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1 Haziran 2000

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Türk hava sahasından geçen 
uçaklarla ilgili somya verdiği cevap.

2 Haziran 2000

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
O. Famk Loğoğlu'nun Irak ve Ürdün'e 
yapacağı ziyaretlere ilişkin açıklama.

4 Haziran 2000

* Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Norveç'e 
resmi ziyaretleri öncesinde yaptıkları 
açıklama.
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% Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Norveç 
Başbakanı Jens Stoltenberg ile birlikte 
düzenledikleri ortak basın toplantısı.

* İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'yla ilgili 
açıklama.

5 Haziran 2000

6 Haziran 2000

# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Norveç'ten 
resmi ziyaret dönüşü yaptıkları açıklama.

7 Haziran 2000

* Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'yla ilgili 
açıklama.

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

9 Haziran 2000

% EURO-2000 Avrupa Futbol Şampiyonası 
çerçevesinde yapılan düzenlemeler ve 
etkinliklerle ilgili bilgi notu.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı 6. Zirve Toplantısı'na
gönderdikleri mesaj.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in Baltık 
ülkelerinden dönüşünde basma yaptığı 
açıklama.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in
Kazakistan'ı ziyaretiyle ilgili açıklama.
    •

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in
Kırgızistan'ı ziyaretiyle ilgili açıklama.

* Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'm vefatıyla 
ilgili açıklama.

10 Haziran 2000

12 Haziran 2000

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
O. Faruk Loğoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Barış İçin Ortaklık Merkezi'nde düzenlenen 
"İpek Yolu 2000 Semineri"nde yaptığı 
"Dünya Barışı ve Bölgesel Gelişmeler" konulu 
konuşmanın metni.

•  .

% Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 
Kazakistan ve Kırgızistan'a yaptığı ziyaretle 
ilgili bilgi notu.
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* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye'nin 
merhum Cumhurbaşkanı Hafız Esad'm cenaze 
törenine katılmak üzere Şam'a hareketlerinden 
önce yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye'nin 
merhum Cumhurbaşkanı Hafız Esad'm cenaze 
töreninden dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 
Kazakistan ve Kırgızistan ziyaretinden 
dönüşünde basma yaptığı açıklama.

14 Haziran 2000

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in NTV 
Televizyonu "Yakın Plan" programına verdiği 
mülakatın metni.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in
Slovakya'ya yapacağı ziyarete ilişkin
açıklama.

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

15 Haziran 2000

* Kıbrıs'taki BM Banş Gücü'ne ilişkin açıklama.
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% Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Endonezya'daki gelişmelere 
ilişkin soruya verdiği cevap.

* Tunus, Fas, Çad ve Benin yetkililerince 
ülkemize yapılan ziyaretler hakkında bilgi 
notu.

16 Haziran 2000

% Sayın Cumhurbaşkanımızın, 9. Cumhurbaşkanı 
sayın Süleyman Demirel'e "Devlet Şeref 
Madalyası" verilmesi töreninde yaptıkları 
konuşmanın metni.

# Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında 
yapılan zirve toplantısıyla ilgili açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
O. Faruk Loğoğlu başkanlığındaki heyetin 
GATA'da tedavi gören malûl gazilerle iç 
güvenlik yaralılarını ziyaretine ilişkin bilgi 
notu.

19 Haziran 2000

* Kopenhag Siyasi Kriterleri konusunda rapor 
hazırlandığına ilişkin açıklama.

* Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Volkan 
Bozkır'a "Romanya Ulusal Liyakat Nişanı" 
tevdi edilmesine ilişkin bilgi notu.
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20 Haziran 2000
•

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in CNN 
Türk Televizyonu "Editör" programına verdiği 
mülakatın metni.

% Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
KKTC'yi ziyaretleriyle ilgili açıklama.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 22-23 
Haziran tarihlerinde Ankara'da yapacağı 
danışma toplantısına ilişkin açıklama.

*  Bosna-Hersek Dışişleri Bakam'nın ülkemize 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

* Meksika heyetinin Türkiye ziyaretine ilişkin 
açıklama.

* AB Feira Zirvesi'nin Avrupa Ortak Güvenlik 
ve Savunma Politikası hakkmdaki kararlarına 
ilişkin açıklama.

* 11 Nisan 2000 tarihinde yapılan 39. Türkiye- 
AB Ortaklık Konseyi'ne ilişkin açıklama.

21 Haziran 2000

* Kolombiya'nın Türkiye Büyükelçisi Hector 
Charry Samper'in, sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından güven mektubunu sunmak üzere 
kabul edilmesine ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Yukarı Karabağ'daki seçimlere 
ilişkin soruya verdiği cevap.
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% Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ne hareketlerinden önce 
yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyareti 
sırasında basına yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC 
Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş tarafından 
onurlarına verilen akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşmanın metni.

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in Kafkasya 
ve Orta Asya Cumhuriyetleri'nde görevli 
Büyükelçilerimizle düzenlediği Danışma 
Toplantısı'nm açılışında yaptığı konuşmanın 
metni.

* Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Aziz Pahad'm özel sektör 
temsilcilerinden oluşan heyetle ülkemizi 
ziyareti hakkında açıklama.

* İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanlan 
27. Toplantısı hakkında açıklama.

v- Türkiye-Gürcistan siyasi istişareleri hakkında 
açıklama.

% Bakanlık Müşaviri Gürsel Demirok 
hakkındaki haberlere ilişkin açıklama.

% Ülkemiz ile Yunanistan arasındaki siyasi 
istişare toplantıları hakkında açıklama.

% "Türkiye ile Yunanistan Arasında Çevrenin 
Korunması Hakkında Mutabakat Muhtırası"na 
ilişkin açıklama.

Haziran 2000
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* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in
•  •

Doğu Akdeniz Universitesi'nde yaptıkları 
konuşmanın metni.

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Ercan-Serdarlı Yolu'nun açılış töreninde 
yaptıkları konuşmanın metni.

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
KKTC'den dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Kafkasya ve Orta 
Asya Cumhuriyetleri'nde görevli 
Büyükelçilerimizi kabulüne ilişkin açıklama.

* Etyopya ile Eritre arasında başlayan diyaloğa 
ilişkin açıklama.

24 Haziran 2000

* Ukrayna'da tutuklanan iki balıkçı 
vatandaşımızın Türkiye'ye dönüşlerine ilişkin 
açıklama.

* Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, 
BM Viyana Ofisi Genel Müdürü ve BM 
Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı 
İcra Direktörü Pino Arlacchi'nin ülkemizi 
ziyaretine ilişkin bilgi notu.
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26 Haziran 2000
•  •

* Ülkemizin, Nükleer Tedarikçiler Grubu'na 
üyeliğinin kabulüne ilişkin açıklama.

27 Haziran 2000

% Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel 
Sekreter Yardımcısı, BM Viyana Ofisi Genel 
Müdürü ve BM Uyuşturucu Denetimi ve 
Suçun Önlenmesi Ofisi İcra Direktörü Pino 
Arlacchi'yi kabulüne ilişkin açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Müttefik 
Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Joseph W. 
Ralston'u kabulüne ilişkin açıklama.

28 Haziran 2000

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

29 Haziran 2000

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün kendisine yöneltilen soruya 
verdiği cevap.

% Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vekili 
Hüseyin Diriöz'ün Türkiye-Ermenistan 
ilişkileri hakkındaki soruya verdiği cevap.
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30 Haziran 2000

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
O. Faruk Loğoğlu'nun, İsrail Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Eitan Ben- 
Tsur'un davetine icabetle İsrail'e yapacağı 
resmi ziyarete ilişkin açıklama.

# Haziran Ayı Dış Politika Gelişmeleri.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN TÜRK HAVA SAHASINDAN GEÇEN 

UÇAKLARLA İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi kurallarına göre, 
her ülkenin olduğu gibi, Türkiye'nin de kendi hava sahasından 
geçen uçaklarla ilgili kontrol önlemleri alma hakkı bulunmaktadır. 
Türk hava sahasından geçen uçakların taşıdığı kargo hakkında 
ayrıntılı bilgi talep etmek dahil, bu hakkın ne zaman kullanılacağı, 
Türkiye'nin egemenlik hakkının bir sonucu olarak, koşullara göre 
kendi takdirine kalmış bir husustur. Bunun dışında konuya ilişkin 
iddia ve haberler gerçeğe uymamaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
O. FARUK LOĞOĞLU’NUN IRAK VE ÜRDÜN’E 

YAPACAĞI ZİYARETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu, Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Müsteşarı Büyükelçi 
Nuri İsmail Alweis'in davetine icabetle 4-7 Haziran 2000 tarihleri 
arasında Irak’a, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Büyükelçi Shaher Bak'ın davetine icabetle 8-10 Haziran 2000 
tarihleri arasında da Ürdün'e siyasi istişareler maksadıyla resmi 
ziyarette bulunacaktır.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 2000
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN 
NORVEÇ’E RESMİ ZİYARETLERİ ÖNCESİNDE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli Basın Mensupları,

Norveç Başbakanı sayın Jens Stoltenberg'in daveti 
uyarınca bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunacağım. Heyetimizde 
Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem, ayrıca bazı üst düzey yetkililer 
bulunmaktadır.

Bu ziyaret sırasında Norveç Başbakanı ile ikili görüşmeler 
yapacağım. Norveç Parlamentosu Başkanı ve Norveç 
Parlamentosu Dışişleri Komisyonu üyeleriyle temaslarda 
bulunacağım ve Oslo'da yerleşik Nobel Enstitüsü'nde "21. 
Yüzyılın Eşiğinde Türkiye" başlıklı bir konferans vereceğim. 
Ayrıca Norveç Kralı tarafından da kabul edileceğim.

Oslo'da bulunacağım dönemde Norveç Başbakanı ile 
benim başkanlığımda yapılacak heyetlerarası görüşmelerde ikili 
ve çok taraflı ilişkilerin yanısıra, Norveç ile başta ülkemizde 
hidroelektrik santrallerin kurulması olmak üzere, enerji işbirliği 
konusunu ele almayı öngörmekteyiz. Bildiğiniz gibi Norveç, 
zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla dünyanın en müreffeh 
ülkelerinden biridir.

Norveç ile ilişkilerimiz özellikle son iki yıl içinde büyük 
gelişme göstermiştir. Bunda hükümetlerimizin çabaları ve Türk- 
Norveç halklarının aynı değerlere inanmalarının, elli yıla yakın bir 
süredir Kuzey Atlantik Anlaşması'nın kuzey ve güney kanatlarını 
oluşturan cephe ülkeleri olarak kader birliği yapmalarının rolü 
vardır.
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Ote yandan, Norveç ile bazı konulara yaklaşımlarımızda 
farklı unsurlar olabilmektedir. Bu ziyaretimizin bir amacı da bu 
konulardaki yaklaşımlarımızı Norveç tarafına anlatabilmektir.

22 yıl aradan sonra Norveç'e Başbakan düzeyinde 
gerçekleştirdiğimiz bu ilk ziyaretin, 22 yıl önceki gibi tekrar 
benim Başbakanlık dönemime rastlamasından duyduğum 
memnuniyeti de ayrıca vurgulamak istiyorum.

Teşekkür ederim.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN NORVEÇ 
BAŞBAKANI SAYIN JENS STOLTENBERG İLE 
BİRLİKTE DÜZENLEDİKLERİ ORTAK BASIN

TOPLANTISI

NORVEÇ BAŞBAKANI JENS STOLTENBERG: Sayın 
Başbakan ile çok değerli ve verimli bir değerlendirme görüşmesi 
yaptık. Bu, iki ülke arasındaki uzun süreli ilişkilerin de bir 
değerlendirmesi olmuştur. İkili ilişkiler çok iyidir. Bizim 
görüştüğümüz meseleler arasında çok farklı meseleler vardı; 
özellikle de iktisadi bağların, işbirliğinin geliştirilmesi bunlardan 
biriydi. Çok farklı sektörleri kapsayan bir işbirliği bu; özellikle de 
hidroelektrik enerji ve gaz. Aynı zamanda görüştüğümüz konular 
arasında siyasi meseleler de vardı. Siyasi diyaloğun her iki ülke 
arasında nasıl geliştiğini ve gelişeceğini görüştük.

Bunun yanısıra birtakım istişarî görüşmeler oldu; özellikle 
de insan hakları konusunda ve diğer siyasî meselelerle ilgili 
olarak. AB ile bağlantılı olarak da görüştük bu konuları. Bu 
meyanda Türkiye'nin aday üyeliğini de tartıştık. Tabiî ki sayın 
Bülent Ecevit'in şu anda Türkiye'de yaptıklarından çok 
etkilendiğimi belirttim kendilerine. Özellikle siyasî ve iktisadi 
reformlar açısından. Bütün dünyanın, Türkiye'nin bu 
başarılarından çok etkilendiğini düşünüyorum; hem ekonomiyi 
düzeltmek, hem de siyasî reformları gerçekleştirmek adına. 
Bunun çok açık bir göstergesi de zaten AB ile olan ilişkilerin çok 
olumlu bir biçimde süregelmesidir. Çünkü şu anda Türkiye zaten 
AB'ye adaylık sürecine girmiştir. Bu uluslararası destek, 
uluslararası alanda Türkiye'nin gerçekleştirdiği olumlu 
gelişmelerin tanınması, dikkate alınması anlamına gelmektedir.
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Sayın Stoltenberg, çok 
teşekkür ediyorum. Norveç'i ziyaret etmek benim için her zaman 
büyük bir keyiftir. Çünkü sosyo-ekonomik sistemiyle bana ilham 
kaynağı olmuştur. Çok üretken, çok demokratik bir sistem 
işlemektedir bu ülkede. Siyasî ilişkilerimiz Norveç'le her zaman 
çok sağlam ve çok iyi olmuştur. Ancak ticarî ve ekonomik ilişkiler 
mevcut potansiyelin çok altında yürümüştür. Şu anda işbirliği 
yapmak için çok geniş çaplı fırsatlar vardır. Özellikle de enerji 
alanında ve hidroelektrik konusunda, sayın Stoltenberg'in 
belirttiği gibi. Biz bu olanakları mümkün olduğunca geniş bir 
biçimde değerlendirme konusunda çok kararlıyız. Ümit ediyoruz 
ki İktisadî ilişkilerimizin diğer safhaları da gelişecektir. Gittikçe 
artan sayıda Norveç'li turist Türkiye'yi ziyaret etmektedir: 100 bin 
kişi. Norveç'in nüfusu düşünülecek olursa bu önemli bir rakamdır. 
Aynı zamanda Balkanlar'daki zor durumu, Bosna Hersek'i, 
Kosova'yı ve siyasî meseleleri görüştük. Tabiî bu esnada sayın 
Başbakan Stoltenberg'e mevcut Türk hükümetinin attığı adımları 
anlatma fırsatı buldum. Bu, tabiî ki hem ülkedeki iktisadi, hem de 
siyasî durumun iyileşmekte olduğunu göstermektedir. Örneğin 
son bir sene içerisinde 180 kadar mevzuatı yasalaştırdık, bunların 
pek çoğu reformist bir karakter taşıyordu. Çok iddialı bir vergi 
reformu başlangıcı, yeni bir sermaye piyasası, Bankalar Yasası, 
Gümrük Yasası gündeme getirildi. Bunun gibi uluslararası 
konularda pek çok önemli meseleyi çözecek Anayasa 
değişikliklerini gerçekleştirdik ve siyasî partilerin kapanmasını 
daha zor kılacak bir yasa gündeme geldi. Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri'nde askerî hakimler vardı. Bundan böyle askerî 
hakimler olmayacak, aynı zamanda teröristler için Pişmanlık 
Yasası, memurlar, emekliler için yasalar gündeme getirildi. Tabiî 
ki organize suç ve işkenceyi engelleyecek yasalar çıkarıldı fikri 
mülkîyet hakları gibi hakları koruyacak yasalar, telif haklarını 
koruyacak yasalar gündeme getirildi. Bütün bunlar tamamlandığı 
zaman, ümit ederim ki Türkiye, AB'ye tam üye olma ehliyetini de 
elde edecektir. Norveçliler'in de bu şekilde karar vereceğini ümit 
ediyoruz. Her ne kadar siz AB üyesi olmasanız dahi, Türkiye'ye 
çok ciddî bir destek verdiniz üyelik başvuru sürecinde. 
Dolayısıyla bu cömert desteğe duyduğumuz minnettarlığı ben de
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iletmek istedim. Özellikle, Türkiye'nin maruz kaldığı 
depremlerden sonra Norveç'in gösterdiği ilgiye de teşekkür etme 
fırsatı buldum. Norveç gerçekten çok cömert ve etkin bir destek 
sağlamış oldu Türkiye'ye. Dolayısıyla bu konudaki 
minnettarlığımı da ülkem ve halkım adına iletme fırsatını buldum.

SORULAR - CEVAPLAR

SORU: Türkiye'den söz edildiği zaman İskandinav 
ülkelerinde her zaman bir konu gündeme geliyor; bu da insan 
hakları. Hükümetiniz gerçekten çok çaba sarfetti bu konuda. 
Ancak eminim ki, Türkiye'deki insan hakları koşullarının 
geliştirilmesi açısından yapılanlara bakılacak olursa, işin askerî 
boyutu da gündeme geliyor.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Siyasî otoriteler 
Türkiye'de duruma tamamen hakimdir ve orduyla da işbirliği 
içerisindedir. Bu anlamda Türkiye tamamıyla demokratik bir 
ülkedir. Çok önemli adımlar attık, insan hakları konusunda 
gelişme kaydedebilmek amacıyla. Ama aynı zamanda şunu da 
belirtmeliyim ki; birtakım kısıtlamalar var, insan hakları 
konusunda atılacak adımlarla ilgili olarak. Zira, çok ciddî 
tehditlerle karşı karşıya bulunuyoruz; hem dinî terörizmle, hem de 
ayrılıkçı terörizmle karşı karşıyayız. Bazı kişiler bunlardan 
istifade etmek isteyebilir, ama halkımızın büyük çoğunluğu 
Türkiye'nin insan hakları konusunda gerçekten ilerleme 
kaydetmesi gerektiğine inanmaktadır. Hükümetimiz bu yönde 
demokratikleşme adına, daha fazla insan hakları adına adımlar 
atmaktadır. Yeni bir ceza kanunumuz var artık gündemimizde. 
Yerel yönetimlerle ilgili yeni bir yasa tasarısı var. Dolayısıyla 
önümüzdeki bir veya iki yıl içerisinde durum bu anlamda daha da 
iyileşecektir, bu konuda hiçbir kuşkum yok.

SORU: Barış anlaşmaları imzalıyorsunuz. Birtakım 
çatışmaların belli bölgelerde önlenmesi için anlaşmalar 
imzalıyorsunuz. İnsanlar açısından atılan adımlarla ilgili ne 
söyleyeceksiniz Türkiye'de?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVIT: Bizim
geleneklerimizde ırklar arasında ayrım yapmak yoktur. Biz 
Kürtleri ve Türkleri ayrı olarak görmüyoruz. Türk milleti 
dünyanın farklı bölgelerinden gelen farklı etnik kökenlere sahip 
insanlardan oluşmuş bir millettir. Kürt kökenli insanlarımız 
kesinlikle eşittir milletimizin diğer bireyleriyle. Yüzyıllardır artık 
bir Kürt'ü bir Türk'ten ayırmak dahi zor olmuştur, birlikte 
yaşamaktan dolayı. Birtakım sıkıntılar olduğunu biliyoruz, 
özellikle de Türkiye'nin güney doğusunda. Fakat bunun sebebi bu 
bölgenin feodal sisteminden kaynaklanmaktadır. İç ve dış 
provokatörler Türkiye'nin bölünmesine yönelik olarak gündeme 
gelmektedir. Biz, önümüzdeki günlerde bu bölgedeki İktisadî 
konuları ve eğitim konularını daha da fazla iyileştirme yönüne 
gideceğiz. Zaten bu yönde birtakım adımlar attık geçtiğimiz sene. 
Hatırı sayılır miktarda yatırımın bu bölgede yapılmasına yönelik 
adımlar attık. Bu bölgenin geliştirilmesi için elimizden gelen ne 
varsa yapacağız ve burada insanların yoksulluklarının 
sömürülmesini engelleyeceğiz. Ben kendim bizzat bu konu 
üzerine, özellikle de bu sorunların sosyo-ekonomik yönüne 
eğileceğim bu sene.

Teşekkür ederim.
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İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA’YLA
İLGİLİ AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga aleyhinde, 1996 ve 1998 yılında yayınlamış 
olduğu bir dizi dini içerikli mesajda makam gaspında bulunduğu 
iddiasıyla açılan dört ayrı davanın, 31 Mayıs 2000 tarihinde 
Lamia'da görülen ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı 
Dr. Sema Pişkinsüt başkanlığındaki Meclis heyetimiz tarafından 
da izlenen duruşmaları sonucunda Müftü'nün toplam 7 ay hapis 
cezasına mahkum edildiği endişeyle öğrenilmiştir.

Lamia'daki mahkeme, daha önce de birçok kez aynı 
suçlamayla hapis cezalarına çarptırılmış olan iskeçe Seçilmiş 
Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhinde almış olduğu bu son 
mahkumiyet kararıyla, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın 
Yunanistan'ın da imzacısı olduğu ikili ve uluslararası 
anlaşmalardan kaynaklanan haklarını tekrar ihlal etmiş 
bulunmaktadır.

Türkiye, ikili ve uluslararası antlaşmaların kendisine 
tanıdığı yetkiyle, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarını 
savunmakta kararlıdır.

İlgili Yunan makamlarını, İskeçe Seçilmiş Müftüsü 
Mehmet Emin Aga'ya yönelik davranışlarını Yunanistan'ın 
uluslararası taahhütlerine uygun hale getirmeye ve Batı Trakya 
Türk Azınlığı'nın haklarına saygı göstermeye bir kez daha davet 
ediyoruz.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVITTN 
NORVEÇ’TEN RESMİ ZİYARET DÖNÜŞÜ

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Dostumuz Norveç'ten iki günlük resmî bir ziyaretten 
dönmüş bulunuyorum. Daha önceki Norveç Başbakanı, beni 
resmen Başbakan olarak davet etmişti; fakat ondan sonra 
görevinden ayrılmıştı. Onun yerine Başbakan olan sayın 
Stoltenberg, o daveti derhal yeniledi. Ben de önem verdiğim dost 
Norveç'e böyle bir ziyarette bulunmaktan büyük mutluluk 
duydum. Bu ziyaret sırasında Başbakan'la çok verimli ve yararlı 
bir görüşmemiz oldu. Ayrıca Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 
hem o toplantıda, hem de Norveç Dışişleri Bakanı ile ülkemize 
yönelik faydalı görüşmeleri oldu.

Parlamento'da dış ilişkilerle ilgili komisyonda çok faydalı, 
etraflı bir görüşmemiz oldu. Nobel Enstitüsü'nde bugün davetli 
olarak bir konuşma yaptım. Konuşmanın konusu; "21. Yüzyılın 
Eşiğinde Türkiye Cumhuriyeti" idi. Sanırım bu toplantı da yararlı 
oldu.

Norveç'le aramızda çok iyi dostluk ilişkileri bulunduğu 
halde, ticarî ve ekonomik ilişkilerimizde maalesef beklenen 
gelişme şu ana kadar olmamıştır. Fakat sayın Başbakan'la 
yaptığımız görüşmede ticarî ve ekonomik ilişkilerimizi artırma 
konusundaki irademizi ve isteğimizi özellikle vurguladık. Bu 
arada Norveç'le enerji tesisleri konusunda bir işbirliğimizin çok 
verimli olabileceği anlaşılıyor. Norveç bu konuda ve özellikle 
hidroelektrik santraller konusunda çok deneyimli, çok başarılı bir 
ülkedir. Bizim de bu alanda uzmanlığa ihtiyacımız vardır. Onun 
için bu alanlarda Norveç'le verimli bir işbirliği yapabileceğimize 
güveniyorum.
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Bu arada Bakü-Ceyhan anlaşmasının imzalanmasını da 
Norveç memnunlukla karşılıyor.

İki ülkeyi de ilgilendiren bir sorun var; Avrupa Birliği, 
NATO'nun askerî olanaklarından gereğinde yararlanabilmek 
istiyor. Bunu biz de kabul edebiliriz. Fakat diyor ki; "Ben 
NATO'dan istekte bulunacağım vakit, bunun kararını kendim 
veririm." NATO'da Türkiye müttefik olarak üye, Norveç üye, 
ABD üye, Kanada üye ancak hiçbiri Avrupa Birliği'nde üye değil. 
Avrupa Birliği oturacak, kendi başına kararlar verecek ve "Ben 
Türkiye'nin şu örgütlerini, birimlerini şu maksatla kullanacağım." 
diyecek. Türkiye buna boyun eğecek, Avrupa Birliği üyesi 
olmayan diğer NATO ülkeleri boyun eğecek. Bunu kabul etmek 
mümkün değil ve AB'nin de bunda ısrar etmesi son derece 
yakışıksız. Bu konuda bizim tepkimizi Norveç Hükümeti'nin de, 
Norveç Parlamentosu'ndaki partilerin de paylaştıklarını tespit 
etmekten mutluluk duydum. Bu konudaki tavrımız devam 
edecektir.

Bu arada, Norveç'in ürettiği Penguen Füzeleri'ni Türkiye 
bir süredir elde etmek istiyordu. Bu konuda bazı anlaşmazlıklar 
vardı, bu anlaşmazlıklar da sona ermiştir. Penguen Füzeleri 
Türkiye'ye verilecektir.

Norveç'in yılda 100 bin vatandaşı Türkiye'ye turist olarak 
geliyor. 4,5 milyon nüfuslu bir ülkeden 100 bin turist bir hayli 
yüksek bir rakam. Bunun da iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmakta 
büyük etkisi olduğunu yollarda bizlere ve bayrağımıza gösterilen 
ilgiden ve sevgiden fark ettim.

Norveç'in ekonomik ve sosyal sistemi son derece ilgi 
çekici, yapıcı, adaletli bir sistemdir. O konuda Norveç'ten 
öğreneceğimiz çok şey bulunduğunu öteden beri belirtiyorum.

Sonuç olarak, çok verimli bir gezi oldu. Memleketimiz ve 
Norveç açısından hayırlı olduğunu düşünüyorum.

Teşekkür ederim.
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EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’YLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin özel önem 
verdiği bir bölgesel teşkilattır. Bölge ülkelerinin dünyaya 
açılımları ve küreselleşme sürecinde yapıcı işlevleri vardır.

Hazırlık çalışmaları Tahran'da başlamış bulunan 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantılarına Devlet Bakanı sayın 
Mehmet Keçeciler iştirak edecektir.

10 Haziran 2000 tarihinde Tahran'da düzenlenecek 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Altıncı Zirve Toplantısı’na, sayın 
Cumhurbaşkanımız, görevinin ilk günlerinin gerektirdiği yoğun 
çalışmalar nedeniyle katılamayacaktır.

12 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 2000



d)7 m a M m a n  mm

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI : İyi günler sayın basın mensupları. 
Toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızı cevaplandırmaya gayret 
edeyim.

SORU : Sayın Cumhurbaşkanı’mn çıkacağı ilk yurt dışı 
gezisi belli mi? Ne zaman, nereye gidecek? Hazırlıkları sürüyor 
mu? Bilgi verir misiniz?

CEVAP : Bu konuda yapılan bazı hazırlıklar vardır. Bunlar 
açıklanma aşamasına geldiğinde sizlere resmen bilgi sunacağız.

SORU : Basında oldukça yoğun bir şekilde haberleri 
çıkıyor. İranlı ajan ya da İranlı ajan olduğunu öne süren kişi. Bu 
konuda Dışişleri Bakanlığı’nm bilgisi var mı? Ya da size hiç 
intikal etti mi? Bir de bu mülteciler konusunda prosedür nasıl 
işliyor? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Bu konuda bildiğiniz gibi Milli İstihbarat 
Teşkilatımız geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. Ayrıca Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nden de zannediyorum bu konuda bazı 
açıklamalar yapıldı. Bunlara bizim Dışişleri Bakanlığı olarak bir 
ilavemiz olmayacak. Mülteciler konusunda ise biliyorsunuz 
Türkiye, tarih boyunca en liberal uygulamaları kabul etmiş bir 
ülkedir. Her zaman mültecilere kucak açmıştır. Zor durumda olan 
insanların bu güçlüklerinin hafıfletilmesine katkıda bulunmaya 
çalışmıştır. Türkiye bu tutumunu bugün de sürdürmektedir.

SORU : Bu kişiye ilişkin bilginiz var mıydı?
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CEVAP : Bu konu esas itibarıyla bizim başka devlet 
kuruluşlarımızın sorumluluğunda yürütülen bir konudur. Biz
gerektiği zaman bu kurumlarımızla gerektiği ölçüde istişare ve 
işbirliği yaparız.

SORU: İran Büyükelçisi geldi, yaklaşık 1,5 saat burada kaldı. 
Gündeme gelen özellikle siyasi konularla ilgili bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : ziyaretin esas amacı Tahran'daki zirveye
Türkiye'nin katılımı konusunda İran tarafına resmen bilgi vermek 
idi. Ziyaretin amacı buydu. Tabii bu vesileden yararlanarak iki 
ülke ilişkilerinin içinde bulunduğu durum, geleceğe ilişkin 
düşünceler konusunda karşılıklı görüş alış verişi yapıldı.

SORU : O zaman şöyle soralım. İlişkilerin durumu nedir 
ve bundan sonra ne olacağı konusu nasıl gündeme geldi? Yani 
neler konuşuldu? Nasıl toparlayabilirsiniz?

CEVAP : İran'la ilişkilerimiz konusunda geçtiğimiz 
haftalarda, sîzlerin sorularına cevaben ifade ettiğim hususların 
ötesinde yeni bir unsur yok. İran tabii ki, Türkiye bakımından 
önemli bir ülke. Komşu bir ülke. Biz İran'la ilişkilerimizin her 
zaman iki ülkenin de yararına bir çizgide yürütülmesini arzu 
ederiz. Çabalarımız, politikamız da buna yöneliktir. Öte yandan, 
bildiğiniz gibi İran ile aramızda özellikle Türkiye bakımından 
hassasiyet arzeden bazı meseleler de vardır. Güvenlik konusu 
bunların başında gelir. Bu konuyu her fırsatta İran makamlarıyla 
ele alırız, iki ülke arasında mevcut bu güvenlikle ilgili meselelerde 
Iran tarafının geçen toplantıda da ifade ettiğim gibi yapıcı, yakın 
ve sonuca yönelik bir işbirliğine girmesini beklemekteyiz.

