sorunların bazılarının bu ülkelerdeki fiziki yetersizlik ve 
güçlükten kaynaklanmakta olduğu ve kısa dönemde de kesin şekilde tatmin 
edici bir çözüme kavuşturulamayacağı tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın tatil dönüşü benzer sıkıntıları 
çekmemeleri için öncelikle hava ve deniz yollarını tercih etmeleri, 
karayoluyla seyahat etmeleri halinde ise özellikle Romanya'da, mümkün 
olan ölçüde ana yollar üzerindeki Kalafat ve Giurgiu kapılan yerine, tali 
yollar üzerinde bulunan VAMA VEÇHE ve NEGRO VODA sınır kapılannı 
kullanmalan tavsiye olunur.

388



7. DIŞİŞLERİ EĞİTİM MERKEZİNİN ÇALIŞMALARI



*



1- 1993 YIL! EĞİTİM FAALİYETLERİ 
1/a- Eğitim Proğramları: 
a- 24.üncü Dönem:

■ . • j i j  jh  t« ? .; . '. .

Bakanlık Eğitim Kurulu Kararına uygun olarak ve yürürlükteki 
mevzuat uyarınca, 1992 Aralık ayında sonuçlanan giriş sınavında başarılı 
olarak Bakanlığımıza giren 21 aday meslek memurundan 1.8'i 5-19 Aralık 
1993 tarihlerinde verilen 24.üncü Dönem Temel Eğitim Programına ve 25 
Ocak-25 Şubat 1993 tarihlerinde verilen Hazırlayıcı Eğitim Programına 
katılmışlardır.

Bu programlara aynca 13 aday idari memur, 10 aday Bölge 
Uzmanı, 11 aday Haberleşme Teknisyeni katılmıştır, tüm aday personel 
Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılan sınavlarda 
başarılı olmuşlardır. -

b- 25.inci Dönem:

Bakanlığımıza 1992 Ağustos ayında yapılan sınav sonucunda 
katılan 21 aday meslek memuru 8-19 Mart 1993 tarihlerinde verilen Temel 
Eğitim ve 1-30 Nisan 1993 tarihlerinde verilen Hazırlayıcı Eğitim 
Programına katılmıştır. Aynı Proğrama önceki eğitim dönemlerinde 
mazeretlerine binaen Hazırlayıcı Eğitim Proğramına veya bunun sınavına 
katılamayan iki aday meslek memuru da iştirak etmiştir.

Her iki dönemin gerek Temel gerek Hazırlayıcı Eğitim Programı 
tam gün esası üzerinden düzenlenmiştir. Programa dahil konulardan büyük 
bölümü Bakanlığımız üst düzey görevlileri tarafından verilmiş, olanaklar 
ölçüsünde konularında uzmanlaşmış Emekli Büyükelçilerimizin 
tecrübelerinden de yararlanılmıştır. Aynca, bir yabancı Büyükelçi ile 
General rütbesindeki bir savunma Ataşesi de ders vermişlerdir.

1/b- Yönlendirme Kursları:

Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından yabancı ülkelere sürekli 
görevle atanan personel için Başbakanlık talimatı uyarınca düzenlenen Dış 
Görev Yönlendirme Kurslarına 1993'de de devam edilmiş, Mart, Haziran, 
Eylül ve Aralık aylarında dört dönem halinde beşer gün süreli 4 kurs 
düzenlenmiştir. Bu kurslara toplam 10 kurum ve kuruluştan toplam 137 
kişi katılmıştır. Her dönem sonunda katılanlara özel olarak hazırlanmış 
katılma belgeleri verilmiştir. Bakanlığımız mensubu 10 üst düzey yönetici 
toplam 40 saat ders vermişlerdir.
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Kurslar Bakanlığımız mensuplan ile Milli Güvenlik Kumlu Genel 
Sekreterliğinden bir yetkilinin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Kurslarda, 
Türk Dış politikasının Genel Esaslan, Kürt Sorunu, Yurt Dışındaki 
Yıkıcı-Bölücü akımlar, Türkiye'nin Yurtdışmda Tanıtılması, Ermeni Sorunu 
ve Terörü ile Genel Protokol Kurallan gibi konular işlenmektedir.