SO RU : İranlı mülteciyle ilgili sormak istiyorum. Şimdi bu 
şahıs hakkında çeşitli iddialar var. Birincisi, cezaevinden kaçtığı 
ve İran nezdinde bir suçlu olduğu ortada. İran yönetimi acaba bu 
şahsın İran'a iadesini talep etti mi? İkincisi de, bu adam ciddi midir, 
değil midir şeklinde tartışmalar var. Acaba Dışişleri Bakanlığı'ndan 
Türkiye nin Tahran'daki Büyükelçiliği’nden bu adamın İran'daki 
konumuyla ilgili bir bilgi istendi mi herhangi bir kurumdan?
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CEVAP : Bu konuda biraz önce değindiğim Milli 
İstihbarat Teşkilatı resmi açıklamasında size söylenebilecek olan 
her şeyin mevcut olduğu kanaatindeyim. Kendisi hakkında elde 
mevcut bilgiler ilgili Müsteşarlığımızca kamuoyuna aktarılmıştır. 
Bu şahıs yine bu açıklamadan görüleceği üzere, 7 Mart tarihinde 
illegal yollardan Türkiye'ye gelerek sığınma talebinde 
bulunmuştur ve BM Yüksek Komiserliği'ne başvurarak ABD'ye 
gitmek istediğini belirtmiştir. Böyle durumlarda biliyorsunuz her 
ülke bakımından takip edilmesi gereken bir prosedür 
sözkonusudur.

SORU: Iran "Suçludur iade edin." diye bir talepte bulundu mu?

CEVAP : Hayır.

SORU : CBS Televizyonu muhabirlerinin sözkonusu 
kişiyle belirtilen tarihte yaptıkları röportajdan önce Türkiye'de 
çalışabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'ndan bir izin talepleri oldu 
mu? Böyle bir kayıt var mı Dışişleri Bakanlığı'nda?

CEVAP : Böyle bir izin talebinde bulundu CBS 
Televizyonu. Bu şahısla mülakat yapmak konusunda. Bunun 
uygun karşılanmadığı kendilerine bildirildi.

SORU : Ancak mülakatın yapıldığı söyleniyor, yapıldığı 
açıklanıyor.

CEVAP : Mülakatın yapılıp yapılmadığı konusunda ben 
bilgi sahibi değilim. Bize yapılan müracaata olumsuz cevap 
verdik.

SORU : Uygun karşılanmadığını söylediniz. Ama bu 
röportajın bir şekilde yapıldığı anlaşılıyor. Peki bu nasıl 
gerçekleşebildi?

CEVAP : Bilmiyorum. Ben o programı seyretmedim. 
Nerede yapılmış, hakikaten yapılmış mı, onun ayrıntıları 
konusunda bilgi sahibi değilim.
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SORU : Bugünkü gazetelerden birinde ikinci bir İran'lı 
ajanın Türkiye'ye geldiği ve sorgulandığı yolunda bir haber var. 
Bu konuda sizde bilgi var mı?

CEVAP : Bu konular biliyorsunuz en azından ilk aşamada 
bizim Bakanlığımız dışında diğer bazı kuruluşlarımızın görev ve 
sorumluluğuna giren konular. O makamlarımız uygun gördükleri 
zaman, uygun gördükleri çerçevede bizimle istişare ederler. 
Devam eden, diğer makamların görev alanlarına giren bu tür 
konularda şu anda bende bir bilgi yok.

SORU : Efendim diyorsunuz ki, İran tarafından bir iade 
talebi yapılmadı. Peki resmen istendi mi?

CEVAP : Benim bildiğim kadarıyla böyle bir temas 
olmadı, İran ile bu şahıs hakkında.

SORU : Hiç mi temas olmadı? Bu en son İranlı Dışişleri 
Bakan Yardımcısı geldiği gün Behbahani'yle ilgili haberlerin de 
ortaya çıktığı gündü. Bu Dışişleri Bakan Yardımcısı’yla bu konu 
görüşüldü mü? Özellikle Behbani'nin bu Lockerbie olayının 
arkasında İran'ın olduğuna dair iddiaları görüşmelerde gündeme 
geldi mi?

CEVAP : Ben o görüşmelerde bulunmadım. Belki çok 
genel çizgileriyle son zamanlarda Türk-İran ilişkilerinde meydana 
gelen gelişmeler hakkında görüş alış verişi yapılırken belki bir 
çerçevede atıfta bulunulmuştur ama özellikle bu konuda ne bizim 
İran tarafına bir girişimimiz, ne de İran tarafının bize bir girişimi 
olmadı.

SORU : Mehmet Keçeciler öğle saatlerinde bir basın 
toplantısı düzenledi ve kendisine bir soru yöneltildi. İran-Türkiye 
ilişkileri. Kendisi şu yanıtı verdi. Onu okumak istiyorum: "Biz 
Türk-İran ilişkilerinin son zamanlarda kritik olarak 
vasıflandırabileceğimiz gelişmelerden etkilenmeyecek kadar 
derinde olduğunu düşünüyoruz. Bu konuları, İran'la daima 
konuşarak karşılıklı müzakerelerle çözümleyebileceğimize
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inanıyoruz." Bu değerlendirmelere Dışişleri Bakanlığı katılıyor 
mu efendim?

CEVAP : Sayın Bakan’ın yaptığı değerlendirme, tabii esas 
itibarıyla benim de biraz önce çizdiğim çerçevenin dışında bir 
değerlendirme değil. Gayet tabii.

SORU : İlişkilerin derinliğinden dolayı etkilenmeyecek
diyor?

CEVAP : Efendim, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin 
söylediğim gibi olumlu bir çizgide seyretmesi, her iki ülkenin, her 
iki halkın yararınadır. Bizim de politikamız budur.

SORU : Hatemi, Sezer'e bir mektup göndermişti. Acaba 
bugünkü görüşmede Lavasani'ye yazılı bir yanıt verildi mi Sezer 
adına? Yoksa sadece katılınmayacağı sözle mi bildirildi?

CEVAP : Zannederim o mektuba bir
mektup cevaplandırıldı

•

SORU : Hizbullah-Iran bağlantısını gösteren dosya acaba 
Iran tarafına iletildi mi ve Mumcu bağlantısı, İran bağlantısıyla 
ilgili dosya Dışişleri'ne geldi mi İçişleri’nden?

CEVAP : Hizbullah konusunda ilgili makamlarımızdan bu 
aşamada bize intikal etmiş olan bilgiler İran tarafına diplomatik 
kanallarla iletildi. Diğer konuda henüz bir gelişme yok.

SORU : Ne zaman iletildi?

CEVAP : Bilmiyorum. Hatırlarsanız gereğinin diplomatik 
kanallarla yapılacağını söylemiştik. Bu yapıldı.

SORU : Tahran'da mı iletildi, Ankara'da mı?

CEVAP :Efendim, diplomatik kanallarla gereği yapıldı bu 
dosyanın.
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SORU : Ankara'daki diplomatik kanallar mı, Tahran mı? 

CEVAP : Sorunuza cevap verdim.

SORU : Bugün mü yapıldı?

CEVAP : Zamanını bilmiyorum.

SORU : Behbahani'nin mülakatına Türk ve Amerikan 
istihbarat yetkililerinin dışında başka bir ülkenin istihbarat örgütü 
katıldı mı? MOSSAD'ın da katıldığına dair?

CEVAP : Hiç böyle bir şey duymadım. Bunlar bizim 
konumuz da değil zaten.

SORU : Peki Türkiye'nin dışında kimler katıldı biliyor
muyuz. Türk istihbarat yetkililerinin dışında hangi ülkenin 
istihbarat yetkilileri?

, ... : Bilmiyorum, bu konular bizim konularımız
degıl. Zaten Türkiye'de bulunan bir kişinir 
ülke niye katılsın?

soruşturmasına

î  j  • S? R U H a y ır ’ M *T açmamasında böyle bir şey var zaten 
efendim. Yanı başka ülkelerin?

CEVAP : O zaman onu MÎT'e soracaksınız doğrusunu 
idlerseniz.

, A 1 . SORU : İran-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken geçen 
haftaki açık amanızı tekrar ettiniz. "Biz İran’ın işbirliği yapmasır 
beklıyoruz." dediniz. Bu "Türkiye’nin İran'dan

I  i  i  1  o  J  _  1  1  •  w  •  •  4  •  «  ■  .  .  .

* 7; , . Auııvıyc um ıranaan  güveni]
onularında beklediği işbirliğini henüz göremediği" anlamına n

geliyor Eğer böyle değilse, güvenlik toplantısı yapılacak n 
önümüzdeki günlerde? Türkiye ile İran arasında ne zamaı
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CEVAP : Bu konuda yine daha önceki basın
toplantılarında da ifade etmiş olduğum üzere, Türkiye ile İran 
arasında güvenlik bakımından şu anda sürdürülen işbirliğinin 
bizim bakımımızdan tam anlamıyla tatmin edici olduğunu 
söylemek mümkün değil. Bizim de zaten çabamız, gayretimiz bu.

SORU : Peki efendim, dosya iletildi. Bundan sonra neyi 
bekliyoruz? Yani İran'ın yanıtı ne oldu ve bundan sonraki süreç 
nasıl işleyecek Hizbullah dosyasıyla ilgili?

CEVAP : Bu aşama itibarıyla elimizdeki bilgileri 
söylediğim gibi Hizbullah soruşturmasıyla ilgili olarak İran 
tarafına ilettik. Şimdi İran makamlarının kendilerine ilettiğimiz bu 
dosyayı, bu bilgileri ciddiyetle ele alarak incelemelerini ve 
cevaplarını bize bildirmelerini bekliyoruz.

SORU : Tahran'a bir özel temsilci gitmesi sözkonusuydu. 
Siz sadece "diplomatik kanallardan" demekle yetindiniz, ama bir 
süredir de bu özel temsilciye randevu alınamıyordu. Bu konu ne 
oldu? En azından bunu söyleyebilir misiniz?

CEVAP : İran'a bir özel temsilci gitmesi gündemimizde 
yok şu sırada.

SORU : Dosyanın verilmesi için?

CEVAP : Dosya verildi, iletildi.

SORU : Dosya özel temsilciyle gitmedi mi?

CEVAP : Diplomatik kanallarla iletildi. Arkadaşlar, İran 
konusunu isterseniz burada bitirelim. İran dışında bir soru...

SORU : Solana ile Ankara'da yapılan görüşmelerden sonra 
AGSK konusunda farklı herhangi bir gelişme var mı?
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CEVAP : Bu konu biliyorsunuz epey bir süre önceden 
başlayan ve devam eden bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde bizim 
çeşitli temaslarımız, girişimlerimiz olmuştur. Konunun bizim 
beklentilerimize uygun şekilde sonuçlandırılması için çabalarımız 
olmuştur. Sayın Solana'nın Ankara'ya geçtiğimiz hafta yaptığı 
ziyaret de bu konuda yeni bir fırsat yaratmıştır. Bizim 
görüşlerimiz, beklentilerimiz bir kere daha en uygun zeminde 
kendilerine iletilmiştir. Bu konu biliyorsunuz sonuçlanmış bir 
konu değildir. Bir süre daha zaman alacağı anlaşılmaktadır. Biz bu 
konudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz.

SORU : Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları Floransa'da 
buluştuklarında iki ülke ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi 
konusunda siyasi direktörleri görevlendirme kararı almışlardı. Bu 
konuda bir gelişme var mı? Siyasi direktörlerin buluşması 
sözkonusu oldu mu veya tarih belirlendi mi?

CEVAP : Bu konuda biliyorsunuz siyasi direktörler 
düzeyinde daha önce de yapılan bir istişare toplantısı olmuştu. Bu 
defa toplantıların bir yenisinin içinde bulunduğumuz ayın ikinci 
yarısında yapılmasını bekliyoruz.

SORU : Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği ile ilgili 
olarak, AB üyeleriyle ya da Dönem Başkam'yla herhangi bir Nota 
teatisinde bulunuldu mu?

CEVAP : Özellikle bir Nota teatisinde bulunulduğundan 
haberim yok. Ama söylediğim gibi bu epeydir bizi meşgul eden 
bir konudur ve bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde gerek münferit 
ülkeler nezdinde, gerek Solana örneğinde olduğu gibi her 
vesileyle gerekli girişimi yapıyoruz.

SORU : Siyasi direktörler toplantısı konusunda biraz daha 
bilgi verebilir misiniz? Ne zaman, kesin tarihi belli mi toplantının? 
Yeri belli mi? Gündemi belli mi? Hangi konuları ele alacaklar ve 
siyasi direktörlerin nasıl bir sonuca ulaşması bekleniyor? Hangi 
düzeyde bu siyasi direktörler? Daha doğrusu kim bunlar? İki 
ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri mi olacak?
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CEVAP : Evet, iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı. Bizim 
tarafımızdan Müsteşar Yardımcısı Yiğit Alpogan, Yunan 
tarafından da şimdi ismini bilmiyorum, Sayın Alpogan'm 
muhatabı olan kişi. Daha önce yanılmıyorsam Atina'da benzer bir 
toplantı yapılmıştı, birkaç ay önce. Bunlar biliyorsunuz Türk- 
Yunan ikili meselelerinin şu aşamada derinliğine ele alındığı 
konular değil. Daha ziyade bölgesel uluslararası konularda görüş 
alış verişi yapılan istişare toplantılarıdır.

SORU : Yani bu Ege, hava sahası meseleleri falan 
gündeme gelecek mi toplantıda?

CEVAP : Hayır.

SORU : AB zirvesi var yakında Portekiz'de. Buraya 
Türkiye hangi seviyede katılacak? Dışişleri Bakanı gidecek mi ve 
ikinci bir soru bu sıralarda bir ziyaret olacak mı Ankara'ya yurt 
dışından?

CEVAP : Portekiz'de yapılacak AB zirvesine bu defa aday 
ülkelerin davet edilmeyeceği ifade edildi. Dolayısıyla Türkiye'den 
bir katılım olmayacak. Türkiye'ye ziyaretler konusunda da 
herhalde çeşitli düzeylerde, çeşitli temaslar olacak, ama size şu 
aşamada özellikle söyleyebileceğim bir şey görmüyorum. Bunlar 
kesinleştikçe zaten resmi açıklamalarımızla duyuruyoruz.

SORU : Ay sonunda Kuala Lumpur'da İKÖ Zirve’si 
olacak. Cem ile Harrazi'nin orada buluşması sözkonusu olabilir 
mi? En azından böyle bir görüşme planlanıyor mu?

CEVAP : Böyle bir görüşme şu anda planlanmış değil. 
Tabii önümüzde zaman var. Artık oraya gidince ne olur, ne olmaz, 
onu şartlar gösterir.

SORU : Ben yine İran’ı sormak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Sezer'in İran'a gitmemesinde bu Hizbullah 
dosyasına İran'ın tavrı belirleyici olmuş mudur? Arada bir bağlantı 
var mıdır?
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CEVAP: Hayır, bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Tahran'a gitmemesinin sebebi, 
açıklamada da ifade ettiğimiz üzere görevinin ilk günlerinin 
gerektirdiği yoğun çalışmalardır.

SORU: AGSK oluşumunda Güney Kıbrıs Rum
Kesimi’nin de yer alması sözkonusu, AB'ye üye ülke olarak. 
Böyle bir durumda Türkiye'nin tutumu ne olacak?

CEVAP: Bu konuda bizim tutumumuzun ana hatları 
herkes tarafından yakından bilinmekte. Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin AB'ye tam üyelik başvurusu sırasında da, öncesinde 
ve bu başvurunun kabulü sırasında da yaptığımız açıklamalarla 
tutumumuzu gayet sarih ortaya koyduk. Bu tutumumuzda bir 
değişiklik yoktur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin A da’nın 
tümünü temsil ettiği iddiasıyla uluslararası faaliyette bulunması 
hukuk dışı bir harekettir. Bizim tarafımızdan da kabulüne imkan 
yoktur.

Teşekkür ederim.
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EURO-2000 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 
ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER VE 

ETKİNLİKLERLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

10 Haziran-2 Temmuz 2000 tarihleri arasında Hollanda ve 
Belçika'da düzenlenecek EURO-2000 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’na katılacak Türk Milli Takımı 11 Haziran'da 
Hollanda'nın Arnhem kentinde İtalya, 15 Haziran'da 
Eindhoven'de İsveç, 19 Haziran'da Brüksel'de Belçika Milli 
Takımları ile karşılaşacaktır.

Son dönemde İstanbul ve Kopenhag'da yapılan UEFA 
Kupası maçları dolayısıyla meydana gelen üzücü olayların Avrupa 
Futbol Şampiyonası sırasında tekrarlanmaması için gerek 
Hollanda ve Belçika'da yaşayan vatandaşlarımızın, gerek maçları 
izlemek üzere Türkiye'den ve diğer Avrupa ülkelerinden gidecek 
yurttaşlarımızın olası tahriklere karşı uyarılmasında yarar 
görülmektedir. Milli Takımımızın maçlarda kazanmasını 
dilediğimiz başarılarına gölge düşürebilecek, ülkemiz, halkımız 
ve Türk taraftarların imajını zedeleyebilecek davranış ve şiddet 
olaylarından tüm yurttaşlarımızın uzak durması, kışkırtmalara 
kapılmamaları ve soğukkanlı bir biçimde maçları izlemelerini
diliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Kopenhag UEFA final 
karşılaşmasında olduğu gibi, Avrupa Şampiyonası sırasında, 
gerek Milli Takımımız, gerek Hollanda ve Belçika'ya gidecek 
vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik ortamında maçları izlemeleri 
amacıyla Büyükelçi Şükrü Tufan başkanlığında yedi Bakanlık 
mensubundan oluşan bir görev gücünü 4 Haziran 2000 tarihinden 
itibaren Hollanda'ya göndermiş bulunmaktadır. Arnhem, 
Eindhoven ve Brüksel'de görev yapacak ekip Türk seyircilere her
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türlü yardımı sağlamakla görevlendirilmiştir. Ayrıca İçişleri 
Bakanlığımızca görevlendirilen bir ekip de Bakanlığımız görev 
gücü ve Büyükelçiliklerimizle işbirliği halinde şampiyona 
sırasında ilgili mahallerde çalışmalarda bulunacaktır.

Milli Takımımızın güvenliğiyle ilgili gerekli tertip ve 
tedbirlerin alınması için kafilemizin kamp yerleri ve antrenman 
programları ilgili Dışişleri Bakanlıkları’na sunulmuş, ayrıca 
Büyükelçiliklerimizin sürekli olarak temas halinde olduğu İçişleri 
Bakanlıkları’na bağlı güvenlik birimleri ve yerel idarelere de 
gerekli duyurularda bulunulmuştur.

Bakanlığımız, Şampiyona'ya katılacak Milli Takımımızın 
maçları vesilesiyle ülkemizin tanıtımı için maçların oynanacağı 
mahallerde yerel makamlar ve ilgili temsilciliklerimizin 
katkılarıyla çeşitli tanıtım etkinlikleri düzenlemektedir.

Bu çerçevede, 10 Haziran 2000 tarihinde Amsterdam'daki 
kanallarda saat 13.00'den itibaren Türkiye'nin İtalya ile paylaştığı 
botun da katılacağı bir bot turu düzenlenmektedir. 15 Haziran 
tarihinde Eindhoven'de yerel makamlar tarafından kentin çeşitli
yerlerinde kurulacak sahnelerde müzik ve eğlence programlarına 
yer verilecektir.

19 Haziran 2000 günü oynanacak Türkiye-Belçika
maçından önce, aynı gün 14.00-17.30 saatleri arasında Brüksel'de
Atomium Parkı'nda yer alan 10.000 kişi kapasiteli "Village de
Supporters"de (Av. de Vieux Bruxelles) bir Açık Hava Konseri
düzenlenecektir. Konsere pop sanatçılarımız Sertab Erener ve
Kubat'm yanında Belçikalı Vokal Grubu Voice-Male ile DİTİB
Folklor Grubu katılacaktır. Maç seyircileri için konsere giriş 
serbest ve ücretsizdir.

•  •

Ote yandan, vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri 
sorunların hallinde yardımcı olmak üzere Brüksel 
Başkonsolosluğumuzun bir yetkilisi, Konser alanında kurulacak
olan "Ambassade de Supporters" (Taraftarlar ElçiliğiVnde hazır 
bulunacaktır.
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Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesine Bakanlık ve
Kuruluşlar ile TRT Genel Müdürlüğü, İstanbul Menkul Kıymetler

  • •  •

Borsası, Hyundai Assan, Coca-Cola ve Sony Şirketleri, TUSIAD 
Brüksel Temsilciliği, Belçika Türk İşadamları Demeği, Demir 
Halk Bank Brüksel Temsilciliği, Belçika ve Hollanda'daki diğer 
Türk demek ve kumluşları maddi ve aynî katkıda bulunmuşlardır.

Milli Takımımızın maçlarını izleyecek vatandaşlarımız ve 
basın mensuplarımızın sözkonusu etkinliklere katılmalarından 
memnuniyet duyulacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN EKONOMİK 
İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 6. ZİRVE TOPLANTISI’NA

GÖNDERDİKLERİ MESAJ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevini kısa bir süre önce 
üstlenmiş olmam ve programımın elvermemesi nedeniyle 6. EİT  
Zirvesi'ne katılma olanağını bulamadım.

Kurucu üyesi olarak gelişmesinde ve genişlemesinde 
önemli sorumluluklar üstlendiğimiz EIT, kültürel, tarihi ve 
ekonomik alanda çok yakın ilişkilerde bulunduğumuz ülkelerden 
oluşan bir bölgesel teşkilattır. EİT zeminindeki işbirliği, üye 
ülkelerin başarılı bir bölgeselleşme modelinden yararlanarak 
küreselleşme sürecindeki dünya ekonomisiyle sağlıklı bir 
bütünleşmeye gitmelerine yardımcı olmaktadır. Türkiye, EİT üye 
ülkeleri arasındaki mevcut yakın ilişkiyi daha da genişletmeye ve 
teşkilata önemli katkılarda bulunmaya devam edecektir.

Bu vesileyle, EİT'in yeni göreve başlayan Genel Sekreteri 
Dr. Abdolrahim Gavahi ve yardımcılarına başarılar diler, geçen 3 
yılda teşkilata değerli hizmetler veren Büyükelçi Önder Özar'a 
teşekkürlerimi iletirim.

Toplantıya katılan dost ve kardeş ülke devlet başkanları ile 
yakın zamanda tanışma fırsatı bulmayı ümit ediyor, Tahran Zirve 
Toplantısı'nın ülkelerimiz ve halklarımız için başarılı sonuçlar 
vermesini içtenlikle diliyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN BALTIK 
ÜLKELERİNDEN DÖNÜŞÜNDE BASINA YAPTIĞI

AÇIKLAMA

İyi günler diliyorum. Önce Dışişleri Bakanlığı’ndan heyet 
halinde Norveç ziyaretinde Sayın Başbakan'a eşlik ettik. 
Norveç'te ayrıca Norveç Dışişleri Bakam'yla görüşmelerimiz 
oldu.

Daha sonra Türkiyemizin son zamanlarda daha yakından 
ilişki kurduğu Baltık ülkelerini ziyaret ettik. Önce Latviya'yı, daha 
sonra Litvanya'yı ve nihayet Estonya'yı. Bu üç ülkenin 
başkentlerine gittik ve orada her üçünün de Cumhurbaşkanı’yla, 
Başbakam’yla, Dışişleri Bakam’yla görüşmelerimiz oldu. Yoğun 
temaslar halinde bu ziyaretimiz gerçekleşti. Öncelikle konumuz 
siyasetti elbette ve Türkiyemizin Avrupa'nın bu çok acı çekmiş 
bölgesindeki ilişkilerini geliştirmenin adımları atıldı. Yöntemleri 
oluşturuldu. Zaten bu girişimleri biz başlatmıştık. Zaten bu ülkeler 
ile bizim Bakanlığımız arasında siyasi istişare mekanizmaları 
oluşmuştu.

Bu ziyaretimizde, bu defaki temasımızda bu siyasi 
gelişmelerin aynı zamanda ekonomiye yansımalarını da bir kez 
daha tespit etme imkanımız oldu. Siyasetin yoğunlaştığı ölçüde 
ekonomik gelişme de hemen başlıyor. Nitekim bu üç ülkeden 
birinde, Litvanya ile gerçekten 90 milyon dolar dolayında 
ticaretimiz, ki çok önemli. 3.5 milyon nüfuslu bir ülkeyle 90 
milyon dolar. Bu siyasi temaslar, siyasi çalışmalar nedeniyle belli 
ölçüde ülkenin ekonomisi 1999'da küçülürken, Litvanya'nın 
Rusya'daki kriz nedeniyle ihracatı, ithalatı büyük ölçüde 
düşerken, Türkiyemiz bu ilişkisini ayakta tutabilmiş, aynı düzeyi 
koruyabilmiş.
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Tabii burada şu gözlemi de yaptık, onu da kamuoyuna
duyurmak iliyo rum . Bizim Türkiye olarak hangi ülkede
büyükelçiliğimiz varsa, o büyükelçiliğin çalışmaları sonucunda,
büyük ölçüde onun çalışmaları sonucunda o ülkeyle ekonomik
ilişkilerimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor, ticaretimiz oluşuyor, 
gelen turist sayısı büyüyor.

Gene Baltık ülkelerinde ve Norveç'te bir ortak gözlem, 
Türkiyemizin dünyada yükselen imajı, Türkiyemizin artık 
dünyada^ bütün doğru özellikleriyle ve güzellikleriyle, 
barışçılığıyla, uzlaşmacılığıyla, gelişmesiyle, nihayet kabul 
ettikleri Avrupa Birliği beraberliğiyle Türkiyemizin yükselen 
imajı ve bu yükselen imajın bir başka alana, ülkemize gelen 
turizme olan yansıması. Bunları da yerinde gördük ve bu 
konularda da hem üç ülkede, hem Norveç'te görüşmelerimiz oldu.

Ekonominin yanı sıra bu ziyaretimizin çok temel bir 
konusu da Avrupa'nın güvenliği. Avrupa'nın güvenliği Baltık 
bölgesi için son derece önemli. Baltık bölgesi ülkeleri, bu üç ülke 
uzun yıllar sonra, ancak 1990'larm başında bağımsızlığına 
yeniden kavuşabilmiş. Kendileriyle Avrupa'nın güvenliğini 
konuştum. Onların başlıca konusu bu zaten ve Türkiye olarak biz 
kendi anlayışımızın bir kez daha altını çizdik. Avrupa'nın 
güvenliğinde asli unsur NATO'dur. Avrupa'nın güvenliğinde 
AB'nin veyahut bir başka organizasyonun etkisi, katkısı olabilir 
ama Avrupa güvenliği bir defa NATO'dur. Bunun altını çizdik. 
İkincisi, Baltık ülkelerinin, aynen Balkan ülkeleri gibi NATO 
adaylıklarını bir an önce NATO üyeliğine dönüştürmeleri 
yolundaki kesin desteğimizi kendilerine bir kez daha verdik. Biz 
NATO içinde bunun öncülüğünü yapmaktayız. Diğer NATO 
ülkeleri bu adayların üyeliği konusunda zaman zaman o kadar da 
istekli olmayabiliyor, ama Türkiye olarak biz Letonya'nın 
Estonya'nm ve Litvanya'nın bir an önce NATO üyesi olmalarında 
butun bir kıtanın güvenliği açısından zorunluluk olduğu 
inancımızı, düşüncemizi ortaya koyduk.
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Daha sonra AB konusunda konuşuldu. Çünkü malum bu 
ülkeler AB'nin adayı. Yani bizim konumumuzda. Kendileriyle 
görüşmemizde tabii şunu da tespit ettik. Onu da belirtmek icap 
ediyor. Her üç ülke de bu üyelik meselesinde bizim önümüzden 
gidiyor. AB konusunda Türkiyemizin gecikmesinin bir tek sebebi 
mevcuttur. O da Türkiyemizin kendi demokratik gelişmesinde, 
kendi insan hakları gelişmesinde, bazı alanlarda, bazı geciktiği 
noktaların bulunması. AB'ye Türkiye üye olmak istiyorsa, AB ile 
Türkiye'miz üyelik müzakeresini başlatmak istiyorsa; çünkü bir 
tek biz kaldık, adaylar içinde. Üyelik müzakeresini henüz 
başlatamamış tek ülke Türkiyemiz. Bunun da sadece bir nedeni 
var. Başka nedenler arayıp da yanlış yerde yanlışı aramak yerine 
bir tek nedenini görebilmemiz lazım. Bu müzakerenin 
başlayamamış olmasının temel nedeni, Türkiyemizin demokrasi 
ve insan hakları konusunun bazı alanlarında ve bazı noktalarında 
gecikmesinin bulunması. Bir an önce umuyorum bu gecikmeler de 
ortadan kalkacak ve o zaman Türkiye AB'nin diğer adayları gibi 
bir an önce üyelik müzakeresine başlayabilecek.

Bir olumlu gelişmeyi Litvanya'da sağladık zannediyorum. 
Aramızda ticaretin varlığına, Büyükelçiliğimizin Litvanya'da 
olmasına, onların bizde büyükelçiliğinin bulunmasına rağmen 
isteğimiz şekilde çözülemeyen bir vize meselemiz vardı. Bu vize 
meselesi özellikle Türkiye'den Litvanya'ya ve diğer Baltık 
ülkelerine aynı zamanda gidecek özellikle işadamlarının gücünü 
eksiltmekteydi, onların etkinliğini sınırlamaktaydı. Litvanyalılar 
bu vize konusunda bir davet mektubunu zorunlu görmekteydi, 
ülkelerine insanların kabulü için. Bu olgu işadamları konusunda 
çözüldü. Bundan böyle ticaretimize de bunun olumlu 
yansımasının olacağını beklemekteyim.

•  •

Yarın sabah çok erken saatte Orta Asya'ya gidiyoruz. Once 
Astana, ondan sonra Bişkek. Hem Kazakistan, hem Kırgızistan, 
bizim açımızdan çok önemli, çok değerli iki ülke. Hep söylediğim 
gibi, tarihten gelen, paralel kültür özelliklerinden gelen, benzeşen 
geleneklerden kaynaklanan ve tabii ortak menfaatlerden gücünü 
alan, işbirliğinin olduğu iki ülke. Her ikisinde de devletin ve
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hükümetin en üst düzeyindeki sayın yöneticilerle bir araya 
geleceğiz. Elbette Dışişleri Bakanları ve Bakanlık mensuplarıyla 
uzun görüşmelerimiz olacak ve Türkiyemizin çok geniş bir
coğrafyada, sadece Avrupa'da değil, hatta Orta Asya'da da değil,
ama Türkiyemizin çok geniş bir coğrafyadaki, tarihi 
coğrafyasındaki ilişkileri açısından Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika, çok geniş bir coğrafyadaki ilişkileri açısından fevkalade 
önemli görmekteyim, yarınki ve sonraki günlerdeki bu 
temaslarımı. Biz Kafkasya'da olsun, Orta Asya'da olsun barış 
unsuruyuz, güvenlik unsuruyuz ve ekonomik gelişme etkeniyiz.

Orta Asya daki Cumhuriyetlerin son zamanlarda 
karşılaştıkları güvenlik sorunuyla Türkiye olarak yakından 
ilgilenmekteyiz ve bazı bölücü terör örgütlerinin güçlerinin 
bizimle çok iyi ilişkisi bulunan Orta Asya Cumhuriyetleri’ni hedef 
almış olmalarını sadece kaygıyla izlemekle yetinmemekteyiz. Bu 
yolculuğumda, bu temaslarımda da dile getireceğimiz gibi, bölücü 
teröre uzun yıllar hedef olmuş, sonra artık üstesinden gelmeye 
başlamış, ama maalesef uzun yıllar hedef olmuş bir ülkenin 
tecrübe birikimiyle Orta Asya'daki kardeş ülkelerin, kardeş 
halkların bölücü terör karşısındaki meselelerle nasıl baş 
edecekleri, nasıl bunların üstesinden gelecekleri yönünde de 
karşılıklı görüşmemiz olacak. Biz elbette kendilerine tecrübemizi 
aktaracağız ve kendilerinin tecrübesinden de biz öğreneceğiz.

^ ene  ̂° larak söyleyeceklerim bunlar. Türkiyemizin dünya 
önündeki, dünya indindeki konumu olumlu gelişiyor. Elbette 
Türkiye gibi bir dünya devletinin her zaman sıkıntısı olacaktır. 
Her zaman bir coğrafyada başarılıyken bir başka coğrafyada belki 
o ölçüde başarı sağlamayabilecektir geçici bir süre için. Fakat 
Turkıyemız büyük bir ilgi alanı içinde, Latin Amerika'da, Uzak 
Asya da, Japonya'da geliştirdiği ilişkilerle; ki bu siyasi ilişkilerin 
ekonomik sonuçlarını şimdi almaya da başladık. Latin 
Amerika'yla ciddi siyasi anlamda uğraştık, ilişki kurduk. Ama 
artık Latin Amerika'yla ekonomik ilişkilerimiz, Latin Amerika 
ihracatımız, aynı şekilde Afrika kıtasına ihracatımız, ekonomik 
ilişkilerimiz, siyasi beraberliğimiz, siyasi yakınlığımız hızla
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gelişiyor ve bu gelişen çizgide halkımızın menfaati, ülkemizin 
güvenliği açısından yapılabilecek olanı yapmak üzere bu 
ziyaretler gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye de devam edecek.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KAZAKİSTAN’I ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 11-12 Haziran 2000
tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Ziyarette, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev ve Başbakan Tokayev tarafından kabul edilecek, 
Dışişleri Bakanı İdrisov'la temaslarda bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Kazakistan'da yapacağı
temaslarda, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ve çok taraflı
işbirliğinin geliştirilmesi, bölgede barış ve istikrarın
pekiştirilmesi hususlarının yanı sıra, Orta Asya'yı ilgilendiren
diğer bölgesel konular ve uluslararası meselelerin ele alınması 
öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KIRGIZİSTAN’I ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakam İsmail Cem, 12-13 Haziran 2000 
tarihlerinde Kırgızistan Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

      •  _

Ziyarette Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Cumhurbaşkanı
Akaev ve Başbakan Muraliyev tarafından kabul edilecek, Dışişleri 
Bakanı İmanaliyev'le görüşmeler yapacaktır.

    •

Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in Kırgızistan'da yapacağı 
temaslarda, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ve çok taraflı 
işbirliğinin geliştirilmesi, bölgede barış ve istikrarın
pekiştirilmesi hususlarının yanı sıra, Orta Asya'yı ilgilendiren 
diğer bölgesel konular ve uluslararası meselelerin ele alınması 
öngörülmektedir.
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••

SURİYE DEVLET BAŞKANI HAFIZ ESAD’IN
VEFATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın bugün vefat etmiş 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Dost ve kardeş Suriye halkının bu acı kaybını içten 
paylaşıyoruz. Müteveffa Hafız Esad'm ailesine ve Suriye halkına 
başsağlığı dileklerimizi sunarken, Türkiye-Suriye ilişkilerinde 
son dönemde kaydedilen olumlu gelişmelerin devam edeceğine 
olan inancımızı teyit ediyoruz.
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ADDRESS BY AMBASSADOR DR. O. FARUK LOGOGLU, 
UNDERSECRETARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN 

AFFAIRS, TO THE GENERAL-ADMIRAL SEMINAR
'SILK-ROAD 2000’

(Center For Partnership For Peace of The Turkish Armed Forces, Ankara)

‘WORLD PEACE AND REGIONAL DEVELOPMENTS”

Commander,
Distinguished Guests,

'World Peace' has been the timeless yearning of mankind... 
And, the welfare and prosperity of this vast region, appropriately 
named 'Eurasia,' where we live together, is essential in attaining 
that noblest ideal.

Turkey lies at the hub of this region not only in 
geographical terms, but in terms of the enduring trends that 
characterize it. Increasing interdependence and globalization are 
hallmarks of our times, and we are faced with many challenges, as 
well as unprecedented opportunities.

It is in this wider context that I will be emphasizing today, 
Turkey's growing role and increased capacities to help bring 
comprehensive and lasting solutions to the issues that confront us 
today, in order to achieve a peaceful, better and more secure 
future.

We must all be involved in the shaping and construction of 
the future. At the dawn of a new century we must work with an
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ever stronger sense o f purpose. We must do more than just hope 
for durable stability and predictability to arrive on their own. I
^â .not’ . course> discount the many and multi-faceted 
difficulties that lie ahead, which are, mostly unpredictable in any
case. Yet, it is only with considering the future that we can be 
prepared to receive it with some sense of confidence.

Nonetheless, with regard to the future, certain trends are 
easier to observe. The conflicts and disruptions of today are apt to 
have a global reach. Many unwanted consequences reverberate
throughout the world, irrespective o f the specific location of a 
given conflagration.

So, no one has the luxury of being a disinterested observer 
oi this evolving world.

Furthermore, we not only live in an interdependent world 
but also in an increasingly complex world;

-where the rapid pace of urbanization put under strain the 
limited capabilities o f governments in many parts o f the world;

-where environmental degradation has already reached to 
its limits m several crucially important geographic areas providing 
home to ram forests and the diversity of biological life,

-where diseases or hitherto unknown viruses spread
quickly through impoverished neighborhoods, and then start 
traveling all over,

i -where manY third world economies dismally fail leaving 
little hope for any measure of recovery;

-where the richest economy is 400 times wealthier than the 
poorest;

-where the proliferation of Weapons of Mass Destruction 
along with violent change remains a serious threat;
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-and where no one can really guarantee against the 
frightening prospect of a fanatic radical group one day acquiring 
nuclear arm s...

-indeed, where non-state and criminal actors pursuing 
radical agendas with a logic o f their own can one day terrorize the 
globe.

Therefore, in this latter-day world, any straight-line 
analysis is bound to be upset by so many 'wild-cards,' that is, 
unforeseen events that could cause major discontinuities or 
fundamental changes.

Clearly, we will need to fashion quick and decisive 
responses to rapidly changing circumstances, and hedge against 
the unexpected.

Distinguished Guests,

Our only alternative to a world beset with economic, 
demographic, and political turmoil where instability, weapons 
proliferation, and tenuous peace reign, is a world of coherence and 
cooperation. The process o f globalization; the amazing pace of 
technological innovation; people from distant places in direct and 
unhampered communication with each other; the end of a world in 
opposition to itself; the historic triumph of freedoms and of the 
individual; and increasingly integrated financial and other markets 
are not, by their very nature, malign developments!

They just need to be managed, better directed and more 
effectively hamassed for the greater benefit o f humanity.

Indeed, the world is leaving this century behind much 
changed and transformed.

And, Turkey is leaving this century behind changed, 
transformed, renewed, stronger and with a sense of mission!
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This mission concerns Turkey's ability to contribute in a 
unique manner to securing peace and stability, intelligent
cooperation, meaningful integration, and sustainable development 
throughout its widening geography.

Why do we have this sense of mission, and from where 
stems the moral imperative for claiming such a role?

ones- reaS°nS are maiW’ but I will just highlight the major

To start with, the flow o f history has vindicated the 
reasoning behind Turkey's basic choices, and the strength behind 
the orientations that we have chosen during the earlier decades of
■ ^aSt And’ throughout, we managed to stay on the

right side of the track in one o f the most turbulent regions o f the

u j / ! day’ Turkey has the longest-running and a well- 
embedded secular democracy in a vast region; one of the most
vibrant economies m the world capable to sustain high growth
rates; a young and outward-looking population; strong
entrepreneurial and professional classes trading with the world.

According to independent studies conducted bv 
respectable institutions, only Turkey, along with Mexico, Brazil
and South Africa are considered to be among both the nine pivotal 
states listing and the ten big emerging markets.

i , A i  i uch’ we are called upon to play a transcending role 
between different regions and cultures.

Indeed, given our socio-economic aggregates we have 
eveiy reason to seek security and stability; peace and cooperation
because they serve Turkey right!

This is exactly where the sense of mission stems from!
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And, I further believe that Turkey, at the threshold o f a new
century, has a larger mission, simply because o f the singularity o f
its historical patrimony and of its geo-strategic location astride
Europe, the Black Sea Basin, the Caucasus, and the Middle East,
notwithstanding its unique ties to the bulk o f  the newly
independent countries that make part of Eurasia at a time when
Europe and Asia increasingly constitute parts o f larger whole on 
the heels o f modem trends.

Evidently, the Turkish experience in building a modem, 
secular, outward-looking and effective model o f development in a 
volatile region is very pertinent in the current era.

It is in this context, precisely in surmounting the many 
difficulties faced by those societies at the threshold of profound 
change that the Turkish example is relevant and in several 
important respects, one that can be emulated. It is not a sum total 
of dogmas to be forced on to others, in a changing world. Rather, 
it is a quest that can be deliberately shared.

Turkey's overriding aim in the new century can be no other 
than ensuring that the Turks and the peoples o f its widening region 
live in security and prosper together, and lead enlightened lives in 
freedom, so that we can altogether reach out to grasp the 
unprecedented opportunities the new century beholds.

All sorts o f extremism, irredentism, fundamentalism, 
fanaticism, xenophobia and other forms of evil that should belong 
to a passing century are barriers in front of these noble ends.

Distinguished Guests,

We rightly regard ourselves as a pioneering country in 
democracy, modernisation and secularism in the Islamic World. 
But, equally, we have been stressing our European vocation and 
traits acquired in the course of over six centuries o f intense and 
continuous interaction with Europe. Turkish history is as much 
wrought in Europe as it has been in Asia.
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It is interesting to note that the term 'Cold-War' or guerra 
fria, was first used by Spanish commentators to describe the 
competition between Spain and the Ottoman Empire.

At any rate, the extraordinary sacrifice made by Turkey 
during the long decades o f the Cold-War era to the defense o f the 
free world as a flank-member o f NATO, hence to the attainment of 
a Europe more in peace with itself, should not be forgotten.

During those years, we were cut-off from our natural
trading partners to our north and east. We were unable to foster
trade, economic and cultural relations with them. This has been
rapidly changing. We have become the second largest trading
partner of the Russian Federation while our relations with other
countries in the greater region continued to develop and flourish 
steadily.

Distinguished Guests,

Turkey's vicinity faces an array of important challenges.
The plethora of modem threats is amply present in this wide
region. Yet, I cannot fail to restate, there are also manv 
opportunities...

This is why we have been actively promoting, at times 
leading, regional cooperation schemes.

Our foreign policy towards the region has been clear and
consistent. Primarily, we oppose aggression and believe that any
breach of international law and legitimacy must be resisted. We
have always advocated the resolution of disputes through peaceful
means and dialogue, while trying in earnest to contribute to the 
peaceful settlement of outstanding disputes.

For instance, we have been wholeheartedly supporting the 
Middle East Peace Process since the Madrid Conference in 1991.
Also, Turkey has sincerely supported the Minsk Process since its 
inception in 1992.
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As a neighbouring region, the historic importance of the 
Caucasus is evident. It would not be an understatement to say that 
this region constitutes the threshold between Europe and Asia, and 
its importance is set to grow in many respects, including in terms 
of energy supplies. With the advent of the energy resources of the 
Caspian Basin through Baku-Ceyhan pipeline to Western markets 
in the near future, the region will undergo a significant
transformation.

This region's stability and well-being is therefore very 
important, and it requires our constant attention given several 
causes of conflict which continue to simmer besides those which 
erupt recurrently.

Turkey respects the territorial integrity of every country 
and stands against territorial gain or political influence through the 
use or threat of use of force.

It is on the ground of these principles that we have been 
condemning Armenian aggression against Azerbaijan and calling 
for the withdrawal of Armenian forces from occupied Azerbaijani
territories.

It is evident that as long as Armenia occupies no less than 
20 % of Azerbaijani territory, and as long as there are more than a 
million Azerbaijani displaced persons, a lasting peace cannot be 
attained.

As to the Northern Caucasus, I should say that though we 
firmly stand against all sorts of terrorism, and any attempts against 
Russia's territorial integrity, it is evident that conflicts like the one 
taking place in Chechnya are disastrous from a humanitarian 
perspective and weaken the process of democracy and economic 
reform.

There is one other urgent issue that calls for our attention: 
It is that the severity of the humanitarian situation in the region 
must be alleviated as soon as possible. Indeed, we see the
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r S r f  ,h;S/ egci0n ,'nterrelated> and this has led us to propose 
a Stability Pact for Southern Caucasus.

drift re.a" y a" ° W the deveiopments in this region to
' i f  ™hen lts importance is increasing. There is a definite 

need for greater involvement on the part o f  the international 
community aiming at securing peace and fostering stability in the

Distinguished Guests,

tn c i i eL ! S i  °  a Near Eastern country, and is a neighbour 
to several Middle Eastern countries. It is another region where we

ve a great stake at seeing lasting peace and stability established.

t u For *nstance> it is well-known that the developments in

PKK found"611 adfVT ely affeCdng TUrkey- The teiTorist grouP ™ f  safe-haven in northern Iraq from where they
conducted terrorist operations into Turkey. Moreover, we have 

t o p o s X n T a q .  ^  eC° n° miC ‘° SSeS fr° m the embarg“ s

t , AtT any ,rate’ the fundamental parameter o f our policy 
wards Iraq, is our clear commitment to its independence 

national unity, sovereignty and territorial integrity.

We also maintain that compliance of Iraq by all o f its 
obligations under international law and UN Security Council

intemat10nSiremam ^  key t0 ImqS reintegration to the fold of ntemational community. Similarly, it is important to acknowledge 
Iraqi cooperation to this end. ^luwieage

On the other hand, it should be kept in mind that the
extraordinary situât;«« F ultU lIie

of worry

country
harming the social fabric of the  Tra

In addition to well-known threats to regional stability,
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there are many other factors working against stability such as 
economic disparities, foreign debt, fundamentalism of all sorts, 
the image o f Islam corroded by reactionary rhetoric, state- 
sponsored terrorism and the like...

Once again, these issues are interrelated and there is a need 
for a comprehensive approach encompassing the political, 
economic, environmental, social and cultural dimensions.

Peace, when reached, will unleash the immense opportunities 
for cooperation. Remarkably, in comparison to other regions of the 
world, we have the lowest level of economic integration.

Over this region which we all make part of, we must also 
prevent the spread of Weapons of Mass Destruction; promote 
political and economic reform while resisting violent change; and 
hold terrorism in check.

I would like to add that we are taking steps to ensure that 
we meet the whole range of criteria to bring about Turkey's 
accession quicker than commonly assumed. As a future member 
of the EU, we will stand against parochialism within the Union, 
and the pursuance of narrow national interests debilitating Europe 
on the international scene. We are conscious that our good and 
close relations and cooperation with the countries to our east, 
south and north have a very positive impact on our relations with 
the countries to our west, and vice versa.

This is precisely why, we support the idea of European 
Security and Defense.

A Union, to be perceived as such by third parties, must act 
like a Union. A genuine European capability for power-projection 
must therefore be developed.

Indeed, the Helsinki decisions regarding Turkey's 
membership to the EU, demonstrated at the same time that the EU 
wishes to become a greater player on the world scene.
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On the other hand, the extent to which NATO adopts a 
more active out-of-area posture and the extent to which the 
Transatlantic relationship more firmly comes to grips with 
challenges outside the European area will be another important

Furthermore, Russia's location, its vastness and its 
po entials mean that its eventual destiny concerns us all. We 
sincerely want to see that country peacefully 
toward liberalism and cooperation

transforming

Distinguished Guests,

Balkans.
Now on our relations with Greece, and our views on the

First of all, our relations with Greece are changing, and we 
are very happy to see that. We have been calling for such a

S e T o n r r e T ° spihf i ; 0n ly  a fortnight a8°> T ^ i s h  troops
h a v e  1  f 0' 1,42101,8 Part ln a NATO exercise. This would
have been unthinkable merely a year ago.

We do not negotiate with Greece for the sake of

part°of both w*T ^  TWs *  a g6nUme effort on the
thPv H ? I ready signed nine agreements, and
they do not concern the so-called soft-issues. They are important
m eir own right. That we avoided more contentious issues only 
demonstrate the reciprocal will to resolve all disputes among us

have fli l ! h,°Uld n?tC,that we work for intelligent solutions. We
sround from T  nu a Plateau but a Shared commanding 
fssues C WC Pe t0 m° Ve t0 take up the remaining

The Balkans, is a very important region for Turkey We

of B a S o r i g f n 5 ‘°  ‘he regi° n a" d mi“ i0nS ° f  Turkish dtize41s are
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It is through the Balkans that we reach Europe. Therefore, 
we would like to see this historic peninsula move forward more 
strongly to the European mainstream as a whole, and constitute 
part and parcel of a unified Europe in economic, political and 
security terms.

The criteria for this to materialize are well-known. In the 
meantime, we will be directly involved with the efforts o f the 
international community to secure peace and stability in that 
region, and support initatives such as the Stability Pact.

With regard to Cyprus, I should note that it is high time to 
recognize the facts on the Island. That the Greek Cypriots have 
failed to recognize the equality of the Turkish Cypriots is the crux 
of the problem.

The Turkish Cypriots have their own state and have a 
democratically elected leader and government, and there can be no 
return to the conditions preceding 1974. Moreover, given the 
tragic history of the Turkish Cypriots, the effective guarantorship 
of Turkey must constitute one of the basic components in a 
settlement.

On the other hand, the opening of the prospect for full- 
membership to the EU of the Greek Cypriot Administration is not 
an incentive but a disincentive for that party to look for a 
permanent solution.

It is in this context that we support the good offices 
mission o f the UN Secretary General. This is indeed the proper 
context, and we hope that the third round o f the proximity talks 
that will be soon held will prepare the ground for substantive and 
meaningful negotiations between the two equal sides.

Distinguished Guests,

This century past, history and geography have exerted 
more than the usual share o f their raw power on to the living. We
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do not have the luxury of repeating the same mistakes and extract 
hostilities out of history.

formsi - vixxj uuvugn new lu iins or
coherence and cooperation, meaningful integration and with 
complying by accepted international norms that we can construct 
peace and security, and deliver our children a world where they

century6 Pr° SPef mUCh bett6r conditions in the new

These are noble aims, and Turkey is the friend and ally of 
anyone who pursue these ends.

thp f  A/ tef the m0tt°  of Turkish foreign policy is coined by

Home Peac^Abroatf "UbliC' " a ^  A'atÜrk: "PeaCe At

Thank you.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN’A 

YAPTIĞI ZİYARETLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem Kazakistan'a yaptığı 
ziyareti tamamlayarak 12 Haziran Pazartesi günü Kırgızistan'ın 
başkenti Bişkeİc'e gelmiştir. Sayın Bakan Kırgızistan'da 
Cumhurbaşkanı Askar Akayev tarafından kabul edilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Akayev Türkiye ile Kırgızistan arasındaki 
ilişkilerin son derece memnuniyet verici bir düzeyde olduğunu, 
Sayın İsmail Cem'in ziyaretinin bu mükemmel ilişkilere yeni bir 
ivme ve dinamizm kazandıracağından emin olduğunu belirtmiştir.

Sayın Bakan, Cumhurbaşkanı Akayev'e, sayın 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan sayın Bülent 
Ecevit'in en iyi dileklerini ve 9. Cumhurbaşkanı sayın Süleyman 
Demirel'in samimi selamlarını iletmiştir. Sayın Bakan 
temaslarında, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
amacıyla kurumsallaştırılmasına yönelik temaslarda bulunmayı 
amaçladığını vurgulamıştır. Bu çerçevede, siyasi istişarelerin daha 
düzenli bir takvime bağlı olarak bölgesel ve uluslararası 
meselelerin ele alındığı ikili bir forum haline getirilmesini ve buna 
ek olarak güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesi için bir 
çalışma başlatılmasını amaçladığımızı vurgulamıştır.

Sayın Bakan, iki ülkenin de laik ve demokratik 
özelliklerinin, ortak bir payda oluşturduğunu; ancak, etnik, 
bölücü ve dini istismar eden yıkıcı akımların her iki ülkeye de 
ortak tehdit oluşturduğunu kaydederek, bu konuda ortak mücadele 
için bir mekanizma oluşturulması gerektiğine işaret etmiştir. Sayın 
Bakan, Türkiye ile Kırgızistan arasında ekonomik işbirliğinin 
canlandırılmasının da önümüzdeki döneme yönelik hedeflerden 
biri olduğunun altını çizmiştir.
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Cumhurbaşkanı Akayev, Türkiye'nin Kırgızistan'a her 
alanda ve özellikle güvenlik alanında vermiş olduğu desteğe 
teşekkür etmiş, ıkı ülke arasında oluşturulması öngörülen işbirliği
JJ16 anı^ alanJlln Turk-Kırgız dostluğunu daha da pekiştireceğini 
duşundugunu kaydetmiştir. Bilahare, sayın Cem, Kırgız-Türk 
Manâs Üniversitesi m ziyaret etmiş ve burada Türk ve Kırgız

c S u r b a  kV  - - “ k° nuş™a yaPmı?tlr- Üniversitede, 9.

Sayın “

— a ş ?
yapacağı görüşmelerle devam edecek ve bu temasların 
tamamlanmasını müteakiben akşam Ankara'ya dönecektir.
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13 maMimn mm

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, SURİYE'NİN 
MERHUM CUMHURBAŞKANI HAFIZ ESAD'IN 

CENAZE TÖRENİNE KATILMAK ÜZERE ŞAM'A 
HAREKETLERİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI

AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 13 Haziran 2000, Saat: 10.45)

10 Haziran 2000 tarihinde vefat eden Suriye 
Cumhurbaşkanı Hafız El-Esad'ın cenaze törenine katılmak üzere 
Şam'a hareket ediyorum. Bu ziyaretimde bana Kültür Bakanı 
sayın İstemihan Talay refakat etmektedir.

Ülkesine uzun yıllar hizmet etmiş bir lider olan Hafız El- 
Esad'm vefatı komşumuz Suriye için büyük bir kayıptır. Cenaze 
töreninde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin başsağlığı dileklerini 
bizzat sunarak komşuluk sorumluluğumuzun gereğini yerine 
getireceğim.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin pürüzlerden arındırılıp ileriye 
götürülmesi, Türkiye'nin hedefi ve içten beklentisidir. Bu 
yaklaşımımızı ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin sağlam temeller 
üzerinde geliştirilmesi konusundaki iyi niyetimizi önümüzdeki 
dönemde de koruyacağımızı, yeni Suriye Cumhurbaşkam'yla bu 
doğrultuda birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle 
vurgulamak isterim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, SURİYE'NİN 
MERHUM CUMHURBAŞKANI HAFIZ ESAD'IN 

CENAZE TÖRENİNDEN DÖNÜŞLERİNDE
YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 13 Haziran 2000)

Suriye Cumhurbaşkanı Hafız El-Esad'ın bugüı 
düzenlenen cenaze töreninde komşu Suriye'nin kardeş halkına v< 
Suriye Hükümetine Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyet 
devletinin başsağlığı dileklerini sunmak amacıyla birkaç 
saatliğine ziyaret ettiğim Şam'dan yurda dönmüş bulunuyorum 

u ziyaretimde bana Kültür Bakanı sayın İstemihan Talay refaka

•  •

ı^ ı- i  _  • .. ~t~ °  cumhurbaşkanının
belirlenmesi sureci tamamlanacaktır. Böylece Suriye'de yeni bi

baŞİ« lr- Türkiye-Suriye ilişkilerindeki pürüzleri
J h ^  u0mŞU, U!ke arasındaki işbirliğinin her aland 

L ! ı  ı doğrultusundaki ortak çabaların bu yeni dönemde d 
sürdürülmesini beklemekteyiz. Kardeş Suriye halkının refah v
kalkınması yolunda atacakları adımlarda yeni Suriye liderliğin 
yardımcı olmaya hazır olduğumuzu, ayrıca Orta Doğu Barı

ulaşması için gerekli katkıları sağlamalarını d; 
içtenlikle dilediğimizi bu vesileyle özellikle vurgulamak isterim
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s 3  maMman mm

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN ZİYARETİNDEN

•  •

DÖNÜŞÜNDE BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Efendim hepinize iyi günler. Önemli bir ziyaret ve önemli 
temaslardan sonra dönmüş bulunuyoruz Ankara'ya. Bu 
çalışmalarımızı Müsteşar Yardımcılarımız Yiğit Alpogan, Mithat 
Balkan ve Bakanlığımızdan diğer üst düzey yetkili 
arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik.

•  •

Once Kazakistan, sonra Kırgızistan'da çok yoğun 
temaslarımız oldu. Her iki ülkede de devlet başkanlarıyla, 
başbakanlarla ve tabii benim muhatabım olan dışişleri 
bakanlarıyla görüşmelerimiz oldu.

•  •

Once şunu söyleyeyim: Bizim Orta Asya
Cumhuriyetleri’yle iyi gelişen, olumlu nitelikler taşıyan 
ilişkilerimiz mevcuttur. Ama bizim yaklaşımımız bu olumlu 
olanla yetinmek, iyi olanla kifayet etmek değildir; olumluyu daha 
ileriye götürmek, daha olumlu kılmak, mevcutla yetinmemek ve 
daha fazlasını amaçlamak, bunu gerçekleştirmektir. Bu anlayışla 
bu ziyaret ve temaslar planlandı. Devamlılık, geçmişteki olumlu 
yaklaşımların devamlılığı, fakat bunun daha ileriye götürülmesi...

ilk gözlemimiz, Orta Asya'da Türkiyemizin ciddi şekilde 
mevcudiyetidir. Bu zaten bildiğimiz bir olgu idi, ancak her iki 
ülkedeki, her iki başkentteki temaslarımızda bizim bu 
mevcudiyetimiz, olumlu mevcudiyetimiz çok açık bir şekilde 
sergilendi ve çok açık bir şekilde biz bunu gördük, saptadık.
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Bu ziyaretlerimizin ve temaslarımızın bir özelliği, bir 
hedefi de şuydu: Bizim Orta Asya Cumhuriyetleri’yle bahsettiğim 
gibi olumlu ilişkilerimiz var. Ancak bu ilişkiler artık bir olgunluk 
düzeyine varmış bulunuyor. Bu olgunluk düzeyinde bizim 
yapmamız gereken ve bu ziyaretlerde önerdiğimiz, 
muhataplarımızın da beğendiği, desteklediği fikir geliştirdiği 
husus, ilişkilerin artık daha fazla kurumsallaşma ihtiyacı. 
İlişkilerimizi yapısal unsurlarla takviye etmek, 
kurumsallaştırmak, daha çok plana, programa bağlamak ve onları 
bu şekilde ileri bir merhaleye ulaştırmak. Konuşmalarımızın, 
görüşmelerimizin temel bir hususu buydu.

Bu bağlamda, muhataplarımızla mutabakat halinde üç 
alandaki gelişmeleri masaya koyduk ve üzerinde çalıştık. 
Birincisi, siyasi ilişkilerimizi, siyasi istişaremizi daha kurumsal, 
daha ileri, daha planlı bir hale getirmek. Bu bağlamda şunlar 
konuşuldu, şunların üzerinde duruldu: Bir defa Türkiyemiz ile 
Orta Asya Cumhuriyetleri arasında birkaç konuda bir benzeşme, 
paralellik sözkonusu. Tarih, kültür; evet fakat, bunların da yanı 
sıra bu ülkelerle Türkiyemiz kendi coğrafyalarında laik ve 
demokratik cumhuriyetin temsilcileridir. Yani hem Orta Asya 
Cumhuriyetleri hem Türkiye. Bizler kendi coğrafyalarımızda laik 
devlet anlayışını temsil ediyoruz, çağdaşlığı temsil etmekteyiz, 
demokratik gelişmeyi temsil etmekteyiz. Bu son derece önemli. 
Ve nihayet bizler bağımsızlığı temsil etmekteyiz. Bizim Orta Asya 
Cumhuriyetleri ne en büyük katkımız, onların bağımsızlığını ilk 
günden başlayarak desteklemiş olmamız, onların bağımsızlığına 
bugün de en büyük desteği getirmemiz olmuştur. Gene bu 
benzeşen noktalar, örneğin Kırgızistan'la çok yakın ilişkilerimiz 
vaÜ’. kü ltü r alanındaki faaliyetlerimiz var. Buna birazdan 
değineceğim. Mesela Kazakistan'la Türkiye o çok sözü edilen 
Doğu-Batı Koridoru nun iki başlangıç noktası ve aynı zamanda 
iki terminal noktasını oluşturuyor. Kazak muhataplarımızla bunu 
çok konuştuk. Bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Nasıl bu 
özelliklerimizden daha fazla faydalanabiliriz? Çünkü bu çok sözü 
edilen Doğu-Batı Eneıji Koridorları, Doğu-Batı Ulaştırma Koridoru, 
baktığınız vakit bir ucunda Kazakistan var, öteki ucunda Türkiye van
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Siyasi istişarenin sadece bazı niyet belirtmelerinde, 
açıklamalarında kalmaması; siyasi ilişkilerin karşılıklı
siyasetimize bir katkısı olması ve gene bu ilişkilerimizin 
birbirimizin düşüncesini, ihtiyacını, kaygısını uluslararası 
platformlara taşıyabilmesi; bunu çok tartıştık. Çünkü her iki 
muhatabımızın kendilerini dünyaya anlatmakta Türkiyemizin 
katkısından faydalanmaları sözkonusu. Biz Orta Asya'nın 
sorunlarını özellikle -değineceğim- güvenlik alanındaki 
sorunlarını NATO platformlarına, uluslararası platformlara, AB 
platformlarına taşıyacağız. Bunun görüşmelerini yaptık. Özellikle 
Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın Orta Asya'yı daha iyi anlaması 
için... Bugün aralarında belli bir anlayış zorluğu bazı konularda 
ortaya çıkabiliyor. Daha iyi anlamasına katkımızı getireceğiz.