1/c- Yabancı Diplomatlara Verilen Kurslar

Vaki talep üzerine, 13 Eylül-21 Ekim 1993 tarihlerinde 
EKETİB/TÎKA ve Dış Politika Enstitüsü ile işbirliği halinde 9 ülkeden 
toplam 26 genç diplomata bir mesleki eğitim programı düzenlenmiştir. 
Katılım aşağıdaki gibi olmuştur:

- Arnavutluk 1, Azerbaycan 8, Gürcistan 2, Kazakistan 5, KKTC 
4, Kırgızistan 3, Makedonya 1, Moldova 1 ve Türkmenistan 1.

6 hafta süreli bu defaki kursa Ankara’daki 5 üniversitemize mensup 
öğretim üyeleri de katılmışlardır. Derslerden, 23'ünü Bakanlığımız 
mensuplan, 23'ünü de öğretim üyeleri vermişlerdir. Aynca Kültür ve 
Turizm Bakanlıkları Müsteşarlan da kendi konlulannda birer dens 
vermişlerdir.

Kursun gerektirdiği harcamalara EKETİB/TİKA tarafından 
karşılanmıştır.

Bakanlığımız Müsteşan ve Eğitim Kurulu Başkanı Büyükelçi 
Özdem Sanberk, eğitim sonunda 24.üncü ve 25.inci dönem eğitim 
programlarına katılan aday meslek memurlanmtz ile Eğitim Merkezimiz 
-TİKA-Dış Politika Enstitüsü işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen mesleki 
eğitim programına katılan 26 yabancı genç diplomat ve Bakanlık dışı ve 
içinden eğitim dönemlerinde konferans veren zevat onuruna Devlet Konuk 
Evinde 22 Ekim 1993 günü bir resepsiyon vermiştir.

1/d- Bakanlık genç Meslek Memurlarına İkinci 
Yabancı Dil Kursları

Sayın Bakanın da onayı ile bu uygulamaya 1992-1993 döneminde 
de devam edilmiştir. 1992'de giriş sınavını başaran aday meslek 
memurlarımızın 20'si temel Fransızca kurslarına, 6’sı da çeşitli düzeylerdeki 
İngilizce kurslarına katılmışlardır, 144 saatten oluşan temel Fransızca 
kurslan Fransız Kültür Merkezi öğretmenleri tarafından Bakanlığımızda 
düzenlenmiş, diğer Fransızca kurslar Fransız Kültür Merkezinde verilmiştir. 
İngilizce kurslar ise Türk-Amerikan Dermeğinde verilmiştir.
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1/e Eğitim ve Inçeleme Gezileri:

; Şundan önceki yıllarda uygulamaya devam edilerek eğitim dönemi 
sonunda, aday meslek memurları Mayıs ayında KKTC'net Jiaziran ayında 
ise Viyana'ya birer eğitim ve inceleme gezisi yapmışlardır.

KKTC'de heyet Devlet Başkanı Denktaş başta olmak üzere, Meclis 
Başkanı H. Atun, Başbakan D.Eroğlu ve Dışişleri ve Savunma K.Atakol 
tarafından kabul edilmiş; aynca KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 
ve KKTC'de T.C. Silahlı Kuvvetleri Komutanı ziyaret edilmiş; anılan 
KKTC makamlarında ve mezkur komutanlıklarin karargahlarında verilen 
brifingleri izlemişlerdir. Büyükelçiliğimizde de aynca Kıbrıs sorununun 
tarihi gelişimini jçeren brifingi izleyen aday memurlar bu suretle konunun 
muhtelif veçheleri hakkında ilk elden ayrıntılı bilgi edinmişlerdir. Bu arada 
"Temas Hatlı", Nİaraş, Magosa, Güzelyurt, S.T. Hilarión, Toplu Mezarlar 
ve Çıkarma İlajı ziyaret eâihnşitir.

Haziran ayında Viyana'ya ziyarette bulunan heyet BM Uyuşturucu 
Maddelerle Mücadele Fonunu ve Viyana Diplomasi Akademisini ziyaret 
etmiş, buralarda verilen brifingleri izlemiştir. Aynca AKKUM konusunda 
AKKUM Türk Delegasyonunda Büyükelçi Ali Hikmet Alp bir konferans 
vermiştir. Heyet Viyana Büyükelçiliğinde Büyükelçi Filiz Dinçmen 
tarafından da kabul edilmiştir. Bu meyan da Askeri Tarih Müzesi, Hofburg 
ve Schönbrunn Saraylan gezilmiştir.