Orta Asya ülkelerinin büyük ölçüde dış kaynaklı tehditler ve 
son zamanlarda büyüyen bir kısmı etnik bölücü nitelik taşıyan, bir 
kısmı inancın, dinin istismarına dayalı olan terör hareketleri karşısında 
güvenlik konusunda sorunları mevcut. Türkiyemiz maalesef bu 
konularda tecrübe sahibi. Gerçi biz büyük ölçüde üstesinden geldik 
ama bizim bir acı tecrübe birikimimiz var. Kendileriyle görüşmemizde 
güvenlik konularındaki işbirliğini arttırmak, Türkiyemizin tecrübesini 
kendileriyle paylaşmak, onların tecrübesinden Türkiye olarak 
yararlanmak, güvenlik meselelerini birlikte konuşmak konulanm ele 
aldık. Tabii bu doğrudan Dışişleri Bakanlıklan’nm görevi değil; fakat 
bizlerin, Dışişleri Bakanlıklan’mn organize edeceği, koordine edeceği 
ve ilgili birimlerin, bakanlıkların katkısı, önerisi, yönlendirmesiyle 
oluşacak çalışmaların ilk planlamasını yaptık. Bu bağlamda her iki 
ülkeyle ortak çalışma gruplarını oluşturma kararım aldık, hatta bunun 
genel bir zamanlamasını planladık. İçeriğinin ne olacağını, bu 
görüşmelerde taslak düşünce halinde birbirimize sunduk. Bunu çok 
önemsiyorum. Çünkü Orta Asya Cumhuriyetleri bugün bölücü 
terörün, inanç istismarcısı terörün ve ayrıca uyuşturucu kaçakçılığının, 
silah kaçakçılığının tehdidi altında ve bu bağlamda bizim Türkiye 
olarak yapabileceklerimiz var, ikili bağlamda yapabileceklerimiz var. 
Bu meseleleri NATO platformuna taşıma yoluyla, NATO'daki 
tartışmaları başlatmak ve NATO'nun güvencesini bu ülkelere 
ulaştırmak bakımından katkımız var.
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Gene siyaset bağlamında, güvenlik bağlamında şunu da

o lm tm inl ah T - :t  ?  H,er Ü‘ke kendl ‘^k ile rin i i n d i s i  oluşturur ve biz Türkiye olarak bu ülkelerin hem komşularıyla
hem ticaret ortaklarıyla ilişkilerinin en iyi şekilde olmasını isteriz’
hem de kendi aralarında ilişkinin daha düzgün olmasını isteriz’
Bunu çok önemsiyoruz.

Orta Asya Cumhuriyetleri -ki hepsi bizim kardeş
nzHI t l ' y ' mi T" t3nhl Pa>'laŞt'ğımız, paralel kültür
İHeri'dek-1T  ,p. |ylaş.tlSlmız ülkelerdir. Bu ülkelerin kendi 
ç erindeki ilişkilerinin en iyi düzeyde olması bize göre çok büyük

gelişmesi Türk“ Ş,klle™  Se' iSmesi. kendi içlerindeki ilişkinin 
bu  k”nudm P k^ediğimiz, destekleyeceğimiz

T ü r k i v e m ^ M r f T 111!1̂  hem KlrS,zistan. bem Kazakistan
KıreızistarTHa °  Ç meVCUt bulunduğu coğrafyalardır,ırgızıstan da Türkiye nın yatırımları var. Bu yatırımlara daha
yemlerinin eklenmesi sözkonusu. Bir baraj yapımında bizim
şirketlerimizin yer alması bekleniyor. Ayrıca değişik alanlarda
yatırım planlayan Türk şirketleri mevcut. Kırgızistan'da 140 tane

¡ u n l a n " t ? - Vebİ Zİ m 0rada baz, sıkıntılarımız w
g ruştuk. Kırgızistan da da bu meseleyi Başbakan'la

özellikle ayrıntılı konuştuk. Kırgız Başbakanımdan büyük 
yakınhk ve dostluk gördük. Şikayetlerden bazılarının abartılı 
olabileceğim de düşündüğümüzü söyledik ama Kırgızistan'daki
deUşahsen™kÎ b u r ’- ™ *  f  ketlerinin bazı yakınmalarım benim 
de şahsen haklı bulduğumu, bunlara cevap beklediğimizi bunların
Î  n L T i f  hal7 de Türkiyemizde„ Kırgız,ftan'a’ y T n eZ
yatırımın, ılgının olumsuz etkileneceğini görüştük. Bu konuda 
daha ıyı sonuç alabileceğimizi ümit etmekteyim.

.. Kazakistan aynı şekilde... Kazakistan ile Türkive'nin 
büv’ l  l Kazakistan'a gelmiş inşaat şirketlerinin çok

m ş a td ıv m B T z T ' '  KaZakİStan Şİmdl yenİ bir ba5k' n t
k 7  dev hı> in ° ? dB? d? Zaten' °  ba?kentteki yeni inşaatın - kı dev bir inşaat sozkonusu- %70'ini Türk şirketleri
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gerçekleştirmekte. Nereye baksanız bizimkilerin yaptığı, nereye 
baksanız bizim insanımızın, bizim emeğimizin, bizim işçimizin, 
bizim mühendisimizin, bizim işadamımızın gerçekleştirdiği 
büyük eserlerle karşılaşıyorsunuz. Bundan sonrası için de 
Kazakistan ekonomi yönünde bizim açımızdan fevkalade önemli. 
Kazakistan'da oradaki Türk işadamlarıyla bir toplantı yaptık, iki 
Kazak Bakan katıldı bu toplantıya benimle birlikte. Ayrıntılı 
olarak oradaki meselelerimizi konuştuk. Zannediyorum bu 
gidişimin, oradaki ziyaretimin, konuşmalarımın, ekonomik 
sorunların bir bölümünün çözülmesine bir katkısı olacaktır.

Kırgızistan'da benim hep işittiğim, özellikle sayın 
Demirel'den çok işitmiştim, fakat hiç görmediğim bir olayla, çok 
güzel bir olayla karşılaştım. Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi. Gerçekten iftihar edilebilecek bir iş yapmışız 
Türkiye ve Kırgızistan olarak. Üniversitede hocalardan bilgi 
aldım. Çok coşkulu bir şekilde öğrenciler tarafından karşılandım. 
Onlara bir konuşma yaptım ve şunu gördüm: Kırgızistan'ın kültür 
kimliğinde, Kırgızistan'ın geleceğinde Manas Üniversitesi'nin, 
Türkiye ve Kırgızistan'ın ortak üniversitesinin çok büyük katkısı 
var. En basit bir örnek olarak söyleyeyim; üniversite radyosu 
bütün Kırgızistan'da en fazla izlenen -özellikle gençler tarafmdan- 
radyo konumunda. Manas Üniversitesi şimdi televizyon 
yayınlarını planlıyor; biz de Bakanlık olarak TRT ile görüşeceğiz, 
ne yapabileceğimize -bu konuda bizden de destek istendi- 
bakacağız. Manas Üniversitesi'nde halen 675 öğrenci eğitim 
görüyor; bunların 150 kadarı Türkiye'den gitmiş öğrenciler, 
diğerleri, çok büyük çoğunluğu Kırgız ve başka ülkelerden de 
öğrenciler. Manas gerçekten -bunu bütün Kırgız yetkililer 
söylüyor- bir başarı örneği, bir iftihar nedeni ve bizim Manas 
Üniversitesi'ne katkımız devam edecek.

Kazak muhatabımla tahmin edileceği gibi petrol 
konularını bir hayli konuştuk. Şimdi bu ziyaretin olumlu 
izleniminden bir tanesi; petrol konusunda özellikle Bakü- 
Ceyhan'a Kazak tarafının artan bir ilgisi olduğunu gözlemledik. 
Burada bize Bakü-Tiflis-Ceyhan'a aslında Kazakistan'ın Aktav
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bölgesinden bir bağlantı yapılabileceği üzerine konuşuldu. 
Kazakistan'da yeni petrol yataklarının ortaya çıkması tabii önemli 
bir etken bu gelişmede. Bunun tankerlerle Hazar üzerinden 
taşınabileceği, fakat bunun yetmeyebileceği söylendi. Bakü'den 
başlayacak olan petrol boru hattını "Aktav'a uzatmak mümkün 
müdür, değil midir konusunun gündeme gelebileceği bize ifade 
edildi. Bu konu hakkındaki gelişmeyi ben Eylül ayında 
bekliyorum. Eylül ayında Kazak petrollerinin geleceği üzerine 
daha somut teknik bilgilerimiz olacak. Eylül ayında Azerilerle 
hem Kazaklar tarafından hem bizim tarafımızdan bir ön görüşme 
gerçekleşmiş olacak. Umuyoruz böyle bir oluşum da bizim Bakü- 
Ceyhanımıza bir katkı getirecek. Bu konuları bir hayli ayrıntılı 
konuştuk. Tabii bizim konuşmalarımız bunun siyasi alt yapısını - 
her şeyin başı o- oluşturmak, bunun gerçekleşmesi, fizibilitesi ise 
tabii ki ilgili petrol-enerji bakanlıklarının bileceği bir konu.

Biz bu ziyaretimizde şunu bir kez daha saptadık. Orta
Asya ülkeleri bağımsızlıklarının 10. yılında, yüzleri
çağdaşlaşmaya dönük, geleceğe dönük ülkeler. Bunu
memnuniyetle kaydettik. Hem benim açımdan da çok ilginç oldu.
Ben hem Bişkekte hem Astana'da çağdaş toplumlarla, çağdaşlığı
geliştiren toplumlarla bir araya geldim. Bizi sadece tarihin, dilin,
kültürün değil, aynı zamanda çağdaş hedeflerin, demokrasi
idealinin birleştirmekte olduğunu saptadık ve kendilerine şunu
söyledik. Biz Türkiye olarak sizin her zaman yanınızda olduk,
yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu sadece sözde değildir, aynı
zamanda -hele bu başlatmak istediğimiz yeni dönemde- daha
kurumsal, daha planlı, daha programlı, daha ciddi bir beraberlik 
olacaktır."

Ben Orta Asya'daki bu temasları devam ettireceğim. Diğer 
Orta Asya ülkeleriyle de devam ettireceğim. Hem bizim çok 
büyük hassasiyetimiz olan bu coğrafya açısından hem Türkiyemiz 
açısından daha ileri ilişkilerin gerçekleşmesini sağlayacağım.

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

•  •

VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

MURAT AKGÜN: İyi günler. Yakın Planı bu defa 
Ankara'dan açıyoruz. Konumuz Türk dış politikası, konuğumuz 
ise Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem. Efendim hoşgeldiniz.

İSMAİL CEM: Hoşbulduk efendim.

MURAT AKGÜN: Orta Doğu'da taşların yerinden 
oynadığı bir döneme rastlıyoruz. Yıllardır Suriye'nin tek hakimi 
olan Hafız Esad öldü. Yerine büyük bir olasılıkla oğlu geçecek. Bu 
ortamda Türk-Suriye ilişkileri kısa vadede nasıl bir çizgi 
izleyebilir sizce?

SAYIN BAKAN: Suriye’yle, ilişkilerimiz zaten bir 
düzelme ortamına kavuştu. Suriye ile ilişkilerimizde büyük 
sorunumuz vardı. Onu çözdük, ilişkilerimizde tabii sorunlar 
bitmez ama sürekli şekilde iyileşen bir çizgimiz var ve bu çizgi 
halkların arasında da gelişen bir çizgi. Şimdi Suriye ile son bir 
metin üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onu da tamamlayacağız. 
Bazen bana soruyorlar: "Peki bu çalışma bitmedi ama ilişkileriniz 
gelişiyor mu?" Evet ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret gelişiyor. 
Büyük ölçüde ticaret gelişiyor. Karşılıklı ziyaretler gelişiyor ve 
Suriye ile yukarıya, ileriye dönük bir çizgimiz var. Sanırım bu 
devam edecektir. Sanırım değil, büyük ihtimalle bu devam 
edecektir. Bu çizginin varacağı nokta da Türkiye-Suriye arasında 
tam bir anlayış, tam bir dostluk, barış ortamının yerleşmesi 
olacaktır. Ben iyimserim.
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su konusundan teröre, ikili kültürel ilişkilere kadar ihşkilerin 3

b e ri^ ren iek 11terafl l” 6' ” ' ı ? “ k° nUdaÇ° k UZUn zamandanben suren tek taraflı sorunlar var. Mesela su konusu. Bize göre bir 
sorun degıl, Suriye ye gore sorun. Bunlar da çözüme ulaşacak m it

BAKAN
Fakat s  ile zdaki üişkjler ¿ ten

Bunu daha ileriye götürecek bir platform olacak n n„ 
tamamladıktan sonra bu kez -daha henüz yapamadık- iki Dışişleri
Bakanı olarak sayın El Şara ile biraraya geleceği“  S a v a
ge memızı belki başka ziyaretler izleyecek. Yani sürekli ileriye 
donuk gidiyor. Bence iyi gidiyor. Sayın C um hurbaskaW zm

S '  b ü 'a I 0” 681 Ç'0k d f m  Çünkü biz komşuyuzSuriye ile Bir Almanya nın, Ingiltere'nin hangi düzeyde katılın
katılmadığı bu cenaze törenine, bizi o k a d a r V 5 2
v I ye. , lzImkom5umuzdur-Sadece komşumuz değildir Yüzlerce
yıl tarih, paylaştığımız bizim bir parçamız olan b r coğrafya 

dolayısıyla bu d a l ”  ° ‘an '" Sanlar y

m u r a t

D ’° ğU  BanŞ SÜrecİ’̂  “  önemf aktörlerinden bin hiç kuşkusuz Suriye. Suriye'deki vönetiır
değişikliği Orta Doğu Barış Süreci'ni nasıl etkileyecek sizce?

BAKAN
I?»  doğa, olan, etkilememesi. Y ^ l  £ £  o S u r i ^ f z S  

o r ta y lV k İ  BŞi,™an -Vard1' SOnra biliy0rsılnuz bit anlaşmazı,!
d e y i  Çe d tk  I Z c W bU Çabalaı

m u r a t  a k g ü n

SAYIN BAKAN: Hayır, bence
ç - * * «  h , „ .
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MURAT AKGÜN: Devlet politikası devam edecek. 
İsterseniz Orta Doğu'dan biraz Orta Asya'ya uzanalım. Siz dün 
Orta Asya'dan geldiniz. Kazakistan ve Kırgızistan'da temaslarınız 
vardı. Bizi en çok ilgilendiren konulardan biri hiç kuşkusuz Bakü- 
Ceyhan petrol boru hattı. Kazakistan'da yetkililerin bu hatta 
bakışı, herhangi bir katkısı var mı? Nasıl algıladınız?

SAYIN BAKAN: Şöyle söyleyeyim: -sadece benim 
gözlemlerim. Yani başkalarının taahhüdü değil- Ben 
Kazakistan'da çok etraflı olarak, birçok konuyu görüştüm ve 
Bakü-Ceyhan'a Kazak tarafının ilgisinin artmakta olduğunu 
farkettim. Yani Bakü-Ceyhan'a Kazak dostlarımızın, şimdi 
Kazakistan'dan çıkacak petrollerin dünyaya ulaşmasında önemli 
bir imkan gibi baktığını farkettim. Tabii bu değişimde büyük 
ihtimalle Kazakistan'da yeni petrol yataklarının, yeni kaynakların, 
yeni imkanların doğması ihtimali etkili olmuştur. Ciddi bir 
olasılıkla Kazakistan'da şu anda keşfedilmekte olan petrol 
rezervlerinin ciddi olduğu, sanırım Ağustos ayı sonunda, Eylül ayı 
başında anlaşılacak. Yani ciddiyeti ortaya çıkacak. Ciddiyetinin 
ortaya çıkması halinde bu petroller açısından da Bakü-Ceyhan'm 
önemi artıyor. Mesela bu kez gene dediğim gibi karşı tarafla 
konuşmalar çerçevesinde, galiba ilk kez "Bakü-Ceyhan'm aslında 
Kazakistan'dan başlatılması gerekirdi. Neden bu düşünülmedi? 
Aktav'dan Hazar geçişli Bakü, Bakü'den Tiflis, Tiflis'den Ceyhan 
olarak neden öngörülmedi? Bu öyle olamaz mı? Buna bir bakalım, 
inceleyelim." şeklinde bir hava hissettim. Bir de efendim, benim 
bazen acaba yeterince vurgulamadım ya da anlatamadım diye 
düşündüğüm bir husus var. Bizim sıkıntımızı herkesin görmesi 
lazım. Bizim Türkiye olarak bir sıkıntımız var. Bizim sıkıntımız 
şudur: Biz, Türkiye Boğazlarfm  yani İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları’m bir petrol boru hattına dönüştürmeyiz, 
dönüştürtmeyiz. Bizim 2000 yıllık tarihin, 2000 yıllık kültürün 
merkezileştiği bir İstanbul Boğazı’m dev petrol tankerlerinin, 
Kafkasya'dan çıkmış veya başka taraftan Rusya'dan veyahut 
Azerbaycan'dan çıkmış petroller için o dev tankerlerin peşpeşe 
Boğazlar’dan geçmesinin getirdiği büyük insani tehlikeyi, 
ekonomik tehlikeyi, kültürel tehlikeyi biz Türkiye olarak göze 
almayız. Yani bizim sıkıntımız şudur: Montrö Anlaşması
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çerçevesinde elbette o anlaşmanın hükümlerine uyacağız; ama 
urlaye rnn İstanbul Boğazı'nda o anlaşma çerçevesinde her türlü 

güvenlik önlemim alacağını, efendim bu tankerlerin geçiş süreleri 
geçiş sıklıkları, bu tankerlerin çevreye verdikleri-verebilecekleri 
ziyanların asgariye inmesi için düşünülebilecek her türlü önlemi 
Türkiye nm alacağını da bütün tarafların, bütün şirketlerin bilmesi

°  a?ldan Baku-Ceyhan'ı bu kadar önemli görüyoruz.
nm’u Asya'mn Süvenliğb Güney Kafkasya'nın 

R n l  i ^ enfaatb bağımsızlığı açısından değil, ama bu bizim 
ogazlar konusundaki hassasiyetimiz ve sıkıntımız nedeniyle- 

herkesin hesabını yaparken bunu dikkate alması lazım ve
Türkiye nm politikasının da bu anlattığım şekilde olduğunu hiç 
unutmaması lazım. s  v

AKGÜN

ç S r T e k ı  e m ird ’m] f eVmden

Cumhuriyetleri’yL^TCrk C u n ü ^ iy e t l^ r^ l^  d iş i le r i  yürüttöğü
ondan sonra bir boşluk olacağı görüşü vardı. Bu iddiL v a T l i z

A zerbaycan^3 T -  TU?  Cumhunyeti’™. bir de Kafkasya'daki 
acaba? Kurumsallaşma çabaları ne yöndedir

, .„ .SAYIN BAKAN: Şimdi benim bu ziyaretlerimde
m "  ° ZÜ 5udur: Birincisi, iyi ilişkilerimiz var. Yani

de Tok i t ,  i r a r  i3 ’ y Kafkasya'yla da, oradaki ülkelerle
r  , , y dışkı i erimiz var ve bunlarda gerçekten önceki

umhurbaşkanımız Sayın Demirel'in çok büyük katkısı olmuş 
Bunu her yerde söyledim. Mesela Kazakistan'da ve Kırgızistan'da 
her zaman satır baş, Demirel oluyordu. Onlar g S r d u  bu

birikimi” v a r Z a t '* *  h r * * ’ “ “T 5 Wr katk‘S' ° lmUŞ’ müthi5 birrıkımı var. Zaten biliyorum bunu ben. Şimdi devletler

—  ve bu T dar İIİİkllerin içinde ki*ise‘ roIÜ * *  « y ü kolan bir kimsenin, bir cumhurbaşkanının, bir siyasetçinin bugün 
aynı işlevi taş,yamamasından, taşımamasından elbette şimdi
eecT cî v tT  naS g,eTŞecek gibi bir tereddüt doğar. Ancak bu çok 
geçici ve kısa sureli bir tereddüttür ve nitekim öyle olmuştur

undan sonra geçmişteki gibi devam edecektir. Cumhurbaşkanı
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düzeyinde olsun, Başbakan düzeyinde olsun, benim düzeyimde- 
Dışişleri Bakanı düzeyinde- olsun elbette en iyi şekilde devam 
edecektir. Benim verdiğim mesajlardan İkincisi şu: İlişkilerimiz 
iyi, çok iyi, ama biz bununla yetinmeyelim. Siyasette, dış 
ilişkilerde, hatta iç politikada iyi olanla yetinmek -aman ne güzel, 
her şey tamam- demek yanlıştır. Bizim görevimiz iyiyi daha iyi 
yapmaktır, daha ileriye taşımaktır. Bir defa bu mesajı çok net 
verdim ve bunda bir anlayış birliğine vardım muhataplarımla. 
Orta Asya ziyaretimden önce Bakü'deydim. Sanırım önümüzdeki 
ayın başında Türkmenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek. 
Bazı Orta Asya ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Kuala Lumpur'da 
bu ay sonunda biraraya geleceğim. Bizim yapmaya çalıştığımız, 
bugüne kadar ciddi çabalarla belli bir olgunluk düzeyine ulaşmış 
ilişkileri şimdi daha kurumsal ilişkiye dönüştürmek, onları daha
planlı, daha programlı, daha kurumsal niteliğe kavuşturmak ve

• ____

bunu da yapmaya başladık, ikinci mesajım buydu. Bunu çok 
konuştuk, hem Kazakistan'da, hem Kırgızistan'da ve bu yönde 
mekanizmalar üzerinde karar kıldık dostlarımızla ve bunları 
hayata geçirmenin planlarını yaptık. O planlamalar devam ediyor. 
Mesela, Eylül başlarında Kırgızistan'la çok etraflı bir toplantı 
olacak ve bu mekanizmalar hayata geçecek. Güvenlik konusu çok 
önemli. Çünkü bugün bizim yakınımız bu devletlerin ciddi bir 
güvenlik meselesi var. Bu ülkeler, bizim kardeşimiz olan ülkeler, 
büyük ölçüde kendi dışlarından kaynaklanmış bir etnik, bölücü 
terör tehdidi karşısında, inanç istismarı yapanların bölücü ve 
terörist girişimleri karşısında, uyuşturucu kaçakçılığı, silah 
kaçakçılığı gibi baskıların karşısında ve biz kendileriyle güvenlik 
boyutunda çok yoğun bir işbirliğinin de temellerini attık hem 
Kazakistan'da hem Kırgızistan'da. Bunları çok önemsiyoruz ve 
ileriye giden yolda ekonomiyle birlikte geliştireceğimiz unsurlar 
şeklinde nitelemekteyiz.

MURAT AKGÜN: Sayın İsmail Cem, Dışişleri Bakanı, 
soruları yanıtladığınız için teşekkür ediyorum.

SAYIN BAKAN: Ben teşekkür ediyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
SLOVAKYA’YA YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Dışişleri Bakam Eduard 
Kukan'm davetlisi olarak 15-16 Haziran 2000 tarihlerinde 
Slovakya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Dışişleri Bakanımız, Slovakya 
Cumhurbaşkanı Rudolf Schuster ve Slovakya Başbakanı Mikulas 
Dzurinda tarafından kabul edilecektir.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları başkanlığında yapılacak 
görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, tarafları ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır.

62 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 2000



m  mzîîMN mm

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI : Günaydın sayın basın mensupları, 
toplantımıza hoşgeldiniz. Olabilecek sorularınızı 
cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Bu Ağca meselesiyle ilgili bize verebileceğiniz ne 
tür bilgiler var elinizde? Bu birinci soru. Bir de geçen basın 
toplantısında konuşmuştuk. Türk-Yunan teknik heyetlerinin 
biraraya gelip görüşmesi sözkonusu, Haziran’m ikinci haftasında. 
Daha sonra daha fazla bilgi verebilirim demiştiniz. Onunla ilgili 
neler var elinizde?

CEVAP : Terörist Mehmet Ali Ağca konusundaki 
gelişmeler dünden bu yana biliyorsunuz basınımızın da çok yoğun 
ilgisiyle kamuoyunun gözleri önünde cereyan etti. Bu çerçevede 
Adalet Bakanımız Sayın Hikmet Sami Türk de dün basın 
toplantısı yaptı. Kendi konuları itibarıyla aydınlatıcı bilgiler verdi. 
Benim sizlere bu aşamada söyleyebileceğim doğrusunu isterseniz 
çok fazla birşey yok. Sadece belki şunu ifade etmek isterim: Biz 
bu konuyu 80'li yıllardan beri Dışişleri Bakanlığı olarak Adalet 
Bakanlığımız ile ve diğer ilgili birimlerimizle çok yakından 
istişare ve koordinasyon içinde takip etmekteydik. En son olarak 
da geçtiğimiz Mart ayından beri İtalya'da böyle bir af konusunun 
gündeme gelmesi üzerine Roma Büyükelçiliğimiz yine 
Bakanlığımızla ve Bakanlığımız da ilgili Türk makamlarıyla 
yakın istişare halinde konuyu gayet yakından takip etti ve netice 
olarak bildiğiniz gibi bu şahsın Türkiye'ye getirilmesi mümkün 
oldu. Konunun bundan sonraki aşaması, hukuki veçheleri 
itibarıyla Adalet Bakanlığımızı ilgilendiren bir husustur.
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SORU : Yanlış anlama olmaması bakımından soruyorum- 
Mart ayından beri İtalya'daki Büyükelçiliğimiz a f  konusunun 
gündeme gelmesi için mi girişim yapıyor?

CEVAP : Hayır, İtalya’da bu af konuları gündeme geldi 
Mart ayında. Dolayısıyla bizim Büyükelçiliğimiz de bu konuda 
gerekli temasları yaptı, Bakanlığımızın talimatı dahilinde. Tabii 
bu konu bizim için aslında Mart ayı öncesi de gündemde olan bir 
konuydu, iade talebimiz İtalya nezdinde 80-81 yılından beri 
mevcut biliyorsunuz, ama son olarak meselenin güncellik
^ . za.!ımas.1Yİ  ̂ bizim de ilgimiz tekrar yoğunlaştı ve 
Büyükelçiliğimiz kanalıyla sürekli olarak İtalyan makamları 
nezdinde bu konunun takipçisi olduk.

Yunanistan konusunu sormuştunuz. O konuda 
biliyorsunuz bir siyasi istişare mekanizması çerçevesinde bu ayın 
ikinci yarısında siyasi direktörler düzeyinde bir görüşme
yapılması sözkonusu. Bu konuda da hazırlıklar ilerlemektedir. 
Bunun tarihi kesinleşince resmen açıklayacağız.

SORU . Mehmet Ali Ağca'nın Türkiye'ye getirilmesi 
konusunda söyleyeceğimiz fazla bir şey yok." dediniz ama, böyle 
ardı ardına bu suçluların gelmesi akıllara şu soruyu getiriyor: 
Acaba idam edilmeyeceklerinin güvencesi veriliyor da, ya da
a  u ^ ı  P i o s e s  i z l i y o r  da mı geliyor? Daha doğrusu bu kadar, 
Abdullah Ocalan'dan sonra diğer suçlular da geliyor. Böyle bir

ağlantı var mı, ya da idam konusunda herhangi bir ifadede 
bulunuldu mu Türkiye tarafından?

İdam cezası konusunda tabii ki takdir 
TBMM dedir. Bir kanun meselesidir. Fakat dün Adalet
Bakanımızın açıklamalarından da gayet açıklıkla ortaya çıktığı 
üzere, bu Mehmet Ali Ağca olayında zaten galiba 1981 tarihli bir 
yasa uyarınca idam sözkonusu olmuyor. On senelik bir ceza 
öngörüldüğü anlaşılıyor. Dolayısıyla değindiğiniz konu bu 
bağlamda gündemde olmadı.
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SORU : Cumhurbaşkanımızın Suriye'de cenazeye 
katılması vesilesiyle çıkan haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı 
olması beklenen Beşar Esad'ın en kısa sürede Türkiye'ye 
geleceğini söylediği belirtiliyor. Bu konuda bir bilginiz var mı?

CEVAP : Efendim, sayın Cumhurbaşkanımızın bu cenaze 
töreni vesilesiyle Suriye'ye yapmış olduğu ziyaret Türkiye-Suriye 
ilişkilerinde hiç şüphesiz çok önemli bir katkı yapmıştır. Suriye 
tarafının da bu gelişmenin bilincinde olduğunu düşünüyoruz. 
Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geçmişte içinde 
bulunduğu sıkıntılı dönem hepimizin malumu. Fakat biz her 
komşumuza olduğu gibi, Suriye'yle olan ilişkilerimize de her 
zaman karşılıklı yarar ve çıkar esasına göre yaklaştık. Geçmişten 
alınacak derslerin de ışığında ileriye bakmanın uygun olacağını 
düşündük. Suriye'de de yeni cumhurbaşkanının seçilmesiyle yeni 
bir dönemin başlayacağı anlaşılıyor. Bu dönemde Türkiye hiç 
şüphesiz Suriye ile olan ilişkilerinin olumlu istikamette gelişmeyi 
sürdürmesini ve ilişkilerdeki pürüzlerin geride bırakılmasını 
temenni etmektedir. Cenaze töreni vesilesiyle normal programın 
dışında değindiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ile Beşar Esad 
arasında da bir görüşme cereyan etmiştir. Olumlu bir görüşme 
olmuştur. Suriye'de cumhurbaşkanlığı seçimi süreci henüz 
tamamlanmış değil. Dolayısıyla sorduğunuz spesifik soruya 
spesifik bir cevap vermek imkanı şu an itibarıyla yok. Ama 
söylediğim gibi bu yeni dönemin geçmiş derslerin de ışığında 
Türkiye-Suriye halkları için yararlı bir yeni dönem başlatmasını 
temenni ediyoruz.

SO R U : Ağca'nm tesliminin, iadesinin Avrupa'da siyasi bir 
beklentisi olabilir mi? Öcalan'ın avukatının bu konuda bir 
açıklaması var. Benzer bir ilişki kuruyor. Bu konuda bir tepki 
olacak mı?

CEVAP : Hayır, bu konuları kendi çerçeveleri içinde 
değerlendirmek gerekir. Değindiğiniz şahıs biliyorsunuz bir 
teröristtir. Türkiye'de işlediği bir cinayetten dolayı mahkum 
olmuştur. Daha sonra İtalya'ya gitmiş, orada bir cinayet
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ceza almıştır. Türkiye'de de 
işlediği suçun hesabını vermesi sözkonusudur. Bunu başka 
konularla, başka meselelerle karıştırmamak gerekir.

SORU . Türkiye-Suriye ilişkileri konusunda yeni bir 
dönem beklentisi içinde olduğunuz anlaşılıyor. Fakat, acaba 
Türkiye'nin güvenlik kaygıları tamamıyla ortadan kalktı mı 
Suriye'deki PKK varlığına ilişkin? Kalkmadıysa Suriye'nin ne gibi

atması bekleniyor - daha ileri adımlar açısından
* T - ?B İr de 0calan meselesi ilk gündeme geldiği zaman 
98 de Türkiye nın verdiği bir mesaj vardı: PKK sorunu çözülsün,
güvenlik sorunu çözülsün, Türkiye'nin güvenlik endişeleri
giderilsin ondan sonra problemli diğer alanlara bakabiliriz.
Mesek su konusu ve suyla ilgili olarak; gerekirse üçlü, gerekirse

l.1f.°1ruşmelerın başlayabileceği, ama ancak PKK sorunu 
çözüldükten sonra mesajları veriliyordu. Şimdi bu yeni süreçle 
birlikte su konusu ya da benzer başka sorunlarda ikili 
görüşme erin, mevcudun dışından bahsediyorum, mevcut 
görüşmelerin dışında, spesifik olarak ikili görüşmelerin 
başlatılması gündeme gelebilir mi Suriye'de?

, ı CEVAP . Suriye ile uzun bir dönem devam eden bu
S r ° t k İ ♦ süreçten sonra bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Adana 

utabakatı olarak tanımladığımız bir anlaşma metni imzalandı. 
Bu, esas itibarıyla Türkiye'nin Suriye'ye yönelik güvenlik 
kaygılanm karşılamaya yönelikti. Bu mutabakatın

ly ? ? e h®Pımızin yakından izlediği gelişmeleri 
yaşad!.k - Şu an itibarıyla güvenlik bakımından Suriye ile bu 
işbirliğimiz devam etmektedir. Askeri makamlarımız, güvenlik 
makamları arasında diplomatik temsilciler vasıtasıyla bu konuda 
temaslar devam etmekte., ve bu konudaki işbirliği olumlu bir 
mecrada ilerlemektedir. Ote yandan, bu meselenin olumlu bir
seyre girmesine paralel olarak iki ülke ilişkilerinin bütün
veçhderıyie yemden ele alınıp değerlendirilmesi konusunda da 
bildiğiniz gibi bazı çabalar sarfedilmiştir. Birkaç ay önce 
hatırlarsınız, Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı 
başkanlığında bir heyet Şam'ı ziyaret etmiştir. İlişkilerin bütün 
veçhelerim içeren kapsamlı görüşmelerde bulunulmuştur. İki ülke 
arasında ilkeler deklarasyonu" diye tanımlanabilecek bir belge
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imzalanması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda 
mesafe katedilmiştir. Bunun önümüzdeki dönemde ileriye 
götürülmesini ve sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Bu amaçla Sayın 
Büyükelçi Ziyal'in ziyaretine cevaben bir Suriye heyetinin de 
Türkiye'ye gelmesi sözkonusudur. Bunun da çok uzak olmayan bir 
tarihte gerçekleşecek olmasını ümit ederiz. Biz komşu bir ülke olarak 
Suriye ile her zaman iyi ilişkiler idame ettirmeyi arzu ettiğimizi 
söyledik. İlişkilerimizin her veçhesiyle ele alınabileceğini söyledik. 
Değindiğiniz su konusu da tabii iyi niyetle ele alınıp çözümlenmesi 
gereken gündem maddelerinden biridir. Biz bu meselenin iki ülke 
arasında, iki komşu ülke arasında bir çatışma değil, bir dostluk 
vesilesi olması gerektiğini her fırsatta vurguladık.

SORU : Dışişleri Bakanlığı hazırladığı tavsiye yazısında, 
Başbakan Yardımcısı düzeyinde katılımı önermişti Esad'm 
cenazesine. Çünkü o yönde sizin de anlattığınız gibi yavaş yavaş 
ilerleyen bir süreç vardı. Şimdi Sezer gittikten sonra kalındığı 
yerdeki, kalındığı ivmeyle mi devam edecek? Yoksa, mesela 
Dışişleri Bakanı’nın gitmesi sözkonusuydu, koşulların 
olgunlaşması bekleniyordu; Cumhurbaşkanı gittiğine göre bir 
ölçüde de olsa bu sürecin hızlanması, Suriye'den bir heyetin 
geleceğini söylediniz ama İsmail Cem'in ziyaretinin daha erkene 
alınması ya da böyle bir ivmenin değişmesi gibi bir şey 
beklenebilir mi Türk tarafından da ve Suriye tarafından somut 
beklentiniz nedir burada?

CEVAP : Bizim tarafımızdan hazırlandığını söylediğiniz 
tavsiye mektubu sizin varsayımınız. Sadece ben şunu söylemek 
isterim. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Türkiye'yi temsilen 
cenaze törenine katılmıştır, son derece yararlı bir ziyaret olmuştur. 
Bu ziyaretin olumlu sonuçlarının önümüzdeki dönemde iki ülke 
ilişkilerine de aynı olumlu yansımada bulunmasını bekliyoruz. 
Bunun ötesinde, sorduğunuz soruların bir kısmını biraz önceki 
ifadelerimle cevaplandırdığımı zannediyorum. Türkiye ile Suriye 
arasında başlayan siyasi bir diyalog mevcuttur. Bunun birinci 
aşaması tamamlanmıştır. Daha sonra aynı kanallarla bunun 
devamını beklemekteyiz. Artık bunun ötesinde bu hangi noktaya 
gider, nereye gider bunu gelişmeler gösterecek.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Haziran 2000 67



SORU . Yeni Cumhurbaşkanı her ne kadar ilk dış gezisini
cenaze nedeniyle Suriye'ye yapsa da ilk resmi gezileriyle ilgili
olarak kulislerde önce KKTC, ardından da Azerbaycan yoğun bir
şekilde seslendiriliyor. Hatta tarih de veriliyor. Konuyla ilgili
olarak Dışişleri Bakanlığı'nda bir çalışma var mı? Gezilerin 
planıyla ilgili olarak?

CEVAP : Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmayı öngördüğü
dış gezilerle ilgili çalışmalar hiç şüphesiz Sayın

unı .'Î şkammızın talimatı çerçevesinde Bakanlığımızca 
yürütülmektedir, ama bunlar hazırlık çalışmalarıdır. Bunlar
kesinleşme aşamasına gelince açıklayacağız. Şu sırada benim size 
verebileceğim bir teyit yok.

• • j ^ P RP .  • Eminzade'nin gelmesi sözkonusuydu bu ay 
içinde. Önümüzdeki günlerde bekliyoruz, deniyor. Tarihi belli
oldu mu acaba? Bir de Uğur Mumcu dosyası Dışişleri 
Bakanlığı na ulaştı mı?

CEVAP : İkinci sorudan başlayayım: Ulaşmadı.

rp.. , . iran Dışişleri Bakam Bakan Yardımcısı Eminzade'nin 
î f e 1 zıyaretl Turkıye-Iran siyasi istişareleri çerçevesinde 
beklediğimiz bir gelişmedir. Kendilerinden uygun bir tarih 
bekliyoruz. Galiba Sayın Hatemi ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne bir

sozkonusuymuş. Dolayısıyla Haziran ayının ikinci
î m l  t  i k î 1 » efekti ama bu nedenle birkaç gün daha bunun 
geriye kalabileceği anlaşılıyor. Dolayısıyla henüz kararlaştırılmış

gerçâ?eşmye Î S l e n ” orbU Zİyare‘m Önİ“ ki haf‘a > ^

tctil ,S0R y  :A H,afiz, Esad'ın sürgündeki kardeşi Rıfad Esad'ın
o l enLy ara ya §eldlğ1 yolunda basında çıkan haberler 

var. Hatta bu ziyareti sırasında -Hafız Esad'ın hasta olduğu çok
azu.n zamandır biliniyordu biliyorsunuz Suriye'de ve bir eüc
boşluğunun ortaya çıkması durumunda Rıfad Esad'ın kardeşinin
yerim alabilmek için bazı girişimlerde bulunabileceği
belirtiliyordu gene basında çıkan haberlerde -Rıfad Esad'ın bu
çerçevede Ankara'da bir de destek aradığı söyleniyor. Siz de bu

68 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ - Haziran 2000



konuda bir bilgi var mı? Resmi ya da gayriresmi Türkiye'ye geldi 
mi Rıfad Esad, tatil için ya da temaslarda bulunmak için?

CEVAP : Bu konuda hiç bir bilgim yok. Hiç böyle bir 
ziyareti duymadım. Zaten Suriye'nin hangi yönetimle, kimin 
tarafından yönetileceği de Suriye halkının bileceği bir iştir. Bizim 
bu konuda söyleyeceğimiz herhangi bir husus olamaz.

Arkadaşlar, galiba sorular bu kadar. Biliyorsunuz bu son 
toplantımız. Dolayısıyla ben de sorular bittiğine göre toplantımızı 
bitirmeden sizlere hem veda, hem de teşekkür bağlamında bir iki 
cümleyle hissiyatımı ifade etmek isterim.

Sizlerle aşağı yukarı beş yıl süren bir ortak mesainin 
böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin de bildiğiniz gibi bu 
beş yılın özellikle son birkaç yılı hem sizler için, hem benim için 
zaman zaman oldukça hızlı ve yorucu bir tempoda cereyan etti. Bu 
süre zarfında pek çoğunuzu çok yakından tanımak imkanını 
buldum. Çalışkanlığınızı, gayretinizi, işinize bağlılığınızı, 
yaptığınız işe nasıl ciddiyetle sarıldığınızı bizzat müşahade etmek 
imkanı buldum. Ben de kendi hesabıma sizlerle olan bu 
beraberliğimizde elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya 
çalıştığımı zannediyorum. Zaten işimin gereği de budur hiç 
şüphesiz. Bu arada belki zaman zaman beklentilerinize, 
sorularınıza tam karşılık veremedim, ama ümit ederim ki, bunun 
da bu görevin kaçınılmaz özelliklerinden ve taşıdığı bazı 
hassasiyetlerden kaynaklandığını takdir etmişsinizdir. Bu beş yıl 
içinde sizlerden de hep çok büyük yardım gördüm. Hakikaten 
sizin iyi niyetiniz, dostluğunuz bana en büyük desteği teşkil etti. 
Dün akşam bazı arkadaşlara söylemiştim; tekrarlayayım: Geriye 
dönüp baktığımda sizlerle olan mesaimde hakikaten hiçbir 
olumsuz not hafızamda yer almıyor. Bu görevden iyi duygularla 
ayrılıyorum. Sizleri tanımış olmaktan gerçekten çok büyük 
mutluluk duydum. Sizlerle olan dostluğumuzun bundan sonra da 
devam etmesini temenni ediyorum. Bu arada yine gayriresmi 
olarak bilginize sunmuştuk. Kıymetli dostum ve meslektaşım 
Hüseyin Diriöz benden sonra bu görevi yürütecek ve sizlerle 
birlikte olacak. Bu vesileyle kendisini de sizlere resmen takdim 
etmiş olayım. Kendisine başarılar diliyorum.
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Belki hatırlayanlarınız olacaktır. Şimdiki Roma 
Büyükelçimiz Necati Utkan Sözcülük görevinden ayrılırken 
sizlere bir şiirle veda etmişti. Ben de aynı şeyi yapmayı düşündüm 
ve size Sabahattin Eyüpoğlu'nun tercümesiyle Ömer Hayyam'dan 
bir dörtlük seçtim. Şöyle:

"Ömrümüzden bir gün daha geldi, geçti 
Derede akan su, ovada esen yel gibi 
İki gün var ki dünyada, bence ha var, ha yok 
Daha gelmemiş gün bir, geçmiş gün iki."
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KIBRIS’TAKİ BM BARIŞ GÜCÜ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

BM Güvenlik Konseyi dün (14 Haziran) yaptığı toplantıda 
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 15 
Aralık 2000 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmasına ilişkin kararı 
kabul etmiştir.

BM Barış Gücü Kıbrıs'ta 1964 yılından beri görev 
yapmaktadır. Barış Gücü'nün Ada'daki mevcudiyeti 1964-74 
yılları arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik Rum saldırılarını 
önleyememiş, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ancak 1974 yılında 
gerçekleştirilen barış harekatı sayesinde mümkün olmuştur. Buna 
rağmen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugüne kadar 
Barış Gücü ile işbirliğinde bulunmaya özen göstermişlerdir.

Son kararda da, Barış Gücü'nün görev süresinin "Kıbrıs 
Hükümeti"nin muvaffakati ile uzatıldığı kayıtlıdır. Oysa, Ada'da, 
kararda atıfta bulunulduğu şekilde Kıbrıs'ın bütününü temsil eden 
bir hükümet mevcut değildir. Sözde "Kıbrıs Hükümeti" sadece 
Rum tarafının hükümetidir. BM Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs'ta 
faaliyette bulunması KKTC Hükümeti'nin gösterdiği işbirliğiyle 
mümkündür. Bu işbirliğinin yöntemlerinin KKTC makamları ile 
BM Barış Gücü arasında sonuçlandırılacak bir mutabakat ile tespit 
edilmesi gerekir.

Karar, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının egemenlik 
eşitliği ilkesine aykırıdır.

Türkiye bu kararı kabul etmemektedir. Bu itibarla Türkiye 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs'taki BM Barış Gücü ile 
ilişkilerinin geleceğini kapsamlı bir şekilde yeniden gözden 
geçirecektir.

Bu gelişmelerin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına da 
olumlu katkı teşkil etmediği açıktır.
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I  BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
İLENİN ENDONEZYA’DAKİ GELİŞMELERE 
İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

■r a ™ ye’ Endonezya Hükümeti'nin kararıyla, Aceh 
umde faaliyet gösteren "Hür Aceh Hareketi (GAM)" ile 
imzalanan ve anılan ilde çatışmalara ara verilmesini, Hükümet ve 
GAM arasında diyalog kurulmasını öngören bir mekanizma
kurulmasını amaçlayan "İnsani Amaçla Ara Verme M utabakatını 
memnuniyetle karşılamıştır.

.... . Tü^kiye, dost Endonezya halkının refahına ve bu
ulkenm ekonomik gelişmesini istikrar içinde sürdürmesine
önem atfetmektedir. Endonezya'nın toprak umumugunun 
korunmasını ve Endonezya Hükümeti’nin Aceh ve diğer 
sorunkrını barışçı müzakerelerle çözme yönündeki çabalarını
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TUNUS, FAS, ÇAD VE BENİN YETKİLİLERİNCE 
ÜLKEMİZE YAPILAN ZİYARETLER HAKKINDA

BİLGİ NOTU

Tunus Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'den sorumlu Genel 
Müdür Büyükelçi El Ati, Sayın Bakanımızın 23-26 Mart 2000 
tarihlerinde Tunus'u ziyaretleri çerçevesinde iki ülke arasındaki 
siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerle ilgili olarak ele 
alman konuların bir Eylem Plam'na dönüştürülmesi amacıyla 
görüşmelerde bulunmak üzere 19-20 Haziran 2000 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret edecektir.

İ
Keza, Sayın Bakanımızın 6-9 Şubat 2000 tarihlerinde 

Fas'a gerçekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Fas 
ilişkilerinin çeşitlendirilerek geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ^  
Eylem Plam'mn uygulanmasını ve aradan geçen süre zarfında 
ortaya çıkan gelişmeleri gözden geçirmek üzere, Fas Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Benryane'nm 21-22 
Haziran 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyareti öngörülmektedir.

•  •

Ote yandan, Benin'den bir heyet 12-14 Haziran 2000 
tarihlerinde ülkemize gelmiş olup, Çad'dan bir işadamları heyeti 
de 18-22 Haziran 2000 tarihlerinde kamu ve özel sektör 
temsilcileriyle çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere 
ülkemizi ziyaret edecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN,
9. CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’E 

“DEVLET ŞEREF MADALYASI” VERİLMESİ 
TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

"Değerli Konuklar,

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı sayın 
Süleyman Demirel’e Devlet Şeref Madalyası takdimi törenine 
onuı vermenizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çankaya 
Köşkü bugün, önemli bir törene daha ev sahipliği yapmaktadır.

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince,
seçkin kişilere verilen Devlet Şeref Madalyası'nm özel bir anlamı 
bulunmaktadır.

Devlet Şeref Madalyası, "Bakanlar Kurulu'nun teklifi 
Cumhurbaşkanının tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası’ 
ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik 
ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, 
fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren kişilere" verilmektedir.

Bugün düzenlenen törende ise, Türk Ulusu'nun ve 
Devleti nin her alanda yücelmesi, uluslar arasında hak ettiği 
düzeye yükselmesi ve çağdaş uygarlık yürüyüşünün hedefine 
ulaşması için büyük çabalar gösteren 9. Cumhurbaşkanı sayın 
Süleyman Demirel e Devlet Şeref Madalyası sunulacaktır.

Değerli Konuklar,
•  •

Öncelikle, tam bir ay önce kendisinden Cumhurbaşkanlığı 
görevini devraldığım sayın Süleyman Demirel'e Devlet Şeref
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Madalyası ’m takdim etmenin benim için ayrı bir kıvanç kaynağı 
olduğunu söylemek istiyorum.

Bu madalya, Ulusumuzun 9. Cumhurbaşkanı sayın 
Süleyman Demirel'e minnet ve şükran duygularının anlamlı bir 
göstergesidir.

Sayın Demirel, kendi anlatımıyla "ömrünü Ulusuna 
adamış" ve Türkiye'nin gelişmesi sürecinde büyük rol oynamış bir 
siyaset ve devlet adamıdır.

Sayın Demirel'in 50 yılı aşan hizmeti süresince, bürokrat, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak edindiği engin deneyim ve 
birikimin, Türkiye'nin genç nesilleri için her zaman yol gösterici 
olacağına inanıyorum.

Ulusumuz, sayın Demirel'i ve hizmetlerini unutmayacak, 
kendisini daima saygı ve sevgiyle anacaktır.

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'e 
Türk Ulusu adına bu madalyayı takdim etmekten büyük övünç 
duyduğumu belirtmek istiyor, hepinize saygılar sunuyorum."
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GÜNEY VE KUZEY KORE LİDERLERİ ARASINDA 
YAPILAN ZİRVE TOPLANTISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung ile Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-il arasında 13-15 
Haziran 2000 tarihlerinde Pyongyang'da gerçekleştirilen zirve 
toplantısını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu tarihi zirve toplantısını Güney ve Kuzey Kore arasında 
diyalog, uzlaşı ve işbirliğinin sağlanması çabalarında çok önemli 
bir adım olarak görüyor ve bu gelişmenin yalnız Kore 
Yarımadası’nda değil, bölgesel ve küresel düzeyde de olumlu 
yansımaları olacağına inanıyoruz.

Güney ve Kuzey Kore liderleri ve hükümetlerini, 
gerçekleştirilen zirve toplantısı için kutluyor ve toplantı sonunda 
yayımlanan Ortak Bildiri'de öngörülen, iki Kore arasında anlayış 
ve işbirliğinin geliştirilmesi ve barışçı yöntemlerle yeniden 
birleşmenin sağlanmasına yönelik somut adımların başarılı 
olmasını içtenlikle diliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
O. FARUK LOĞOĞLU BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETİN 

GATA’DA TEDAVİ GÖREN MALÛL GAZİLERLE İÇ 
GÜVENLİK YARALILARINI ZİYARETİNE İLİŞKİN

BİLGİ NOTU

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu başkanlığındaki ve Dışişleri Bakanlığı Mensuplan Eşleri 
Demeği (DMED) temsilcilerinin de yer aldığı bir Dışişleri heyeti 
GATA'da tedavi gören malûl gazilerle iç güvenlik yaralılarına 
bugün (16 Haziran) bir ziyarette bulunmuştur.

Ziyaret sırasında Dışişleri heyeti, verdikleri mücadele ve 
yaptıkları fedakarlıklar için kendilerine Dışişleri camiası adına 
şükranlarını sunmuş ve gönül birliği içinde olduğumuzu ifade
etmiştir.
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KOPENHAG SİYASİ K R İT E R L E R İ KONUSUNDA 
RAPOR HAZIRLANDIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAM A

r>- ^ azı ^asın yaYm organlarında, Bakanlığımızın, Avrupa 
Bırhgı ne aday ülkelerin öncelikle uyum sağlamak durumunda
olduklan Kopenhag Siyasi Kriterleri konusunda rapor
hazırladığına ilişkin haberler yayınlanmaktadır. Bakanlığımızın
bu konuda hazırlamış olduğu bir rapor bulunmamaktadır.

Kriterleri
r y  ,  ,  Y r  . .  '  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ~  İ V U U U J U l l U d ,  İ H S a i l

™ ar; koordinatör Ust Kurul Sekretaryası’nca, Bakanlığımız 
dahil ılgıh Bakanlık ve kuruluş temsilcilerinin katıldıkları bir 
ça *şrna yapılmıştır. Bu çalışmaya katılan temsilciler arasında 
doğal olarak ortak bir metin üzerinde mutabakat sağlamak üzere 
çeşitli konularda görüş ve resmi olmayan belge teatisinde 

u unulmuştur. Sonuçta bütün temsilcilerin katkılarıyla İnsan 
Haki arı Koordinatör Ust Kurul Sekretaryası’nca "Kopenhag 
Sıyası Kriterleri ışığında Türkiye'nin alması gereken önlemler" 
başlıklı rapor hazırlanmış ve Üst Kurul'a sunulması 
kararlaştırılmıştır. Bu rapor hakkında basında birçok haber 
yayınlandığı hatırlanacaktır.

• Türkiye, Helsinki Zirvesi ile başlayan üyelik sürecinde 
üzerine düşenleri, bu konuda mevcut siyasi iradeye uygun
biçimde tüm ilgili Bakanlık ve kuruluşların katkılarıyla yerine 
getirmekıpın 1 y.

. \  ~ ıvv/uuua &kjl ayrılıkları bulunuyormuş
izlenimi veren yayınların hepimizin ortak hedefi olan AB üyeliği
yolunda yapıcı bir yaklaşım olmadığı değerlendirilmektedir.
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TÜRKİYE’NİN ROMANYA BÜYÜKELÇİSİ VOLKAN 
BOZKIR’A “ROMANYA ULUSAL LİYAKAT NİŞANI” 

TEVDİ EDİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu 16 
Haziran 2000 tarihinde Bükreş'te Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı'nda düzenlenen bir törenle Türkiye'nin Romanya 
Büyükelçisi Volkan Bozkır'a, Türk-Romen ilişkilerinin 
geliştirilmesindeki katkısı nedeniyle Romanya Ulusal Liyakat 
Nişanı (Büyük Haç seviyesinde) tevdi etmiştir.

Romanya devlet erkânı, kordiplomatik ve Türk 
topluluğunun katıldığı törende bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, Türkiye ve Romanya 
arasındaki özel bağların bütün bölgeye örnek teşkil ettiğini, 
ikili ilişkilerin uzun dönemli dostluk bağları üzerine kurulu 
olduğunu, dört yıllık görev süresi sırasında Büyükelçi Bozkır'ın 
iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunduğunu 
ve bu katkılarından dolayı bu madalyaya lâyık görüldüğünü 
belirtmiştir.

Büyükelçi Bozkır'a verilen madalya, devlet başkanlarma 
verilenden sonraki en üst seviyedir ve Romanya tarafından bir 
Türk Büyükelçisine verilen ilk madalyadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN CNN TÜRK 
TELEVİZYONU “EDİTÖR” PROGRAMINA VERDİĞİ

MÜLAKATIN METNİ

GÜRKAN ZENGİN: Dışişleri Bakam İsmail Cem, bu 
gece Editör'ün canlı yayın konuğu. Sayın Cem hoşgeldiniz.

SAYIN BAKAN: Hoşbulduk efendim.

GÜRKAN ZENGİN: Şimdi haberimizi, izlediniz. Bugün 
bir karar çıktı. Her şeyin sonu mudur, değil midir bilemiyoruz ama 
bir de Ankara'ya, Türkiye'ye teselli mektubu gönderildi. 
Öncelikle bu teselli sizleri, Türkiye'yi teselli etti mi? Onu sorayım 
ve bu kararı bekliyor muydunuz? Bundan sonra ne yapacağız?

SAYIN BAKAN: Efendim önce bir iki düzeltme yapayım. 
Teselli mektubu falan gelmedi bize. Ayrıca, Türkiye'nin taburu 
kabul görmedi, dendi. O da doğru değil. Türkiye'nin bu yeni 
oluşan güce bir katkıda bulunabileceği, bundan bir ay kadar önce 
ulaştırılmıştı karşı tarafa. Fakat bu kesin bir durum değildi. Bunu 
tabiî memnuniyetle karşıladılar. Ancak bizim şöyle bir 
durumumuz var: Daha önce de belirtmiştim, bu taburun katılacağı 
oluşumun özellikleri bize daha henüz bildirilmedi. Bu sanırım yaz 
sonu veyahut sonbahar başında bize bildirilecek ve biz o zaman, o 
koşullarda gerçekten bu taburu gönderecek miyiz, 
göndermeyecek miyiz; asıl kararı o zaman alacağız. Yani şu 
aşamada, böyle biz istedik, kabul edilmedi gibi bir durum yok. 
Teselli mektubu diye de bir şey de sözkonusu değil. Eğer 
bahsedilen, AB Dönem Başkanı Portekiz'in Dışişleri Bakam’mn 
bana yazmış olduğu mektup ise, bundan 5-6 gün öncesinin 
mektubu. Orada da böyle bir teselli diye bir şey sözkonusu değil. 
Şimdi olay şu: AB bir askeri güç oluşturma girişimini başlattı ve
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bazı NATO üyesi olan, fakat AB üyesi olmayan ülkelerin hangi 
çerçevelerde katılacağını öngören bir hazırlık yaptı. Bu 
biliniyordu sürpriz olmadı; bu hazırlık yaklaşık 3 hafta önce 
belliydi. Bunu da bugün beklendiği üzere sonuçlandırdılar. Şimdi 
bizim yaklaşımımız şu: Bir defa bize göre bu oluşum, her ne kadar 
sınırlı bir oluşum ise de, her ne kadar hem NATO, hem AB 
tarafından öncelikli bir işlev taşımayacağı, ancak NATO'nun 
katılmadığı, öngörmediği işleri üstleneceği belirtilmiş ise de bize 
göre bu beş üye için -beş NATO üyesi için- öngörülen çerçeve 
yetersiz. Biz bunu kendilerine zaten bildirmiştik. Devre dışı falan 
değil, ama yetersiz. Şimdi söyledikleri şu ki; burada bir doğruluk 
payı var, haksızlık etmeyelim: Bugün oluşturulan çerçeve, geçici 
bir çerçeve. Bu çerçeve gelişecek. Gelişince de özellikleri bizim 
için daha kabul edilebilir özelliklere dönüşebilecek. Ama bunlar 
bel bağlamadığımız, ileriye dönük düşünceler. Bugün bizim 
yaklaşımımızda temel unsur NATO'dur ve biz bu konunun 
münakaşasını, mücadelesini NATO içinde yaptık ve başardık. 
Özellikle 1999 Nisan ayında Washington'da yapılan zirvede 
NATO'nun yaklaşımı belirlendi. Burada hakikaten ciddi bir 
mücadele verdik ve bizim dediğimiz oldu sonuç itibarıyla ve bu 
yeni oluşan AB gücünün sizin de belirttiğiniz gibi topunu, tüfeğini 
NATO'dan istemesi durumunda -ki herhalde böyle olacak- her 
konu ayrı ayrı değerlendirilecek ve NATO Konseyi, yani 
Türkiye'nin dahil bulunduğu NATO üyesi ülkeler, her konuda oy 
birliğiyle karar alacak. Demek istediğim; NATO'nun bu 
gelişimlerde ve her aşamasında, NATO imkanlarından 
faydalanmak istedikleri durumlarda kesin bir söz hakkı mevcut. 
Karar yetkisi mevcut ve biz bunu kullanacağız.

GÜRKAN ZENGİN: Dolayısıyla, NATO'daki veto 
yetkisi, Türkiye'nin bir anlamda garantisidir. İşimize gelmeyen 
konularda ya da uygun görmediğimiz konularda bunu 
kullanabiliriz, diyorsunuz?

SAYIN BAKAN: Elbette. Zaten Türkiye'nin olduğu gibi 
bütün NATO'nun garantisidir. NATO'nun imkanından 
faydalanmak istediklerinde, biz bu konudaki kararı vereceğiz ve
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her olayı tek tek inceleyeceğiz. Bugün yaptığımız açıklamada 
bunu çok net olarak belirttik. Yani bu oluşum NATO'yu 
bölebilecek, ikiye ayırabilecek bir oluşumdur. NATO içinde 
eşitsizlik yaratan bir oluşumdur ve biz doğrusu NATO'yu zaafa 
uğratmayız. NATO'yu böldürtmeyiz. Bizim tutumuz budur. Yoksa
bu oluşuma ”Bız çok hasmane yaklaşmaktayız, bunu
köstekleyeceğiz, gibi bir iddia içinde elbette değiliz.