2- YAYIN FAALİYETLERİ

NATO'nun Uluslararası Sekretaryasmda görevli bulunan 
Büyükelçilik Müsteşan Ünal Çeviköz'ün Brüksel 
Üniversitesindeki"Sub-Regiional Cooperation and Pan-European 
Integration" başlıklı Master Tezi ve Siyaset Planlama Dairesinde Şube 
Müdürü İrfan Acar'ın "Dış Politika" adlı yayınlan, bünyelerinde siyasal 
bilgiler /uluslararası ilişkiler bölümleri bulunan 13 Üniversitemize 
dağıtılmıştır.
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3- TÜRKİYE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ

DEM Başkanı TODAÎE'nin Yönetim Kurulu toplantılarına üye 
sıfatı ile katılmaktadır.

4- BAKANLIK KÜTÜPHANESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

DEMB uhdesine verilmiş bulunan Bakanlık Kütüphanesinin 
imkanlar ölçüsünde en verimli şekilde hizmet vermesine devam edilmiştir. 
Ancak, 1992 yazanda taşınılan Tandoğan meydanındaki Bakanlık Ek 
Binasında Kütüphane için ayrılan odanın boyutları sınırlı olduğundan, 
kitaplarımızın takriben % 80'i, evvelce Bakanlığımızca, halen
Başbakanlıkça muhafaza edilmekte ve bu nedenle Bakanlığımız 
mensuplarının istifadesine sunulamamaktadır. Balgat'taki Ana Binamıza 
bitişik olarak yapımına başlanılan yeni binamız hizmete girdiğinde, 
Kütüphanemiz için de uygun bir mahal sağlanmış olacak ve Başbakanlık 
deposundaki kitaplarımız da burada kullanıma sunulabilecektir.
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BAŞKA DEVL^LEFCNİfDİNDE AKREDİTE OLAN 
¿OVükECytiKLERİlÜliZ

BÜYÜKELÇİLİK AKREDİTE OLUNAN DİĞER DEVLETLER ? ,

AddisAbaba : Uganda, Tanzanya
Bangkok : Laos ; . '7
Brazilia : Bolivya,Guyana
Buenos Aires : Uruguay, Paraguay
Cezayir : Nijer
Dakar : Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kotdivuar,Liberya,

Sierra Leone, Yeşil Bürün Adalan 
Dakka : Birmanya
Hartum : Çâd, Orta Afrika Cüm.
Islamabad : Mauritius
Kahire : Cibuti
Kanberra ; Batı Samoa, Fiji, Nauru, Papua-Yeni Gine

Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu 
Karakas : Barbados, Dominik Cumh, Ekvator, Grenada,

Jamaika, Kolombiya, Trinidad ve Tobago 
Kinşasa : Angola, Burundi, Gabon, Kongo Halk Cum.
Ruanda,

Namibya
Kuala Lumpur : Brunei, Vietnam
Lagos : Benin, Ekvator Ginesi Cum. Gana, Kamerun,

Sao Tome ve Principe, Togo 
Lİtvanya : Estonya, Letönya
Meksiko : Belize, El Salvador, Guetamala,Haiti,Honduras,

Nikaragua, Panama 
Mogadişu :Komor Fed.îslam Cum., Madagaskar, Mozambik
Moskova : Moğolistan, Ermenistan
Nairobi ¡Botswana, Malavi, Svaziland, Zambiya,

Zimbabwe 
Oslo : İzlanda
Rabat : Moritanya
Roma : Malta ' -*
Santiyago : Peru
Trablus : Burkina Faso, Mali
Tunus : Filistin Devleti
Vaşington : Bahama- 5 -
Yeni Delhi : Maldivler Cum.,Nepal, Sri Lanka
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
MERKEZ TEŞKİLATI KODLARI

BÖZM BAKAN ÖZEL MÜŞAVİRLİĞİ

BÖZK BAKAN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BAKAN HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLIĞI

MÜST MÜSTEŞARLIK

MÖZM MÜSTEŞAR ÖZEL MÜŞAVİRLİĞİ

MÜZM MÜSTEŞAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

MSİY MÜSTEŞAR İKİLİ SİYASİ İŞLER YARDIMCILIĞI

MÇİY MÜSTEŞAR ÇOK TARAFLI SİYASİ İŞLER
YARDIMCILIĞI

MYBAS MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI BAKANLIK
SÖZCÜLÜĞÜ

MKİY MÜSTEŞAR KÜLTÜR İŞLERİ YARDIMCILIĞI

MUKY MÜSTEŞAR ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR
VE İŞLER YARDIMCILIĞI (KIBRIS, YUNANİSTAN, 
PASİFİK, LATİN AMERİKA)

MİDY MÜSTEŞAR İDARİ VE MALİ İŞLER YARDIMCILIĞI

MEKY MÜSTEŞAR EKONOMİK İŞLER YARDIMCILIĞI

TEKU TEFTİŞ KURULU BAŞKAN LIĞI

DPDK DIŞ POLİTİKA DANIŞMA KURULU

DEMB DIŞİŞLERİ EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

HUMŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

SVSK SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
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PRGM

PRTZ

PRDÎ

BKGM

BKBY

BKKY

BKYY

BDGM

BDTY

BDSY

OAGM

OAKY

OAGY

AVGM

AVTY

PROTOKOL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PROTOKOL GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(TÖREN-ZİYARETLER)

PROTOKOL GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
(DİPLOMATİK İŞLEMLER)

BALKANLAR VE KAFKAS ÜLKELERİ İLE 
İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4... - ........."

BALKAN ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜR YARDIMCILIĞI

KAFKAS ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜR YARDIMCILIĞI

BALKANLAR VE KAFKAS ÜLKELERİ İLE 
İLİŞKİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÎLE 
İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU İLE 
İLİŞKİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU İLE 
İLİŞKİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

ORTA DOĞU VE AFRİKA İLE İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

ORTA DOĞU VE AFRİKA İLE İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜR YARDIMCILIĞI

ORTA DOĞU VE AFRİKA İLE İLİŞKİLER GENEL 
MÜDÜR YARDIMCILIĞI

AVRUPA İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI
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AVGY

KSGM

KKVM

KGEH

KGSİ

SPLD

UKGM

UKBM

UKDH

PLGM

PLGY

KAGM

KAGY

MGGM

MGNA

MGSİ
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AVRUPA İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI

KONSOLOSLUK, HUKUK VE SOSYAL İŞLER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONSOLOSLUK, HUKUK VE SOSYAL İŞLER 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

KONSOLOSLUK, HUKUK VE SOSYAL İŞLER 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

SİYASET PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR VE İŞLER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR VE İŞLER 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

ULUSLARARASI SİYASİ KURULUŞLAR VE İŞLER 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

PASİFİK VE LATİN AMERİKA İLE İLİŞKİLER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PASİFİK VE LATİN AMERİKA İLE İLİŞKİLER 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

KUZEY AMERİKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KUZEY AMERİKA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

MÜŞTEREK GÜVENLİK VE SİLAHSIZLANMA 
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜŞTEREK GÜVENLİK VE SİLAHSIZLANMA 
İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

X «p

MÜŞTEREK GÜVENLİK VE SİLAHSIZLANMA 
• İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 

(GÜVENLİK, TELEFON VE TELEFAKS)



AKGM

AGİY

ÎADA

EİGM

EİGY

EİEY

EUGM

EÎUE

EİÜK

ATGM

ATUY

ATAT

KİGM

KÎÇT

KÎİK

ENFD

AVRUPA KONSEYİ VE AGİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AGİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

İSTİHBARAT VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI

ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

*v r I ■
İKİLİ EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI

İKİLİ EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI

ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOK TARAFLI EKONOMİK İŞLER GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI

ÇOK TARAFLI EKONOMİK KURULUŞLAR GENEL 
MÜDÜR YARDIMCILIĞI

AVRUPA TOPLULUĞU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA TOPLULUKLARI GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI

AVRUPA TOPLULUKLARI GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞI

KÜLTÜR İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

KÜLTÜR İŞLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

ENFORMASYON VE TANITMA DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI f  ”  y ------

! D IŞİŞLER İ
- iT v " Î 'H p J ’T : t
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PERD PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ARUD ARŞİV VE ULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAD İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EKETİB EKONOMİK, KÜLTÜRÜL,EĞİTİM VE TEKNİK
İŞBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

BÜTD BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

436