GÜRKAN
. . --------- ' " ' i ' '  girmesi pıanıanıyor, açiKtamalaı

r t ^ mKS0ZUr , ettlğiniZ Türkiye’ye de makul gelebilecek 
daha aktif bir biçimde bu karar mekanizmaları içinde yer almasın:
sağlayabilecek değişiklikler yapılabilir mi acaba? 2003 yılı sizir 
için mantıklı, makul bir süre midir? Yoksa biraz daha geç mi 
olabilir, Türkiye'nin daha aktif katılımı?

BAKAN
Burada öyle bir iyimser beklenti içinde olmamak lazımdır ve bizim 
zaten böyle bir beklentimiz de yoktur. Bu yeni oluşumun karar 
süreçlerinde beh! olçude bu beş ülkeye yer veriliyor. Bu sadece
HîS lye ™akonusu değil. Bu beş ülkeye yer veriliyor, fakat bize göre 
daha fazla katılması lazım; daha fazla yetki sahibi olması lazım Ben
bundan aylar once "Yetkimiz ne ise, katkımız o olur." diye bir politika

^  bUgÜnkÜ konun™ *  da budur. Şimdi diğer 
ülkelerle bızı de kıyaslamamak lazım. Siz çok doğru söylediniz Yani
biz onlarla aynı yerde değiliz. Bir defa onların yaklaşımı farklı.

Cumhuriyet

GÜRKAN ZENGİN: Bu beş ülke ... 

rt ü IIü ^ j i AN:A Vet ’' Î “ . N on,eÇ> İzlanda, Çel

oluşuma daha sıcak baktyorlar ve bu

„ ! î ,v H arŞ1Sln n’emnuniyet de belirtebilirler, bilemiyorun
vardıriarTnT" "h °klacal,1.m ; . ama bizim ayrb kendi politikamı: 
vardır. Çunku, bu beş ülkenin bütün ordularım toplasanız belk
bizim ordumuzun sayısal olarak dörtte birine ulaşırlar vevı
ü t T t  r  r  °,larak da aynı şckllde- Dolayısıyla, Türkiye'mi 
burada kendi politikası vardır ve bunu izlemeye devam edecektir
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GÜRKAN ZENGİN: Aslında Kopenhag Kriterleri'ni tam 
olarak yerine getirdikten sonra şöyle söylemek lazım: AB'de tam 
üyelik, Avrupa ordusunun karar mekanizmalarında aktif olarak 
yer almayı sağlıyor. Dolayısıyla asıl hedef tabii ki, AB'dir. Ben o 
konuya geçmek üzere bu bağlantıyı kuruyorum. Acaba AB 
yolunda Helsinki'den sonraki süreç nasıl oldu? Biraz daha 
özelleştirirsek, Kopenhag Kriterleri konusunda devletin değişik 
birimlerinde çalışmalar var. Değişik raporlar var. Hatta basına da 
yansıdı. Dışişleri Bakanlığı bunların bir bölümünü doğrulamadı. 
Acaba Kopenhag Kriterleri'nde somut olarak aldığımız yol nedir? 
Bizden istenen bazı şeyler var; terörle mücadelenin 8. maddesi, 
DGM'lerin kaldırılması gibi, sıralayabiliriz bunları. Devletin 
değişik birimleri bu konularda belirli bir uzlaşmaya varabilmişler 
midir? Hepsinde varmış olmaları belki beklenmeyebilir ama 
somut olarak bir iki maddede ya da işte temel olarak bir paket 
içinde bir uzlaşmaya varılabilmiş midir şu aşamada?

SAYIN BAKAN: Şimdi Kopenhag Kriterleri'nden önce
şunu söyleyim: AB içinde yol almak -çok basite indirgeyip
söylüyorum- üç alanda ele alınabilir: Bunlardan bir tanesi, sizin
belirttiğiniz ve daha çok demokratikleşme, insan hakları gibi
konulan kapsayan Kopenhag Kriterleri. İkincisi, ekonomilerin

•  •

uyumlaşması. Uçüncüsü, mevzuatın ve uygulamanın 
uyumlaşması. Şimdi biz ekonominin uyumlaşmasında çok ileri bir 
aşamadayız. Diğer aday ülkelerin çoğundan çok daha ilerideyiz ve 
orada bir sıkıntımız yok. Özellikle bu istikrar programını ciddi 
şekilde uygulamaya devam edersek, AB'nin gerektirdiği 
ekonomik yapıya, özelliklere Türkiye makul bir süre içinde 
ulaşacaktır. Kurumların uyumlaşması, yasaların uyumlaşması 
yanlış yorumlanıyor zaman zaman. Malum, AB Genel 
Sekreterliği'ni oluşturmaktayız; Başbakanlık oluşturmakta. 
Bundaki gecikmenin etkisi abartılıyor. O alanda uyum çalışmaları 
ki, burada büyük ölçüde işin ağırlığını üstlenen DPT'dir; bu gayet 
iyi gidiyor. Biz bu Genel Sekreterliği daha hızlı geliştirmek ve 
daha kısa zamanda tamamlamak için bu uyumu istedik ve bu 
bağlamda da zannederim kabul edilecek, M eclis’imiz uygun 
görürse. Kopenhag Kriterleri, demokrasi, insan hakları konusunda
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99 yılında çok önemli gelişmeler sağlandı. 2000 yılında doğrusu
bazı anlaşılabilir nedenlerle, önce bir anayasa değişimiyle uğraştı
Türkiye, sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis, doğrusu bu
konulara fazla eğilemedi. Burada çok önemli bir yöl aldığımızı
söyleyemem. Uygulamada düzelmeler oldu. Fakat yasal 
çerçevede olamadı.

^  _  • •  ___

GURKAN ZENGİN: Acaba burada yasal çerçevede
düzenlemeler olamamasından Devlet kurumlan arasında bir şeye 
gitmediniz...

SAYIN BAKAN: Geleceğim sualinize. Şimdi bazı 
haberlerde, izninizle o kelimeyi kullanayım, bir hayli abartı oldu. 
Böyle bir şey yok. Yani bizim devletin bir başka kurumuyla 
veyahut devletin bir başka kurumunun bizim dışımızdaki bir 
başka devlet kurumuyla uyumsuzluğu diye bir şey yok. 
Uyumsuzluk denen hadise aslında tam bir uyumun ifadesi. Çünkü 
bundan 6-7 ay önce Başbakanlık tarafından başlatılan bir çalışma 
yar. Başbakanlık AB ilişkilerine temel olacak bir rapor hazırlamak 
üzere harekete geçti, insan Hakları Üst Kurulu, Başbakanlığın ve 
devletin bütün ilgili kurumlarından belli konularda görüşler istedi 
ve bir Sekretarya oluşturdu. Bu Sekretarya da -hatta şunu da 
soyleyım, devletin belli kurumlan dahil değil, bu kurumlarm ilgili 
daireleri- bazı düşünceler oluşturdu ve bu Kurul’a verdi. Yani 
Başbakanlık insan Hakları Koordinatör Üst Kurulu'na bunları 
sundu. Bu arada elbette biz de sunduk. İçişleri Bakanlığı, tahmin 
ediyorum Adalet Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu -güvenlik

u fH^la bazı meselelerin- herkes raporlar sundu. Bunlar 
tabu kı, birbirinin eşi benzeri değildi. Herkes aynı şeyi düşünüyor
olsa o zaman tek bir makamdan istenirdi bu. Bütün bunlar
toplandı. Butun bunların arasında tabii ki, değişik düşünceler,
farklılaşmalar vardı. Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst
Kurulu bütün bu düşünceleri bir araya getirdi. Bunların sentezini
oluşturdu. Hep birlikte bunu tartıştılar. Eşgüdüm Sekretaryası
tartıştı ve sonuçta da ortaya bir rapor çıkardı Başbakanlık. Yani bir 
uzlaşma oldu.
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GÜRKAN ZENGİN: Anladım

SAYIN BAKAN: Ttabii burada bir kişiye haksızlık 
yapıldı. Onu da ben kısaca belirtmek istiyorum. Mesela bugün bir 
haber okudum. Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatörü Üst 
Kurulu'nda, bizim Bakanlığımızın ilgili dairesini temsilen 
Kurul’da bulunan arkadaşımızın, yani Dışişleri Bakanlığı 
mensubunun azledildiği bugün gazetelerde haber olarak çıktı ve 
buna çok üzüldüm. Çünkü bu azledildi denilen arkadaşımız 
Koordinasyon Kurulu'ndaki üstün başarısından dolayı 
Başbakanlık Planlama Teşkilatı'ndan takdirname aldı. Yani 
düşünün, Başbakanlık...

•  •    s

GURKAN ZENGİN: Dolayısıyla bu uyum çalışmalarında
herhangi bir problem...

SAYIN BAKAN: Yok tabii. Takdirname alıyor, fakat onun 
azledildiği belirtiliyor. Nereden çıktı diye ben merak ettim. O da 
şuradan çıkmış: Biz bu arkadaşımızı Zürih Başkonsolosluğu’na 
atamıştık. Atadığımız için de Dışişleri memuru görevinden 
ayrılırken teşekkür ediyor çalışmalardaki başka Kurul üyelerinin 
katkısına ve kendisi diyor ki; ben ayrılmak durumundayım. Çünkü 
kendi asli görevime dönüyorum ve Başkonsolos olarak yurt dışına 
çıkmaktayım. Böyle bir hadise birden bire basınımıza başka türlü 
yansıyabiliyor.

GÜRKAN ZENGİN: Sayın Cem, biraz da Avrasya 
konularına değinmek istiyoruz. Yarın Moskova'da Bağımsız 
Devletler Topluluğu Zirve’si var. O konuda da bir soru soracağım 
ama önce isterseniz bir haberimiz var onu da izleyelim. Hemen 
tekrar döneceğiz size. Rusya'nın yeni lideri Vladimir Putin 12 
Devlet Başkam’m ağırlayacak Moskova'da yarın. Buradaki en 
kritik ülkelerden bir tanesi de Kazakistan. Kazakistan'ın, Türkiye 
için, özellikle Bakü-Ceyhan konusunda takındığı ya da takınacağı 
tavır da önemliydi. Hala da öyle. Moskova'da yarınki zirvenin en 
önemli maddelerinden biri de Hazar havzasındaki enerji rekabeti 
(Moskova ve komşularıyla ilgili bir bant yayınlandı).
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GÜRKAN ZENGİN: Sayın Cem, Kazakistan'la ilgili bir
sorum var. Geçen hafta oradaydınız. Görüşmeler yaptınız. Bakü-
Ceyhan için Kazak petrolü çok önemli. Gerçi bu sizin doğrudan
bir konunuz değil -Enerji Bakanlığı bu konuyla ilgili.- ama yine
size de sormak istiyorum: Kazak petrolü son derece önemli Bakü-
Ceyhan için, ama Kazaklar petrollerinin Bakü-Ceyhan içinden
akmasına pek sıcak bakmıyorlar ya da böyle bir düşünceleri yok.
Neler söylüyorlar? Neden Kazakistan Bakü-Ceyhan'a soğuk
bakıyor veya petrolünün Bakü-Ceyhan'm içinden akıtılmasına 
izin vermiyor?

SAYIN BAKAN: Şimdi Kazakistan'ın bugün mevcut 
petrolleri çerçevesinde veyahut bu mevcut petrolünün çapı 
çerçevesinde öncelikle Novorossisk'i düşünmesi gayet doğal. 
Bundan dolayı kimse Kazakları suçlayamaz. Çünkü Novorossisk 
sizin de belirttiğiniz gibi daha yakın bir tarihte tamamlanacak ve 
Kazaklar da bir an önce kendi petrollerini satmak ve para 
kazanmak istiyorlar. Bakü-Ceyhan ise 2003-2004 yılı gibi para 
kazandırtmaya başlayacak bir proje ve doğrusu Kazaklar işin 
başından beri bu konuda hep doğru tavır aldılar ve doğruyu 
konuştular. Ben o bakımdan Kazaklarla temaslarımızda çok rahat 
ediyorum. Gayet açık ve net konuşuyorlar ve çok önceden şunu 
söyledi Kazaklar: Dediler ki; bizim Rusya’yla yapılmış bir 
anlaşmamız var. Novorossisk'e vereceğimiz belli bir miktar petrol 
var. Biz ancak bu petrolü teslim ettikten sonraki kısmını Bakü- 
Ceyhan'a ayırabiliriz veyahut bir başka tarikten başka limanlara 
gönderebiliriz. Yani Kazakistan'ın tutumu bu. İkincisi, Bakü- 
Ceyhan için Kazakistan çok önemlidir belirttiğiniz gibi. Ancak 
olmazsa olmaz görünümünde değildir. Üçüncüsü, şimdi 
Kazakistan'da yeni petrol yatakları hayata geçirilebilir gibi 
gözükmekte ve Eylül ayı başında Kazakistan'ın bu konumu açıklık 
kazanacak. Birçok petrolcü çevrenin belirttiği, bu yatakların 
gerçekten verimli olacağı ve dolayısıyla da Bakü-Ceyhan'a 
kendiliğinden, yani Kazakların da ihtiyacı gereğince bu petrolün 
Bakü-Ceyhan'a akıtılacağı şeklinde. Durum bu. Kazaklarla bir 
anlaşmazlığımız yok bizim. Tabii bu konularda ben çok yoğun 
konuştum Kazakistan'da geçen hafta. Kazaklar Bakü-Ceyhan'la
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giderek daha fazla ilgileniyorlar ve Bakü-Ceyhan'a, Bakü'ye 
ulaşacak bir petrol boru hattının düşünülebileceğini söylüyorlar. 
Eğer bekledikleri ölçüde petrol bulmuşlarsa bu defa Bakü- 
Ceyhan'a çok güçlü bir destek gelecek, ek bir destek gelecek ve 
Kazak petrolü de akıtılacak Bakü-Ceyhan'a. Umarım bu olsun.

GÜRKAN ZENGİN: Yani bu anlattıklarınızdan çıkan; 
2004 yılında Bakü-Ceyhan boru hattının yapılmasının önünde bir 
engel görünmüyor diyorsunuz, doğru mu efendim?

SAYIN BAKAN: Şimdi ben Kazakistan'dan önce 
Bakü'deydim. Bakü'de Bakü-Ceyhan'ı gerçekleştirecek şirketlerle 
görüşmem oldu. Belirttiğiniz gibi bu bizim Bakanlığın işi değil. 
Ben hep siyasi açıdan yaklaşıyorum. Olayın siyasetini 
oluşturuyorum. Bu şirketler kendileri beni ziyaret etmek istedi. 
Geldiler konuştuk ve benim aldığım izlenim Bakü-Ceyhan'm 
gerçekleşmesinde artık sona çok yaklaştığımız şeklindedir. Enerji 
Bakanlığımızın, ilgili Devlet kuruluşlarımızın çalışmalarıyla artık 
sona gelmiş gibiyiz. Sanırım Meclisimizde bu konu Perşembe 
veyahut belki yarın, yer alacak. Bakü-Ceyhan'da olabilirlilik 
giderek, hızla son noktasına yaklaşıyor. Burada ben izninizle iki 
şeyi daha ifade etmek istiyorum: Birincisi tabii ki, Rusya ile 
Türkiye iki büyük devlettir. İki büyük medeniyettir. Tarih 
düzeyinde rekabet etmiş, rekabet eden ve belki her zaman rekabet 
edecek iki güçtür, ama bizim Ruslarla böyle büyük bir kavgamız 
yoktur ve hele petrol konusunda, Bakü-Ceyhan konusunda bunu 
ben burada bir daha tekrar ediyorum: Biz Ruslarla işbirliği 
istiyoruz. Yani Rusların Bakü-Ceyhan projesine katılmalarını, 
projede yer almalarını ve belki de Rus petrolünün -bir miktar Rus 
petrolünün de- Bakü-Ceyhan yoluyla Batı pazarlarına ulaşmasını 
destekliyoruz.

İkinciside, bunu çok önemseyerek söylüyorum, herkesin 
şunu bilmesi lazım: Türkiye olarak biz kendi insanımıza, kendi 
kültür birikimimize, kendi tarihimize, kendi doğamıza her ülke 
kadar sahip çıkıyoruz. Kimsenin akimdan Türkiye Boğazlar’mm 
bir petrol boru hattı gibi kullanılabileceği hayali geçmesin. Yani
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biz bunu yaptırtmayız. Bütün şirketler hesabını ona göre yapsın.
Biz elbette Montrö Anlaşması'nın çerçevesinde, hukukun
çerçevesinde kalacağız ama bu çerçeve içinde biz Boğazlar’ımızı
o zaman zaman gördüğünüz yangınlara, patlamalara, petrol
sızıntılarına hedef yaptırtmayız. Bunun bütün önlemlerini de 
almaktayız.

GÜRKAN ZENGİN: Türkiye'nin bu konudaki kararı net 
ve bu konudaki kararlılığı devam ediyor.

SAYIN BAKAN: Bütün şirketler bunu hesaba alsın. Yani 
zannetmesinler, böyle peş peşe büyük tankerleri gelip her biri 
etrafa tehlike saçarak, bizim insanımızın hayatıyla bir anlamda 
oynayarak Boğazlar Tmızdan geçecekler. Bu konuda 
yapılabilecek çok şey var. Hepsini yapacağız. Hukuki olan her
şeyi yapacağız ve biz insanımıza, kültürümüze, tarihimize sahip 
çıkacağız. Hesabı ona göre yapsınlar.

GÜRKAN ZENGİN: Sayın İsmail Cem çok teşekkür 
ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, Editör’ün canlı yayın konuğu 
olduğunuz için, iyi geceler efendim.

SAYIN BAKAN: İyi geceler, teşekkürler.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
KKTC’Yİ ZİYARETİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanımız sayın Ahmet Necdet Sezer, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Rauf
Denktaş'ın daveti üzerine, 22-23 Haziran 2000 tarihlerinde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Cumhurbaşkanımız sayın Ahmet Necdet Sezer'e bu 
ziyaretinde Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem ile Devlet Bakanı 
sayın Şükrü S. Gürel eşlik edeceklerdir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 22-23 
HAZİRAN TARİHLERİNDE ANKARA’DA YAPACAĞI 

DANIŞMA TOPLANTISI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakam Sayın İsmail Cem, ülkemizin Kafkasya 
ve Orta Asya Cumhuriyetleri’yle mevcut ilişkilerini ele almak ve 
bu bağlamda izlenen politikaları gözden geçirmek ve 
ilişkilerimizin daha da geliştirilip güçlendirilmesini teminen 
atılması gereken adımları tespit etmek maksadıyla bölgede görev 
yapmakta olan Büyükelçilerimizin de katılımıyla 22-23 Haziran 
2000 tarihlerinde Ankara'da bir Danışma Toplantısı yapacaktır.

Danışma toplantısında, bahse konu ülkelerle siyasi
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki ikili ilişkilerimizin yani
sıra, bölgenin sorunları ve bu bağlamda ikili ve çok taraflı
çerçevedeki işbirliği imkanlarının da ele alınması 
öngörülmektedir.
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BOSNA-HERSEK DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Jadranko Prlic ile 
Yardımcıları Husein Zivalj ve Dragan Bozanic, sayın Bakanımızın 
davetine icabetle 20-22 Haziran 2000 tarihlerinde ülkemize resmi 
bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sözkonusu ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, iki 
ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin her alanda daha da 
geliştirilmesi hususu üzerinde durulacak; ayrıca, bölgesel 
konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Sözkonusu ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Bosna-Hersek 
arasında "Dışişleri Bakanlıkları Arasındaki Danışmalara İlişkin 
Protokol" ile "Terörizm, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve 
Organize Suçlarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması" 
imzalanması öngörülmektedir.
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MEKSİKA HEYETİ’NİN TÜRKİYE ZİYARETİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

a,  ı LS İn ,Amerika ile gelişen ilişkilerimiz çerçevesinde 
MeKsıka Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Juan Rebolledc
Gout, beraberindeki heyetle birlikte, 20-21 Haziran tarihlerinde
Ankara yı ziyaret etmiştir. 19 Haziran Pazartesi günı
Müsteşarımız Büyükelçi O. Faruk Loğoğlu başkanlığındaki
heyetimiz ile Meksika heyeti arasında düzenli siyasi istişareleı 
görüşmelerimizin ikinci toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Rebolledo aynı gün 
öğleden sonra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı sayın
f  ahm[aı\  .înan ve Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem tarafından
kabul edilmiş ve Dış Ticaret Müsteşar Vekili sayın Haluk Ayhan 
ile görüşmüştür. y

snn . Meksıka’ ^ m ılyon km2 yüzölçümü, 100 milyon nüfusı 
500 milyar dolar GSMH'si, 5000 dolar kişi başına milli geliri, 14ı
milyar dolarlık ihracatı, 150 milyar dolarlık ithalatı ve son yıllard
x i* i • i.." * *----- sermaye tırısı ııe ço
1  T n n * 1 ^ nya devletidir Meksika, bir yandan NAFTA üyeli* 
ile ABD ve Kanada ile birlikte 400 milyon nüfuslu çok büyük v
zengin bir pazarın üyesidir; diğer yandan da, Avrupa Birliği il
S pT t  Ve 2000 tarihinde yürürlüğe girecek ola:

S as‘ p e ş i n d e  Ayrapa ile gidere:
oluşturmakr r  • , _ J ----  — r v.txuuıv jruıuuuauıı. lVICKSIKa ili]

Karayıpler ve Latin Amerika ülkeleriyle yoğun ilişkileri ve Lati 
dünyasındaki etkinliği önem taşımaktadır.
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Meksika'nın NAFTA üyeliği, AB ile Serbest Ticaret 
Anlaşması ve Latin Amerika-Karayipler alanındaki etkinliği gibi 
boyutları, bu dost ülkenin Latin Amerika ile ilişkilerimizi her 
alanda geliştirmeyi öngören açılım politikamız açısından taşıdığı 
önemi açıkça ortaya koymaktadır.

Yukarıdaki kıstaslar ışığında, Meksika heyetiyle 
gerçekleştirilen siyasi müzakerelerin, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geleceği açısından yararlı ve somut gelişmelere yönelik 
biçimde cereyan ettiği değerlendirilmektedir.
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AB FEIRA ZİRVESİ’NİN AVRUPA ORTAK GÜVENLİK 
VE SAVUNMA POLİTİKASI HAKKINDAKİ 

KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği Feira Zirvesi’nde Avrupa Ortak Güvenlil 
ve Savunma Politikası çerçevesindeki düzenlemelerle ilgili olarat 
alman kararlar incelenmiş ve aşağıdaki hususların kamuoyuna 
duyurulmasında yarar görülmüştür:

1- NATO, Avrupa'nın kollektif savunması ve güvenliği 
alanlarında birincil örgüt olup, kriz yönetiminde de öncelik 
sahibidir. Bu husus, NATO'nun Vaşington 1999 Nisan Zirvesi’nde

ur\u 12 eyen Dışişleri Bakanları Konseyleri’nde saptanmış ve 
teyit edilmiştir. 9

Aralık
1999 Brüksel ve Mayıs 2000 Floransa NATO Bakanlar Konsey 
kararlarında NATO ile AB Güvenlik ve Savunma Politikası 
arasındaki ilişkiler saptanmıştır. Buna göre, AB'nin, NATO'ya 
yönelik talepleri, her talep tek başına değerlendirilerek ve NATO 
üyelerinin tümünün karara katılması halinde karşılanacaktır.

üyesi olmayan NATO 
üyelerinin konumlarının AB öncülüğündeki kriz yönetimi
harekatlarında Batı Avrupa Birliği’ndeki düzenlemeler
çerçevesinde şekillenmesi öngörülmüştür.

Savunmarp.. , . . j savunma roıııiKası ı
urkıye nm yaklaşımı ve politikaları bu esaslar çerçevesini

gerçekleşecektir. y
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3- Türkiye, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikasını, kendi milli çıkarları, Avrupa'nın güvenliği ve 
yukarıdaki unsurlar doğrultusunda ve AB üye adaylığının 
sorumluluğuyla değerlendirmektedir. Türkiye, bu bağlamda, AB 
üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin AB Güvenlik ve Savunma 
Girişimi’nde etkin yer almalarını ve görev üstlenmelerini elde 
edilmiş haklarının korunması bakımından savunagelmiştir. 
Tabiatıyla, Avrupa çapındaki bu ve benzeri oluşumların 
"Güvenliğin Bölünmezliği" ve "Transatlantik Bağın Muhafazası" 
ilkelerine uygun bir şekilde gelişmesi gereklidir. İttifak içinde 
eşitsizlik ve bölünme yaratılmaması büyük önem taşımaktadır.

4- Avrupa Birliği'nin Feira Zirvesi’nde, oluşmakta olan 
AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın başlangıç 
aşamasındaki çerçevesi belirlenmiştir. Bu çerçeve, "kriz 
yönetimiyle" ilgili özellikleri bakımından yetersizdir. Bize göre, 
Türkiye'nin de aralarında yer aldığı "AB üyesi olmayan Avrupalı 
NATO müttefiklerinin" kriz yönetimi dahil AOGSP'yle ilgili 
düzenlemelere katılımlarına ilişkin hususlar tatminkar olmaktan 
uzaktır. Nitekim, sözkonusu Feira kararları, NATO'nun yukarıda 
zikredilen Zirve ve Konsey kararlarının önemli noktalarını 
dikkate almamıştır. AB'nin bu yaklaşımının, geliştirilmesine özen 
gösterilen NATO-AB ilişkileri açısından ciddi yansımaları 
olabilecektir.

5- Türkiye, AB'nin Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası’yla ilgili olarak Feira'da aldığı kararları ve NATO'ya 
yansımalarını yakından izleyecek; AB'nin NATO'dan olası 
taleplerini yukarıdaki ilkeler, Türkiye'nin ulusal çıkarları ve 
Avrupa'nın güvenliği çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirecektir. 
NATO imkan ve yeteneklerinin otomatik olarak AB'nin 
kullanımına sunulmasını kabul etmemiz sözkonusu olamaz.

6- Feira kararlarının, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma 
Politikası oluşturulmasına yönelik sürecin bir aşaması olduğu, 
süreç içinde gelişmeler olacağı, AB tarafından belirtilmektedir. 
Bu sürecin önümüzdeki döneminde NATO-AB ilişkilerinin
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gerçekçi^ bir şekilde ele alınması ve Türkiye'nin aralarında
bulunduğu "AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerine"
etkin katılım ortamının sağlanması uygun olacaktır. Bu bağlamda
Fransa Donem Başkanlığı sonunda düzenlenecek Nice
Zirvesi nde sozkonusu yetersizliklerin ve eksikliklerin 
giderilmesi önem taşıyacaktır.

7-Bundan böyle NATO ve ilgili AB forumlarındaki 
çalışmalara katkımızda yukarıdaki hususlar önemle dikkate 
alınacak, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın 
oluşumuna katılımımız ve katkımız bu çerçevede 

egerlendırılecektır. Türkiye'nin Feira kararlarıyla yetinmesi 
mevcut görüşlerini değiştirmesi beklenmemelidir
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11 NİSAN 2000 TARİHİNDE YAPILAN 39. TÜRKİYE-AB 
ORTAKLIK KONSEYİ’NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

11 Nisan 2000 tarihinde yapılan 39. Türkiye-AB Ortaklık 
Konseyi'nde, AB müktesebatıyla Türk mevzuatının uyumunu 
sağlama amacına yönelik olarak 8 alt komitenin kurulması 
yönünde karar alınmıştı.

Sözkonusu alt komitelerden ilk olarak toplanacak olan 
Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi ilk toplantısını 22-23 Haziran 
2000 tarihlerinde Brüksel'de yapacaktır.

Türkiye ile AB arasında alt komitelerin toplanmaya 
başlamasıyla, hem Katılım Ortaklığı, hem Ulusal Program 
hazırlıkları için önemli bir adım daha atılmış olmaktadır.
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KOLOMBİYA’NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ HECTOR 
CHARRY SAMPER’İN, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 

TARAFINDAN GÜVEN MEKTUBUNU SUNMAK ÜZERE
KABUL EDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kolombiya'nın Türkiye'ye de akredite Viyana'da mukim
Büyükelçisi Hector Charry Samper, 19-21 Haziran 2000 tarihleri
arasında Türkiye'yi ziyaret etmekte olup, güven mektubunu
sunmak üzere dün (20 Haziran) Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından kabul edilmiştir.

Kolombiya, 38 milyonluk nüfusu, 200 milyar dolarlık 
gayri safi milli hasılası, yaklaşık 5200 dolarlık kişi başına düşen 
milli geliri ve 30 milyar dolar civarındaki ticaret hacmiyle Latin 
Amerika ve And Birliği'nin önemli bir ülkesidir.

Kolombiya'nın uzun yıllardır yaşamak durumunda kaldığı 
iç sorunların kısa sürede sona erdirilebilmesini teminen ABD'nin 
yönlendirmesi altında 'Kolombiya Planı" bu yıl yürürlüğe 
konulmuş olup, 1.5 milyar doları Kolombiya, 1.5 milyar doları 
ABD ve 4 milyar doları Avrupa Hükümetleri ve diğer kaynaklar 
tarafından finanse edilecek toplam 7 milyar dolarlık harcamayla 
kamu ve asayiş düzeninin güçlendirilmesi ve ekonominin dünya 
piyasalarıyla entegre edilmesi öngörülmektedir.

Türkiye ve Kolombiya, yekdiğerinin ülkesinde mukim 
Büyükelçilik açmayı öngörmektedir. Büyükelçi Samper ile 
ziyareti sırasında Latin Amerika politikamız ve Kolombiya ile 
ikili ilişkilerimiz hakkında ayrıntılı görüşmeler yapılmakta olup, 
bu temasların gelecekte de somut ölçüler içinde sürdürülmesi
hedeflenmektedir.
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Öte yandan, Kolombiya halen Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi üyesi olup, sırası geldiğinde bu organın dönem 
başkanlığını üstlenecektir. Büyükelçi Samper'in ziyareti 
vesilesiyle kendisine Kıbrıs meselesine ilişkin temel görüşlerimiz 
-Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresinin 
uzatılmasına ilişkin son kararı, - KKTC'nin konfederasyon önerisi 
ve aracılı konuşmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilerek merkez 
makamlarına aktarması rica olunmuştur.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET
ATACANLI’NIN YUKARI KARADAĞ’DAKİ 

SEÇİMLERE İLİŞKİN SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Yukarı Karabağ'da 18 Haziran 2000 tarihinde
gerçekleştirilen parlamento seçimleri hakkında Türkiye'nin 
tutumu nedir?

• , Yukarı ^ arabağ ihtilafı halen, Kafkaslar’da barış
ve işbirliğinin önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir, 
lurkıye, sozkonusu sorunun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü 
çerçevesinde uluslararası hukukun ilkeleri kapsamında barışçı 
yöntemlerle çözümlenmesi taraftarıdır ve bu amaçla Minsk Grubu 
içinde aktif çaba harcamaktadır. Ermenistan'ın işgali altında 
bulunan Yukarı Karabağ'da yapılan seçimler gayrimeşrudur. Bu 
sözde seçimler Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin 
ihlal edildiğinin yem bir göstergesidir. Yukarı Karabağ'daki sözde 
seçimler Yukarı Karabağ sorununun adil ve kalıcı çözüme 
kavuşturulmasını zorlaştıran bir gelişmedir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ ’NE HAREKETLERİNDEN ÖNCE

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Değerli basın mensupları,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceğim 
ziyaretle ilgili açıklama yapmadan önce uluslararası ilişkilerin 
yürütülmesiyle ilgili genel bir gözlemde bulunmakta yarar 
görmekteyim.

Başka uluslara daima dostluk besleyen ülkeler, kendi yarar 
ve çıkarlarını gözetmeyi unuturlar. Çünkü, dostluk düşüncesi, 
ülkeyi diğerinin politikalarının gereksiz izleyicisi durumuna 
düşürdüğü gibi, ona ayrıcalıklar tanınmasına da yol açar. Bu ise, 
kendi çıkarlarının zedelenmesine neden olur; ayrıca başkalarının 
düşmanlığını da çeker. Bunun gibi, başka ülkeye nefret duyguları 
beslemek de yeni oluşumlardan, birlikteliklerden uzaklaşılarak 
ülke yarar ve çıkarlarının gözardı edilmesi sonucunu doğurur. Bu 
nedenle, uluslararası ilişkilerde bağımsızlığından ödün vermeden 
duygusallıktan uzaklaşarak ülke ve ulus yararını ve çıkarını 
gözetmek temel amacımızdır.

Değerli basın mensupları,

Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'ın daveti üzerine iki 
günlük bir resmi ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
hareket ediyorum.

Bu ziyaretim, yurtdışına yapacağım ilk resmi ziyaret 
olacaktır.
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Dışişleri Bakanımız sayın İsmail Cem ve Devlet
Bakanımız sayın Şükrü Sina Gürel bu ziyaretimde bana eşlik 
etmektedirler.

Ziyaretim, Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş ile yeni bir 
danışma olanağı verecektir. Ayrıca, sayın Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı, sayın Başbakan ve sayın Başbakan Yardımcısı ile de 
görüşmelerde bulunacağım. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanlığımızı da ziyaret edeceğim. Barış kuvvetlerimiz, 

ıbrıs ta barış ve istikrarın en büyük güvencesi olarak görev 
yapmaktadır. Programımda ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesini 
ziyaret ederek bir konuşma yapmam da öngörülmektedir.

Ziyaretim sırasında, Ercan-Serdarlı Yolu’nun açılış 
törenine de katılacağım. Bu yol, Lefkoşa ile Karpaz arasındaki 
ulaşımı kolaylaştıracak, kısaltacak kapsamlı bir tasarının sadece
bir. ... 1b0J umi!nÜ oluşturmaktadır. Karayolları Genel 
Mudurlugu muzce tamamlanan tasarı, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk

/ > .  "  i  * t  •
mutluluğuna verdiği önemin de

bir göstergesidir.

iki ülkenin yakın işbirliği içinde özellikle altyapı alanında 
geliştirdiği tasarılar hızla tamamlanmakta, bunlar hayata 
geçirildikçe zaman kaybedilmeden yenileri üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu süreç devam edecektir. Türkiye, her alanda 
o dugu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik
kararhdu-1 maS1 lçin de §ereken tüm desteği sağlamakta

Ziyaretim, Kıbrıs'ta önemli gelişmelerin yaşandığı bir 
donemde gerçekleşmektedir.

J    p u m a y a  gİlTTlİŞtİr. 1 1 K  İ K İ

turu yapılmıştır ve Temmuz başında üçüncüsünün yapılması 
beklenen bir aracılı konuşma süreci mevcuttur. Bu konuda daÇDVIn MprıVloc'ın 1 J ^  i   i* ikıymetli değerlendirmelerini
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Bu çerçevede, kimi konuları vurgulamak isterim: Türkiye 
için önemli olan Kıbrıs Türk halkının güven, huzur ve refah içinde 
yaşamasıdır. Türkiye, bu yönde hiçbir duraksamaya yer 
bırakmayacak biçimde kanıtladığı kararlılığını inançla
sürdürecektir.

#

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir bütünün 
iki ayrı parçasıdır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
konulara aynı pencereden bakmakta, ulusal davamız olan Kıbrıs 
konusunda aynı safta, beraberce omuz omuza mücadele 
vermektedir.

Bugün Ada'da tek bir çözüm yolu vardır: O da gerçeklerin 
esas alınmasıdır. Başka bir anlatımla, Kıbrıs'ta adanın iki ortak 
sahibi olarak iki ayrı devlet ve iki ayrı halkın varlığıdır. Ne zaman 
ki konuyla ilgili taraflar bu gerçekleri görmekten kaçınmazlar, o 
zaman Kıbrıs'a kalıcı bir barış gelebilir.

Özetle, bu ziyaretimin Kıbrıs Türk halkına olan sarsılmaz 
desteğimizin yeni bir göstergesi olacağına inanıyomm.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KKTC ZİYARETİ 
SIRASINDA BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

"Değerli basın mensupları,

Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'ın daveti üzerine 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette 
bulunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

Bu ziyaret, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı görevini 
üstlenmem sonrasında resmi ilk yurtdışı ziyaretimdir. Bu da bana 
ayrı bir sevinç ve kıvanç vermektedir.

Biraz önce sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanı, sayın 
Başbakan, sayın Başbakan Yardımcısı, değerli Hükümet üyeleri, 
anayasal kuruluşların başkanları ve Meclis'teki siyasi parti 
liderleriyle görüşmeler yaptım. Daha önce de Cumhurbaşkanı 
sayın Denktaş ile biraraya geldik. Birlikte Kıbrıs konusunun 
içinde bulunduğu durumu değerlendirdik. İkili ekonomik 
ilişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla görüş 
alışverişinde bulunduk.

Bizim için asıl olan, Kıbrıs Türk halkının geleceğe 
güvenle bakmasıdır.

Türkiye, bunun için her alanda gereken adımları atmak 
kararlılığındadır.

Bizim için halkımız ne ise, Kıbrıs Türk halkı da odur.
Kıbrıs Türk halkının güvenliği bizim güvenliğimiz, karşılaştığı 
sorunlar bizim sorunlarımızdır.
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Türkiye var olduğu sürece, Kıbrıs Türk halkı, huzur ve 
güven içinde yaşayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
önündeki ekonomik sorunların da elbirliğiyle üstesinden 
gelineceğinden hiçbir kuşkum bulunmamaktadır.

Sayın Denktaş ile yaptığımız görüşmede, Birleşmiş 
Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması konusunda 
ortaya çıkan son gelişmeler ve bu bağlamda Cenevre aracılı 
konuşmaları da ele alınmıştır.

Barış Gücü, Ada'da 1964 yılından beri görev yapmaktadır. 
Görevini bugüne kadar Kuzey Kıbrıs'ta başarılı bir şekilde 
yürütebilmesinin en büyük nedeni, alman kararlardaki ifadelere 
itirazlarına karşın Kıbrıs Türk makamlarının Barış Gücü ile 
yapageldikleri işbirliğidir. Bu kez Güvenlik Konseyi, süre uzatımı 
kararını Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açık 
onayını almadan uzatmakla hatalı bir yol izlemiştir. Kuzey Kıbrıs 
sahipsiz veya Rum tarafının otoritesi altında bir toprak değildir. 
Burada egemenlik, Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Barış Gücü, Kuzey Kıbrıs'ta 
faaliyetlerine devam etmek istiyorsa, bunun için Kıbrıs Türk 
makamlarının rızasına ve işbirliğine gereksinim duyacaktır.

Yaşanan bu gelişmelerin aracılı konuşmalar sürecine de 
etkide bulunacağı açıktır. Barış Gücü konusunda Kıbrıs Türk 
tarafının tüm yapıcı yaklaşımına karşılık, Rum tarafı büyük bir 
uzlaşmazlık içinde görünmüş ve en önemlisi bu uzlaşmazlığına 
uluslararası toplumun kayıtsız kaldığını, hatta bunu 
cesaretlendirdiğini görmüştür. Bu şartlarda Rum tarafından 
görüşmelerde yapıcı bir tutum takınmasını beklemek gerçekçi
olmayacaktır.

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumu son derece açıktır: 
Türkiye Kıbrıs'ta barışın kalıcı olmasını, Ada'da 1974 öncesi 
yaşananların bir daha yaşanmamasını istemektedir. 1974 sonrası 
Kıbrıs'a barış ve huzurun geldiği bir gerçektir. Bu sayede Ada'daki 
iki taraf demokratik düzenlemelerini pekiştirmiş, ekonomik 
kalkınma atılımlarını güçlendirmiştir. Bugün Kıbrıs'a
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baktığımızda, karşılaştığımız gerçek, kendi sınırları içinde 
egemen iki ayrı devletin varlığıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 17 yıllık bir gerçektir. 
Toprağı, bayrağı, hükümeti, parlamentosu, mahkemeleri, 
cumhurbaşkanı vardır. Sınırlarını korumakta, vergisini 
toplamaktadır. Bugün buraya yaptığım resmi ziyaret de bu 
gerçeğin bir parçasıdır.

Devlet yaşantısını benimsemiş hiçbir halkın, egemen 
yaşantısından vazgeçerek sadece bir çözüm olsun diye daha 
aşağıda bir hukuksal duruma razı olduğu görülmemiştir. Bu 
nedenle, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulmak üzere çaba harcayan 
herkesi gerçeği görmeye davet ediyorum.

Ada'daki iki devletin aralarındaki sorunları çözümlemeleri 
ve ortak bir yapılanma altında kimi yetkilerini birlikte kullanma 
olanakları vardır.

Sayın Denktaş tarafından açıklanan ve tarafımızdan da 
desteklenen konfederasyon önerisi, bu yönde yapıcı bir çözümdür. 
Bu önerinin Ada'daki koşullar çerçevesinde sadece Ada'daki iki 
devlet arasındaki dengeyi değil, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
dengeyi de koruduğu gözetildiğinde en gerçekçi ve yaşayabilir 
yaklaşım olduğuna kuşku yoktur.

Türkiye ve Türk halkı, Kıbrıs Türk halkının 
Cumhurbaşkanı sayın Denktaş'm önderliğinde çözüm yolunda 
gösterdiği sabırlı ve yapıcı yaklaşımı takdirle karşılamaktadır. 
Kıbrıs Türk halkı, yaptığı bu insan hakları ve hukuk 
mücadelesinde yalnız değildir. Türkiye, bu davada Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ile aynı safta, omuz omuza mücadele 
etmektedir. Bu mücadeleyi sonuna kadar götürmek yolundaki 
irade ve inancımız tamdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sürdürmekte olduğu bu 
mücadelede Türkiye'yi her zaman yanında bulacaktır."
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22 MAGMAN MÜ l)

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KKTC 
CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF DENKTAŞ 

TARAFINDAN ONURLARINA VERİLEN AKŞAM 
YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

(Dome Oteli-22 Haziran 2000)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Nazik davetiniz üzerine Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde bulunmaktan, burada sizlerle birlikte olmaktan 
büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizlere 
gösterilen yakın ilgi ve konukseverlik için teşekkür ederim.

Bu ziyaretim sırasında sayın Cumhurbaşkanı, sayın 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve sayın Başbakan ile son derece 
yararlı görüşmeler yaptık. Kıbrıs konusunda gelinen aşama, 
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın ilişki 
ve işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gereksinimleri 
üzerinde durduk. Her konuda tam bir görüş birliği içinde 
olduğumuzu memnuniyetle saptadık.

Bu görüşmelerimizde vurguladığım kimi konuların bir 
kez daha altını çizmekte yarar görmekteyim.

Kıbrıs Türk halkı, yüzyıllardır bu Ada'da yaşamaktadır. 
Ada ile özdeşleşmiştir. Kıbrıs'ta azınlık ve çoğunluk 
kavramlarının dışında Ada'nm eşit ortağıdır. Kendi geleceğini 
belirleme hakkı tartışılamaz. Bu anlayışla, 1960 yılında Kıbrıs 
Cumhuriyeti'ni Rumlarla birlikte kurmuştur. Ancak Rumların
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emelleri, daima Kıbrıs Türk halkının barışçı, sadece güven ve 
huzur arayan yaklaşımından farklı olmuştur. Rumlar, Kıbrıs'ı bir 
Elen Adası'na dönüştürmek hedefinden bir türlü 
vazgeçmemişlerdir. 1960 Cumhuriyeti bu nedenle yıkılmış, Kıbrıs 
Türk tarafı silah zoruyla ortak devletten atılmıştır.

Tüm bu gelişmeler sırasında acı çeken, toprağından, 
yurdundan yoksun bırakılan, katliamlara uğrayan, hakları 
elinden alınmaya çalışılan taraf Kıbrıs Türk halkı olmuştur. Ancak 
bu halk, her türlü acı, baskı ve zorlamaya kahramanca göğüs 
germesini de bilmiştir. Haklarına sonuna kadar sahip çıkmış, 
eşitliğinden, egemenlik haklarından vazgeçmemiştir. Kendi 
devletini kurmuştur.

Kıbrıs Türk halkı barışsever bir halktır. İstediği, kendi 
devlet çatısı altında yaşantısını sürdürmek, daha iyi koşullarda 
yaşamak için çalışmak, 1974'ten bu yana Kıbrıs'ta süren barışı 
kalıcı kılmaktır. Bu bağlamda, Rum tarafına işbirliği elini 
uzatmaktan da kaçınmamaktadır. Ancak Rum tarafının 
düşüncesine ilişkin algılamamız farklıdır. Üzülerek görüyoruz ki 
Rum tarafı, yaşanan onca acı deneyime karşın hala Kıbrıs'ın tümü 
üzerinde hak iddiasından vazgeçmiş görünmemektedir.

Artık Ada'da nasıl iki farklı halk varsa iki de ayrı devlet vardır.

Uluslararası toplumun Kıbrıs'ta yaşanan bu gelişmeleri ve 
Ada'daki durumu görmezden gelmesi, yaşananları ve gerçekleri 
değiştiremez. Ancak bu durumun, Rumları daha da
cesaretlendirerek kalıcı bir çözüme ulaşılmasını engellediği de 
açıktır.

Aracılı görüşmeler süreci, Temmuz ayında yapılacak 
üçüncü tur görüşmeler ile devam edecektir.

Böyle bir ortamda, "Kalıcı bir çözüme nasıl ulaşılabilir ?" 
sorusunun yanıtının aranması gerekir. Kalıcı bir çözüme, ancak 
taraflar bir orta yolda buluştuklarında ulaşılabilir. Kıbrıs Türk 
tarafı bu orta yolda beklemektedir. Yapılması gereken, Rum 
tarafının da bu noktaya çekilmesidir. Bu da ancak Rum tarafının 
gerçekleri görmesinin sağlanmasıyla olabilir.
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Aslında Kıbrıs'ta çözüm hazırdır. Sayın Denktaş'ın 
geliştirdiği iki devletli konfederasyon önerisi ortadadır. Kıbrıs'ta 
yaşananlar, Kıbrıs Türk halkının çektiği acılar ve Ada'daki mevcut 
gerçekler ışığında bundan başka bir çözümün yaşayabilir olması, 
Kıbrıs'a kalıcı bir barış ve istikrar getirmesi olası
görünmemektedir.

Kıbrıs konusunun temel parametresi dengedir. Ada'daki 
Türk ve Rum tarafları arasındaki eşitliğe dayalı duyarlı dengenin 
yanısıra, Türkiye ve Yunanistan arasında da Ada üzerindeki 
dengenin sağlanması zorunludur. Bu karşılıklı dengeler, çözüme
açılan kapının anahtarıdır.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs 
konusuna kalıcı ve barışçı bir çözüm bulunması amacıyla bugüne 
kadar her türlü yapıcı yaklaşımı ortaya koymuşlardır. Sayın 
Denktaş'ın bu yönde sergilediği yorulmak bilmeyen mücadeleyi
takdirle karşılıyor ve destekliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bu ziyaretimde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başta 
ekonomik ve sosyal alanlar olmak üzere, pek çok alanda 
kaydettiği gelişmeyi ve başarıları yerinde görmekten büyük 
mutluluk duydum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı 
uygulanan hukuk ve insanlık dışı ambargolara, Türkiye dışında 
dünyadan herhangi bir yardım alamamanın getirdiği sıkıntılara 
karşın, 17 yıl gibi, bir devlet tarihinde kısa sayılabilecek bir süre 
içerisinde ulaşılan bu gelişme düzeyi gerçekten de övgüye 
değerdir.

Ekonomik güçlükler, yeryüzündeki her devletin belirli 
dönemlerde karşı karşıya kaldığı bir olgudur. Bugünkü dünya 
koşullarında zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşamak 
kaçınılmazdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşılaştığı 
sorunlar çözümü olmayan sorunlar değildir. Kıbrıs Türk halkı 
bugüne kadar her türlü sorunu aşmasını bilmiştir. Bundan sonra da 
her türlü sorunun altından elbirliğiyle kalkacağımız kuşkusuzdur.
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Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu zorlukları 
en kısa sürede atlatabilmesi için gerekli her türlü yardımı 
duraksamadan yapacaktır.

Kıbrıs Türk halkının tasası bizim tasamız, sevinci bizim 
sevine imizdir. Kıbrıs Türk halkının karşılaştığı zorlukları aşmada
elden gelen her turlu yardım ve destekte bulunmak bizim için bir 
görevdir. v

Tum çabalarımız daha gelişmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti içindir. Çünkü, ekonomik bakımdan güçlü olan bir
ülkenin, siyasi alanda da güç kazanacağı kuşku duyulmayan bir 
gerçeKtır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Kibrıs Türk halkı, yüce Türk ulusunun ayrılmaz bir 
parçasıdır. Verilen mücadele ulusaldır. Dava, hepimizindir. Türk 
ulusu tümüyle aynı hedef için omuz omuza savaş vermektedir.

Bu insan hakları ve hukuk mücadelesinde hedefimiz 
hakkımız olanı elde etmektir.

Bu nedenle, beraberce verdiğimiz bu mücadelenin başarıyla 
sonuçlanması kaçınılmazdır. Haklı olduğumuz bu davada başarı 
bizim olacaktır. Bu mücadeleyi sonuna kadar götürme yönündeki 
irade ve inancımız tamdır. Kıbrıs Türk halkı, egemenliğinden ödün 
vermeden sonsuza kadar gönenç ve huzur içinde yaşacaktır.

_ Türkiye, bunun en büyük güvencesidir. Türkiye var
O fiil Oll TV* ı . _ n  t  •  -  .  *

olanaksızdır. vermesi

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sözlerime son verirken, yüce kişiliğinize sağlık v
mutluluk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Tür
halkına huzur ve esenlik dolu bir gelecek diliyor, hepiniz 
saygılarımı sunuyorum.
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22 MMMÎ1M N  2<DM

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KAFKASYA VE ORTA ASYA CUMHURİYETLERİNDE 

GÖREVLİ BÜYÜKELÇİLERİMİZLE DÜZENLEDİĞİ 
DANIŞMA TOPLANTISI’NIN AÇILIŞINDA YAPTIĞI

KONUŞMANIN METNİ

Öncelikle Kafkasya ve Orta Asya'da görev yapmakta olan 
Büyükelçilerimize hoşgeldiniz, diyoruz. Basınımıza hoşgeldiniz 
diyor ve bu çalışmayı başlatıyoruz. Birkaç noktaya değinmek 
istiyorum: Birincisi, bizim Kafkasya ve Orta Asya'daki 
Büyükelçilerimizin hem Türkiyemiz açısından, hem de 
Bakanlığımız açısından özel bir konumu vardır. Şöyle ki, bu 
görevler Türkiyemiz açısından fevkalade önemlidir. Benim en 
fazla önem verdiğim Büyükelçilikler arasındadır. Ama aynı 
zamanda bu görevler Bakanlığımızın en güç görevleri arasında yer 
alır. Yani hem sorumluluk büyüktür, hem de çalışma koşulları 
bazen, bazen değil genellikle, bir çok ülkeye kıyasla daha güçtür. 
Dolayısıyla bizim çok değer verdiğimiz arkadaşlarımızdır. 
Kendilerine hoşgeldiniz demekteyim.

Bu toplantıda, Orta Asya ve Kafkaslar’da görev yapan 
Büyükelçilerimiz, Bakanlığımızın üst düzey yöneticileri, sadece 
bu konularda değil, paralel bazı konularla ilgili üst düzey 
yöneticileri bir araya gelmekteyiz. Etraflı bir değerlendirme 
yapılacak. Bu değerlendirmenin sonuçları tabii ki, Bakanlık 
çalışmalarına ışık tutacak. Ayrıca, bu sonuçların en azından bir 
bölümü sanırım önümüzdeki Çarşamba günü basınımıza 
duyurulacak.

Ben birkaç kez söyledim, Meclis’teki konuşmamda da 
belirttim: 2000 yılında bizim en önemli konumuz, Orta Asya ve 
Kafkaslar’dır, diyorum. İki açıdan en önemli konumuz: Birincisi,
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bu bölgelerin Türkiyemizin önüne yeni imkanlar açmakta olması. 
İkincisi, o imkanların paralelinde bir çok meseleyi de birlikte 
getirmesi. Yani sorunlar ve imkanlar birlikte bu bölgede 2000 
yılında bizim en önemli konularımızı oluşturuyor ve bu nedenle 
de ciddi bazı çalışmalar içindeyiz. Zannederim mesafe de 
almaktayız. Bizim değerlendirmemiz şöyle: Türkiye, Kafkaslar ve 
Orta Asya'da öncü bir ülke konumundadır. Bu yılların emeğidir. O 
yılların emeğine bizim de getirdiğimiz katkılardır. Türkiye üç 
yıldan beri kendi amacını, 21. yüzyıldaki hedefini net bir şekilde 
ortaya koymuştur. Üç yıldır ben bunu vurgulamaktayım. Bizim 
21. yüzyıldaki hedefimiz, AB'nin üyesi olmak ve Avrasya'nın 
belirleyici, merkezi bir ülkesi olmaktır. İki amacımız var bizim 21. 
yüzyılda. Bunlardan bir tanesi Avrasya. Bu Avrasya konusunda, 
bizim Kafkaslar'daki, Orta Asya'daki yerimiz konusunda, Türkiye 
çok emek verdi. Bu emeği gören, buna öncülük eden 
siyasetçilerimizden bu konuları o düzeyde ilk konuşmaya 
başlayan rahmetli Turgut Özal'ı ve önceki Cumhurbaşkanımız 
sayın Demirel'i ve onların katkılarını gerçekten saygıyla, şükranla 
anmak istiyorum. Bizim bu coğrafyalardaki yerimizi tekrarlamaya 
belki de gerek yok. Kültür, tarih, ekonomi, insan boyutu her 
açıdan biz bu coğrafyalarda mevcuduz. Artık varız. Biz bu 
coğrafyalarda emek gücümüzle, işçimizle, iş adamımızla, 
müteahhidinizle, siyasetçimizle, sanatçımızla mevcuduz. Biz bu 
coğrafyalarda oluşmuş askeri işbirlikleriyle, eğitim -askeri eğitim- 
anlaşmalarıyla mevcuduz. Bu coğrafyaların Batı Avrupa'yla 
ilişkilerinde, AB ile, Avrupa Konseyi ile, NATO ile ilişkilerinde 
Türkiyemiz giderek büyüyen bir rol oynuyor, bir işlev taşıyor. 
Sözkonusu ilişkilerimiz artık belli bir olgunluk düzeyine ulaşmış 
durumda ve biz 2000 yılı için stratejimizi şöyle bir anlayış üzerine 
bina ettik: Dedik ki; ilişkilerimizin bu olgunluk düzeyinde 
yapmamız icap eden artık bu ilişkileri daha kurumsallaştırmak, 
kurumsal ilişkilerimizi arttırmak veyahut kurumsallık düzeyini 
yükseltmektir. İlişkilerimiz gayet iyi. Dostluğumuz var, 
kardeşliğimiz var, ama bunları, bunlardaki kurumsallığı biraz 
daha ileri götürmek lazım. Bu konuyu son zamanlarda 
gerçekleştirdiğim Bakü temaslarında, Astana temaslarında, 
Bişkek temaslarında, her üç kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı’yla,
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Başbakanı’yla ve Dışişleri Bakanı’yla ayrıntılı bir şekilde 
konuştum ve bizim yaklaşımımızın kendileri açısından da artık bir 
ihtiyaca dönüştüğünü tespit ettim. Bu ülkeler ve bu ilişkilerimiz - 
olumlu ilişkilerimiz- şimdi yeni bir aşamaya gelmekte; bu 
aşamanın özelliği de artık daha kurumsal, daha planlı, daha 
programlı bir ilişki özelliğinin gelişmekte olmasıdır. Nitekim bu 
temaslarda bunu saptadık. İkincisi de, bizim Türkiye olarak, 
Bakanlık olarak bir süredir, üzerinde durduğumuz üç boyut. 
Bunlar yeni bir olay değil, zaten geçmişten beri mevcut olan üç 
boyut. Ancak bunlarda ne yapabiliriz? Bu üç boyutu netleştirip 
daha fazlasını yapabilir miyiz? Bu üç boyut: Birincisi siyaset, 
İkincisi güvenlik, üçüncüsü ekonomi. Orta Asya ve Kafkasya 
ülkeleriyle, kardeş ülkelerle siyasi ilişkilerimizi, siyasi 
istişaremizi daha güçlü, düzenli mekanizmalara bağlamaktayız. 
Bunlar zaten vardı, yok değildi. Bugünkü aşamada bu 
mekanizmaları çok daha düzenli işleyen, çok daha sağlam 
mekanizmalara dönüştürmekteyiz. Bunun önerisini yapmaktayız. 
Bu önerimiz hep kabul gördü ve bu çalışmalar da başladı 
diyebilirim. Başlıyor değil, başladı. Sözkonusu ülkelerde siyasi 
alanda daha da yakınlaşmanın mekanizmaları oluştu. Güvenlik 
boyutunu her zamankinden fazla vurguluyoruz. Güvenlik ve 
savunma konularında -ki bu benim üç ülkeyi ziyaretimde başlıca 
konuydu- bundan sonraki temaslarımızda, diğer ülkelerde de 
devam edecek temaslarımızda, başlıca konuyu oluşturacak. 
Bugün Orta Asya ülkeleri de, Kafkas ülkeleri de kendi 
dışlarından, dışarıdan gelen terör tehdidine hedef durumdadır. Bu 
terörün, dıştan gelen, dış kaynaklı bu terörün, iki özelliği var; 
veyahut iki kategorisi var: Birincisi, bu bizim kardeş ülkelerimiz 
etnik bölücü terör tehdidine maruzdur. İkincisi, inancın 
istismarına bağlı terörün tehdidine maruzdur ve biz Türkiye olarak 
bu konuda ciddi bir tecrübe edindik maalesef tabii, ama uzun yıllar 
benzer terörün hedefi olduk ve ciddi şekilde üstesinden gelmiş 
gözükmekteyiz. İnşallah öyle devam edecek, ama maalesef büyük 
bir tecrübemiz var bu alanda ve kendileriyle bu tecrübemizi 
paylaşabiliriz. Onların maruz kaldığı, bölücü terör, inanç 
istismarcısı terör, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi 
alanlarda kendileriyle işbirliği yapabiliriz. Bunu da konuştuk ve
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bu konuda da belli tarihlerde bir araya gelmek istiyoruz. Tabii bu 
bizim Bakanlığımızın doğrudan konusu değil bir anlamda, ama 
Dışişleri B akanlıklan’nın koordinasyon katkısıyla ilgili 
birimlerini bir araya getirmek, ikinci boyutu oluşturuyor. Üçüncü 
boyut, ekonomi boyutu. Ekonomi boyutunda, daha bir çok iş var 
yapılabilecek. Bir hayli de şikayet var, onu da söyleyeyim, 
şikayetlerin daha fazlası bizim tarafımızdan, ama bu ülkelerin de 
şikayeti var. Bunları, ilişkilerin ekonomik boyutunu ciddi bir 
çerçevede ele almak, bu alandaki belirleyici kişileri, kurumlan bir 
araya getirmek ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacındayız. 
Çunku ekonomide, bunu böyle abartmadan söylüyorum 
ekonomide Türkiye'nin bu coğrafyalarda hakikaten vazgeçilmez 
bir konumu var ve ilk karşı karşıya olduğumuz, şirketlerimizin 
karşı karşıya olduğu, işçimizin karşı karşıya olduğu sıkıntıları 
konuşmaktayız, tartışmaktayız ilgili ülkelerle birlikte, belli bir 
olçude de çözüm sağlamaktayız. İlişkilerimize baktığımızda 
söylenebilecek olan ilk şey şudur: Evet iyi, memnunuz, olumlu, 
ancak Türkiye ciddi ve iddialı bir ülkedir ve biz hiçbir zaman 
yaptıklarımızla yetmemeyız. Yaptık iyi oldu, ne güzel diyemeyiz.

ız mutlaka Türkiye olarak yaptığımızın daha fazlasını ve daha 
iyisini gerçekleştirmek iddiasına sahip olmalıyız ve bu iddianın 
geregını yapabilmeliyiz. Bizim Bakanlık olarak yaklaşımımız 
budur. İkincisi zaman zaman Türkiye'nin bu coğrafyalarda, etkili 
başka ülkelerle bir kavga halinde olduğu, biraz da senaryo 
şeklinde yansıtılıyor. Bu doğru değildir. Biz kimseyle kavga 
halinde değiliz. Biz herkesle çok ciddi bir rekabet halindeyiz. 
Sadece zannedildiği gibi bu coğrafyalarda 50 sene etkili olmuş bir 
Rusya ile değil bizim rekabetimiz. Bu coğrafyalara etkili olmak 
isteyen butun ülkelerle barış içinde olumlu bir rekabet içindeyiz-
Rusya da dahildir bu barış içindeki olumlu rekabete. Gene 
özellikle Orta Asya'dan ve Kafkasya'dan söz edildiğinde tabiî ki 
akla gelen enerji, Doğu-Batı Enerji Koridorları ve burada 
Türkiye mn konumu, Türkiye'nin yeri. Burada da biz 
muhataplarımıza birkaç mesaj vermekteyiz: Bunlardan birincisi 
1 urkıye, enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve eneni 
kaynaklarının ekonomik pazarlara ulaştırılmasında ve bu enerii 
kaynaklarının özellikle doğal gazın kullanımında öncü bir ülkedir.
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Biz bu konumumuzu devam ettireceğiz ve bu konumumuzu 
devam ettirirken bütün ilgili ülkelerle işbirliğine açığız. Yani 
Türkiye, çok yakından ilgili olduğu Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol 
boru hattında olsun, bu hattın geliştirilmesi projelerinde olsun, 
yahut doğal gaz konusunda olsun, bütün ilgilenen ülkelerin 
katkısına, beraberliğine açıktır. Yani biz Bakü-Ceyhan'ı şu 
veyahut bu ülkenin menfaatinin aksine kullanmak veyahut o 
doğrultuda geliştirmek gibi bir düşünce içinde değiliz. Bakü- 
Ceyhan, Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi keşke mümkün olsa da 
Kazakistan'dan başlayıp, geliştirilen bir projeye dönüşebilse 
veyahut Bakü-Tiflis-Ceyhan projesine katılan şirketler çoğalsa. 
Zaman zaman sanıldığının aksine biz daima Rusya'nın ve Rus 
şirketlerinin de bu projede yer almasını -öteden beri, yeni değil- 
savunduk ve savunmaya devam ediyoruz. İkinci verdiğimiz mesaj 
şudur: Türkiye'nin denizleri, Türkiye'nin Boğazlar’ı bir petrol 
boru hattına dönüştürülmeyecektir. Biz buna izin vermeyiz. 
Hesaplar yapılırken, Hazar havzasından çıkacak petrolün Batı 
pazarlarına ulaştırılması hesapları yapılırken kimse hesabını böyle 
bir yanlış üzerine bina edemez. Türkiye buna izin veremez ve izin 
vermeyecektir. Biz, kendi BoğazlarTmızı veyahut İstanbul'dan 
söz edeyim; çevresinde 2 milyon insanın yaşadığı -hemen yakın 
kıyılarında 2 milyon insanın yaşadığı- 2000 yıllık bir tarihin ve 
kültür birikiminin simgesi olan, mekanı olan İstanbul'u, kendi 
insanlarımızı, kendi doğamızı kalkıp da böyle bir tehlikeye 
atmayız. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yani biz petrol şirketlerinin 
veyahut petrolü üreten ülkelerin kendi petrollerini başka pazarlara 
en ucuza nasıl ulaştırıp karlarını nasıl arttıracaklar hesapları 
uğruna kendi insanımızı, kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü, 
kendi tabiatımızı tehlikeye koymayız. Hesaplarını iyi yapmaları 
lazım. Elbette Montrö Anlaşması'nm hükümlerine Türkiye 
saygılıdır, ama o hükümler çerçevesinde bugünkü hukuk 
anlayışının getirdiği imkanlar, bugünkü insan anlayışının getirdiği 
imkanlar ve bunların iyi niyetle kullanımı Boğazlar’ın bazılarının 
zannettiği gibi bir petrol boru hattına dönüşmesine izin vermez. 
Biz bütün önlemleri bu çerçevede, hukuka saygılı bir çerçevede, 
anlaşmalara saygılı bir çerçevede almaktayız. Bunları 
alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Kimsenin Boğazlar’ı
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böyle rahat rahat dev tankerlerin gelip, gönüllerince girip geçeceği 
ve etrafa bin bir tehlikenin saçılacağı bir mekan olarak görmek 
yanlışına düşmemesi lazım. Bu uyarıyı yapmaktayız. Evet petrolü 
çıkaranlar bunu isterlerse başka boru hatlarıyla geçirirler. 
İsterlerse Karadeniz'den bir başka ülke aracılığıyla başka bir tarafa 
götürürler. Bu kendi bilecekleri iştir, ama kendi insanımızı, 
tarihimizi, kültürümüzü savunmak ve sahip çıkmak da bizim 
işimizdir. Bunu eksiksiz yapacağımıza kimsenin en küçük bir 
kuşkusu olmasın. Kimse ileride böyle uzun hukuki davalara 
gidecek bir sürecin tehlikesine -ekonomik tehlikesine- kendisini 
sokmasın. Orta Asya ve Kafkasya elbette çok önemli. Dediğim 
anlamda, bahsettiğim doğrultuda geliştirmekteyiz ilişkilerimizi. 
Birkaç gün sonra Kuala Lumpur'da Orta Asya ülkelerinin Dışişleri 
Bakanları ve Kafkasya'dan Azerbaycan'ın Dışişleri Bakam’yla bir 
toplantımız olacak, İslam Konferansı çerçevesinde. Daha sonra 
sanırım bir kez New York'ta Eylül ayında gene aynı sayın 
Bakanlarla biraraya geleceğim. Ayrıca bu ülkelerle ikili 
temaslarımız yoğunlaşarak devam ediyor. Sanırım şu sıra 
arkadaşlarımız ilk olarak Türkmen Bakan’m buraya gelmesi 
veyahut benim gitmemi planlıyor. Tarihimiz açısından, 
kültürümüz açısından konuştuğumuz, paylaştığımız -büyük 
ölçüde paylaştığımız- dilimiz açısından bizim için çok öncelikli 
bölgelerdir buralar ve bu toplantı bu hayati diyebileceğim -hayati 
önemdeki coğrafyalarla- ilişkilerimize önemli bir katkı olacaktır. 
Sayın Büyükelçilerimize ve Bakanlığımızdaki, merkezdeki 
arkadaşlarımıza bu çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.

Saygılar sunuyorum.
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as m a M i m n  so m

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKAN 
YARDIMCISI AZİZ PAHAD’IN ÖZEL SEKTÖR 

TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN HEYETLE ÜLKEMİZİ
ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Aziz Pahad, özel sektör temsilcilerinden oluşan bir 
heyetle birlikte, Müsteşarımız Büyükelçi O. Faruk Loğoğlu'nun 
davetine icabetle, siyasi istişarelerde bulunmak üzere 22-25 
Haziran 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Pahad başkanlığındaki GAC heyeti, Ankara'da TBMM 
Dışişleri Komisyonu'nu ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde, 
GAC heyetiyle Müsteşar Büyükelçi Loğoğlu ve konuk Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Aziz Pahad eşbaşkanlıklarında siyasi istişareler 
yapılacaktır. GAC heyeti ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlıkları yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirecektir.

Öte yandan ziyaret vesilesiyle, evvelce müzakereleri 
tamamlanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile GAC Hükümeti 
arasında Siyasi Danışma Protokolü ile, Türkiye ile GAC arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve 
Turizm Alanında işbirliği Anlaşması imzalanacaktır.

GAC heyeti İstanbul'da özel sektör temsilcileriyle de 
görüşmelerde bulunacaktır.

Afrika'ya yönelik politikamızın önemli halkalarından 
birini teşkil edecek olan GAC heyetinin ziyaretinin, Afrika'nın 
önemli ülkesi GAC ile Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve ticari 
ilişkilerin çeşitlendirilerek daha ileriye götürülmesine önemli 
katkıda bulunması beklenmektedir.
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22 m a M m a n  m m

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI 27. TOPLANTISI HAKKINDA AÇIKLAMA

İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları 27. 
Toplantısı’nm 27-30 Haziran 2000 tarihlerinde Malezya'nın 
başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenmesi öngörülmektedir.

Bahiskonusu toplantıda, ülkemizi Dışişleri Bakanı sayın 
İsmail Cem başkanlığında bir heyet temsil edecektir.

Toplantıda, heyetimizin, Türkiye'nin İslam dünyasıyla 
ilişkilerine atfettiği önemi vurgulayarak, İslam Konferansı 
Örgütü’nün uluslararası ilişkilerde daha etkili bir rol oynaması 
hususu ve yeni binyılm en önemli olgularından biri olan 
"küreselleşme"nin sunduğu imkanlardan İslam ülkelerinin etkin 
biçimde yararlanmaları üzerinde durması planlanmaktadır.

•  •  •

Toplantı sırasında ayrıca, IKO Genel Sekreter seçiminin
de yapılması öngörülmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye,
Büyükelçi Yaşar Yakış'ı İKÖ Genel Sekreterliğ ine aday
göstermiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, Devlet Bakanı Sayın

• ____

Mehmet Keçeciler de, Malezya yetkilileri ve IDBK'ya katılacak 
diğer ülkelerin heyet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunarak, 
Genel Sekreter seçimi konusunda çalışmalarda bulunmak üzere 
Kuala Lumpur'a gidecektir.

Toplantıda, Türkiye'nin evvelce sunmuş olduğu Bosna- 
Hersek, Kıbrıs, Batı Trakya ve Kosova karar tasarılarının 
Bakanlar tarafından kabul edilmesi beklenmektedir.
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TÜRKİYE-GÜRCİSTAN SİYASİ İSTİŞARELERİ
HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye-Gürcistan siyasi istişareleri 27-28 Haziran 2000 
tarihlerinde Tiflis'te yapılacaktır. Sözkonusu istişarelerde Türk 
heyetine Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit Alpogan başkanlık
edecektir.

Siyasi istişareler vesilesiyle Türkiye-Gürcistan ikili 
ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular
ele alınacaktır.
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BAKANLIK MÜŞAVİRİ GÜRSEL DEMİROK 
HARKINDAKİ HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bazı basın organlarında, insan haklarından sorumlu Devlet 
Bakanlığı nezdinde görev yapmakta olan Bakanlığımız mensubu. 
Bakanlık Müşaviri Gürsel Demirok'un bu görevinden azledildığı 
yolunda haberlere yer verildiği üzüntüyle müşahade edilmiştir.

Bakanlık Müşaviri Gürsel Demirok başarı ve özveriyle 
sürdürmüş olduğu sözkonusu görevinden kendi isteği 
doğrultusunda ayrılmış olup, görevinden azledilmiş olduğu 
hususu gerçekleri yansıtmamaktadır. Demirok, Türkiye-Avrupa 
Birliği İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Kopenhag Sıyası 
Kriterleri Alt Komisyonu Başkanı olarak katılmış olduğu 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde de teşekkür belgesiyle taltif edilmiştir.

Bakanlık Müşaviri Gürsel Demirok 26.04.2000 tarihli 
kararnameyle T.C. Zürih Başkonsolosu olarak atanmış olup, 
adıgeçenin önümüzdeki aylarda yeni görevine başlaması
öngörülmektedir.
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ÜLKEMİZ İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ SİYASİ 
İSTİŞARE TOPLANTILARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Ülkemiz ile Yunanistan arasında Dışişleri Bakanlıkları 
Müsteşar Yardımcıları düzeyinde Kasım 1999'da yeniden 
başlatılan siyasi istişarelerin ikinci toplantısı 23 Haziran 2000 
Cuma günü saat 10.00'dan itibaren Bakanlığımızda yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar İkili Siyasi İşler Yardımcısı 
Büyükelçi Yiğit Alpogan ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi 
Direktörü Büyükelçi Anastase Scopelitis başkanlığında yapılacak 
istişarelerde, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası, 
Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu gibi iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde 
bulunulması öngörülmektedir.
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• •

“TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA ÇEVRENİN
KORUNMASI HAKKINDA MUTABAKAT 

MUHTIRASF’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Türkiye ile Yunanistan Arasında Çevrenin Korunması 
Hakkında Mutabakat Muhtırası" uygulaması çerçevesinde, Çevre 
Çalışma Grubu Toplantısı 23 Haziran 2000 Cuma günü saat 
10.00'dan itibaren Ankara Palas Devlet Konukevi’nde 
yapılacaktır.

Toplantıda; çölleşmeyle mücadele, çevre turizmi, 
yenilenebilir enerji kaynakları, zeytinyağı üretiminden arta kalan 
prina'nın yakıt olarak kullanımı ve sismik araştırma konularındaki 
işbirliğinde kaydedilen gelişmeler görüşülecektir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPTIKLARI

KONUŞMANIN METNİ

Sayın Cumhurbaşkanı,
Sayın Rektör,
Değerli öğretim üyeleri, konuklar ve sevgili öğrenciler,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan ve 
bugün aranızda olmaktan büyük bir sevinç ve mutluluk 
duyuyorum.

Bu ziyaretim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
özellikle kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda kaydettiği
gelişmeleri yerinde görme olanağı vermiştir. Türlü
olanaksızlıklara karşın, bir devlet tarihinde 17 yıl gibi, kısa
sayılabilecek bir süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin ulaştığı bu durum, küçümsenemeyecek bir 
başarıdır.

Dış ticaretine konulan ambargo nedeniyle, ürettiği 
mallarını özgürce satamayan, Türkiye dışında dünyadan hiçbir 
yardım alamayan, dış dünyayla haberleşmesi, bağlantı kurması 
engellenen, her alanda kuşatılmak istenen Kıbrıs Türk halkının, 
tüm bunlara karşın katettiği aşama her türlü övgüye layıktır.

Ancak bu, Kıbrıs Türk halkının değişmez bir özelliğidir.

Uğradığı her türlü zulme, çektiği acılara karşın, haklarına 
sonuna kadar sahip çıkan, hiç yılmayan, hep mücadele eden bu 
halktır. Tüm baskılara, zorlamalara karşın, dimdik ayakta duran, 
asla egemenliğinden, bağımsızlığından ödün vermeyen bu halktır.
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Tüm bunların ayırdında olan sadece bizler değiliz. Bu
gelişmeleri tüm dünya izlemektedir. Dostlar sevinirken, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesini istemeyenler de bunu
engellemek için ellerinden gelen her türlü çabayı
göstermektedirler. Rum tarafı, yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ne yönelik olarak her alanda uygulanan hukuk ve
insanlık dışı ambargolar zincirine yeni bir halka ekleme
peşindedir. Son olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversiteyle kurduğu işbirliğini
engellemek amacıyla başvurulan türlü oyunlar bunun önemli bir
göstergesidir. Rum tarafı şimdi de yüksek ve evrensel değerlerin
sembolü olan üniversitelere savaş açmıştır. Bunun kabul edilmesi
olanaksızdır. Bu yöndeki çabalara süratle bir son verilmesi 
gerekir.

Bu, sadece üniversitelere karşı girişilen son kampanyalar 
için değil, Kıbrıs Türk halkına karşı yıllardır uygulanan tüm 
ambargolar için de geçerlidir. Ambargolar kalkmalıdır. Türkiye, 
bu yönde uluslararası platformda elinden geleni yapmaktadır. 
Konuyla ilgili tüm tarafların da artık ambargoların, çözüme giden 
yol önünde ne denli büyük bir engel oluşturduğunu görmelerini ve 
bu engeli ortadan kaldırmalarını diliyoruz.

Değerli konuklar, değerli öğrenciler,

Kıbrıs sorunu otuzyedinci yılma girmiştir. Rumların, 
eşitlik ve ortaklığa dayalı "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni silah zoruyla 
yıkmalarının üstünden otuzyedi yıl geçmiştir.

Sorun hala bir çözüm beklemektedir. Geçen bunca yıla,
yürütülen bunca görüşmelere karşın bir sonuç alınamamıştır. Rum
tarafının, kendilerini Ada'nm hakimi, Kıbns'lı Türkleri azınlık
olarak gören anlayışı değişmediği sürece de bir sonuç alınması 
olanaksızdır.

Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulaştığı 
bu gelişme düzeyine hiç şaşırmamak gerekir.
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Kültürel, ekonomik, sosyal alanlarda kaydedilen 
başarıdan belki de daha önemlisi, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin demokrasi alanındaki başarısıdır. Gerçekten de 
KKTC, bu yönden bölgede örnek bir konumdadır. Hepimize gurur 
vermektedir. Yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimleri Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çoğulcu demokratik düzenin iyice 
yerleştiğini, halkın ne denli bir demokratik ve siyasi olgunluğa 
eriştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde demokratik değerlere, insan haklarına duyulan 
saygı ve hukukun üstünlüğüne verilen önem övgüye değerdir.

Bu değerlere sahip çıkmak çağın gereğidir. Kıbrıs Türk 
halkı daima el üstünde tuttuğu hak, hukuk ve demokrasi 
anlayışından hiçbir zaman ödün vermemiş, çağdaş bir ülke 
olduğunu dost, düşman tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Kıbrıs 
Türk halkı bu değerleri korumak için mücadele vermektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuşkusuz çok daha ileri 
bir gelişmişlik ve refah düzeyine ulaşacaktır. Türkiye bu hedef 
doğrultusunda gereken her yardımı yapacaktır. Ancak bu hedefin 
asıl güvencesi, bugün burada bulunmalarından gurur duyduğum 
Türk gençliğidir.

Geçmişte yaşananlar, genç kuşaklara ışık tutacaktır. 
Bugünlere hiç de kolay gelinmemiştir. Büyük mücadeleler 
verilmiş, büyük acılar çekilmiştir. Bu yaşananların unutulması 
kolay değildir. Aynı olayların tekrarlanmaması, ancak 
yaşananlardan çıkarılacak derslerle olanaklıdır.

Bugünkü duruma, inanç ve gönül birliği içinde ulusal dava 
etrafında kenetlenerek gelen Kıbrıs Türk halkının elde ettiği 
başarıları bundan sonra da aynı anlayışla sürdüreceğine kuşku 
yoktur.

Bu hedefin gerçekleştirilmesinde üniversitelere önemli 
görevler düşmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 
aydınlık bir geleceği üniversiteler hazırlayacaktır.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 2000 125



Başta Doğu Akdeniz Üniversitesi olmak üzere, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sahip oldukları
eğitim düzeyleri, olanakları ve daha önemlisi, bu olanakları daima
ileri götürme yönündeki iradeleri parlak bir gelecek için büyük bir 
güvence oluşturmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün dünyanın en
"üniversite yoğun" bölgesi olma yolundadır. Bütün ülke adeta bir
kampüse dönüşmektedir. Dünyanın her köşesinden öğrenciler
eğitim için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmektedirler. Bu
da en az Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olduğu kadar 
Türkiye'ye de gurur vermektedir.

Üniversiteler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ekonomisine önemli katkılarda bulunmakta, artan uluslararası
etkinlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etrafındaki
zincirlerin kırılmasına yardımcı olmaktadır. Bunlar çok olumlu
öğelerdir. Ancak bunlardan daha önemlisi, kaliteli bir eğitimi
hedef almış üniversitelerin getirdiği dinamizmdir. Üniversiteler,
kendi eğitim ve bilim dünyalarıyla giderek toplumda birer itici
güç konumunu almaktadırlar. İtici gücünü çoğulcu demokratik
değerlerin, bilimin, ilerlemenin oluşturduğu bir toplumun
gelişmesi kaçınılmazdır. Çağımızın bu değerleri içinde yoğrulan
genç kuşak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dayandığı
laiklik, demokrasi, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı
gibi çağdaş değerleri sonsuza dek ayakta tutacaktır. Bunun için ne 
kadar gurur duysak azdır.

Çözüm hazır ve ortada iken, Rumların çarpık zihniyeti 
nedeniyle, bir türlü sonuca ulaşılamamaktadır.

Çözüm, iki devletli konfederasyondur. Kıbrıs'ta iki farklı 
halk, iki ayrı devlet vardır. Bu iki devletin ortak bir çatı altında, 
barış içinde birarada yaşamasına, işbirliği yapabilmesine olanak 
veren tek çözüm budur. Ada'da bugüne kadar yaşananlar, bunun 
sonucunda oluşan karşılıklı güven eksikliği başka bir çözüme izin 
vermemektedir. Amaç yaşayabilir, kalıcı bir çözüm ise, tek formül 
Ada'daki iki devletin belirgin alanlarda işbirliği yapacakları ortak
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bir yapılanmadır. Gerçeklere dayalı olmayan bir çözümün kalıcı 
ve yaşayabilir olması mümkün değildir. Böyle bir çözümü 
savunmak akılcı bir yaklaşım olamaz.

Aracılı görüşmeler süreci, 5 Temmuz’da Cenevre’de 
başlayacak üçüncü turla devam edecektir. Böyle bir dönemde, 
konuyla ilgili tüm tarafların artık gerçekleri görme, gerçeklerden 
kaçarak bir yere varılamayacağını anlama zamanı gelmiştir. Kıbrıs 
Türk halkının kahramanca verdiği büyük mücadeleler sonunda 
kurduğu devletinden, egemenliğinden ve bağımsızlığından 
vazgeçmesi olanaksızdır.

Gerçekler gözardı edildiği sürece, Kıbrıs'ta kalıcı bir 
çözüme ulaşılamayacağı, yürütülen çalışmaların da bir zaman 
kaybından öteye geçemeyeceği açıktır.

Verilen mücadele nasıl bugüne kadar hiç kolay olmadıysa, 
bundan sonra da bizi çeşitli sınavlar, engeller bekleyecektir. 
Mücadele, uzun soluklu bir mücadeledir. Sabırlı ve mücadele 
azmi olan kazançlı çıkacaktır.

Bu nedenle, başarının bizim olacağına inancım tamdır. 
Kıbrıs Türk halkı, bugüne kadar haklarına birbirine kenetlenerek 
sahip çıkmada ne denli kararlı olduğunu defalarca kanıtlamış, bu 
yoldaki azmini tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı bu 
gücü, hakkı olanı elde etme iradesinden almaktadır. Verilen 
mücadele özgürlük, adalet, insan hakları ve hukuk mücadelesidir. 
Bu mücadelenin başarıyla sonuçlanması kaçınılmazdır.

„Kıbrıs Türk halkı bu mücadelesinde yalnız değildir.

Mücadele ortaktır. Dava ulusaldır. Türkiye ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu davada aynı safta, el ele, omuz omuza 
mücadele etmektedir. Bu mücadeleyi sonsuza kadar götürme 
yönündeki irade ve inancımız tamdır.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
elbirliğiyle üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorun yoktur.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 2000 127



Elimizdeki tüm varlık ve olanaklar Kıbrıs Türk halkının 
hizmetindedir. Kıbrıs Türk halkının arzulanan bir gönenç 
düzeyine ulaşması için tüm olanaklar seferber edilmiş 
durumdadır. Karşılıklı işbirliği içinde, en kısa sürede, Kıbrıs Türk 
halkının özellikle ekonomik alanda karşılaştığı güçlüklerin 
giderilmesi amacıyla gerekli tüm adımlar duraksamadan 
atılmaktadır.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkını ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ni her alanda desteklemektedir. Bu destek hep 
sürecektir.

Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım.

128 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Haziran 2000



m  m a M h a n  m m

CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
ERCAN-SERDARLI YOLU’NUN AÇILIŞ TÖRENİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

"Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli konuklar,

Bugün burada, Ercan-Serdarlı Yolu’nu Cumhurbaşkanı 
sayın Denktaş ile birlikte hizmete açmaktan gurur duyuyorum.

Bu yol, Lefkoşa ile Karpaz arasındaki ulaşımı 
kolaylaştıracak, kısaltacak kapsamlı bir tasarının sadece bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Tümü önümüzdeki birkaç hafta içinde 
tamamlanacak olan bu tasarının Ercan-Serdarlı kısmı özellikle 
Orta Mesarya bölgesindeki yerleşim birimleri yönünden önem 
taşımaktadır. Böylece bu bölge çok daha rahat ulaşım olanaklarına 
kavuşmuş olmaktadır.

Bu tasarı, aynı zamanda, Kıbrıs Türk halkının içinde 
bulunduğu kalkınma hamlesini sürdürme yönündeki iradesinin de 
bir göstergesini oluşturmaktadır.

Türkiye, her alanda olduğu gibi bu konuda da Kıbrıs Türk 
halkının yanındadır. Tasarılar tamamlandıkça yerlerine yenileri 
gelecektir. Ne Türkiye'nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin kalkınma yolunda zaman kaybına tahammülleri 
bulunmamaktadır.

Hedefimiz daima daha ilerisidir.

Çabalarımız daha gelişmiş bir Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti içindir.
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Bu yolda yakın bir işbirliği içinde, kararlı ve inançlı 
adımlarla ilerlediğimizi görmek bana büyük bir güven 
vermektedir.

Bu kararlılık ve inancın bir sembolü olan bu tasarının 
hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen 
mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum."
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
KKTC’DEN DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

"Değerli basın mensupları,

Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'ın daveti üzerine 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyareti 
tamamlayarak yurda dönmüş bulunuyoruz.

Ziyaret sırasında başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş olmak üzere KKTC devlet 
erkanıyla son derece yararlı görüşmelerde bulunduk. Bu 
görüşmeler sırasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin her konuda aynı düşünceleri paylaştığını görmek 
bana ayrı bir mutluluk verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış olduğum bu 
ziyarette, KKTC'nin, kuruluşundan bu yana geçen, bir devlet 
tarihinde kısa sayılacak 17 yıl gibi bir sürede ne kadar büyük yol 
aldığını görmekten büyük bir gurur ve mutluluk duydum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün insan haklarına ve 
hukukun üstünlüğüne saygılı, çağdaş ve laik temeller üzerine 
kurulu devlet yapısı, demokrasiye bağlılığıyla bölgede örnek bir 
konuma gelmiştir. Başta altyapı alanında olmak üzere, yürütülen 
çeşitli tasarılarla hızlı bir kalkınma yolundadır. Eğitime verilen 
büyük önem sonucunda tüm ülke adeta bir üniversite kampüsüne 
dönüşmektedir.

Tüm bu gelişmeler en az Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne olduğu kadar Türkiye'ye de gurur ve kıvanç 
vermektedir. Bu atılım, elbirliğiyle sürdürülecektir. Kıbrıs Türk
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halkının huzur ve güvenliğinin yanısıra gönenci de bizim için 
önem taşımaktadır. Bu doğrultuda KKTCnin ekonomik alanda 
karşılaştığı kimi zorlukların giderilmesi için de gerekli önlemler
süratle alınmaktadır.

Ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı sayın Denktaş ile 
Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu duruma ilişkin görüş 
alışverişinde de bulunuldu. Bu konudaki görüşlerimizin 
tamamıyla örtüştüğünü memnuniyetle saptadık. Uluslararası 
toplumun Rum dayatmacılığına sessiz kalan tutumu ve kabul 
edilen son Güvenlik Konseyi kararı sayın Denktaş ı haklı olarak 
tedirgin etmiştir. Bu konudaki düşüncelerini tamamen 
paylaştığımızı sayın Denktaş'a bildirdim.

Değerli basın mensupları,

Kıbrıs'ta ayrı din, dil ve kültüre sahip, etnik kökenleri 
farklı iki halk ile demokratik yapı ve liberal ekonomileriyle iki 
ayrı devlet bulunmaktadır. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ancak bu 
gerçekler ışığında ulaşılabilir. Türkiye'nin etkin güvencesi bir 
çözüm çerçevesinde sürdürülecektir. Türkiye, Cumhurbaşkanı 
sayın Denktaş tarafından ortaya konulan ve Ada'daki bu 
gerçeklerle uyumlu bir çözüm öngören iki devletli konfederasyon 
önerisini tümüyle desteklemektedir. Kıbrıs'ta samimi olarak 
çözüm isteyen tüm tarafların da bu öneriye sahip çıkmaları
gerekmektedir.

Bu vesileyle bir konuyu tekrar vurgulamak istiyorum:

Kıbrıs Türk halkı, yüce Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir 
parçasıdır. Verilen mücadele, ulusaldır. Bu mücadelede tüm Türk 
Ulusu aynı hedef için omuz omuza savaş vermektedir. Bu hedef, 
Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden ödün vermeden sonsuza 
kadar gönenç ve güven içinde yaşamasıdır.

Türkiye bu hedefin en büyük güvencesidir. Türkiye Kıbrıs 
Türk halkını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her alanda 
desteklemektedir. Şu bilinmelidir ki, Türkiye var olduğu sürece, 
Kıbrıs Türk halkı güven ve huzur içinde yaşayacaktır. "
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAFKASYA VE ORTA
ASYA CUMHURİYETLERİ’NDE GÖREVLİ 

BÜYÜKELÇİLERİMİZİ KABULÜNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Dışişleri 
Bakanlığı'nda düzenlenen danışma ve değerlendirme toplantısına 
katılmak üzere Türkiye'ye gelen ülkemizin Kafkasya ve Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nde görevli Büyükelçilerini bugün kabul etmiştir.

Kabulde, Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin bölgeye 
yönelik politikasının temel esasları ile ilişkilerimizin 
güçlendirilmesi konusunda verimli bir görüş alışverişine zemin 
oluşturan danışma ve değerlendirme toplantısı hakkında bilgi
sunulmuştur.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türk dış 
politikasında özel konuma ve önceliğe sahip Kafkasya ve Orta 
Asya ülkeleriyle ilişkilere büyük önem verdiğimizi; ülkemizin 
tarih, kültür ve dil ortaklığıyla bağlı bulunduğu bu bölgedeki 
ülkelerle Cumhurbaşkanları düzeyinde geliştirilen içten kişisel 
ilişkileri devam ettirmeye ve bu ilişkileri kurumsal hale 
dönüştürmeye kararlı olduğunu vurgulamıştır. Önümüzdeki 
dönemde bu ülkeleri ziyaret etmeyi ümit ettiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin Kafkasya ve 
Orta Asya ülkeleriyle varolan dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha 
da güçlendirerek, bu ülkelere bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da gereksinim duyacakları her alanda yardım ve destek 
sağlamaya hazır olduğumuzu sözlerine eklemiştir.
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ETYOPYA İLE ERİTRE ARASINDA BAŞLAYAN
DİYALOGA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Etyopya ve Eritre arasındaki ilişkiler 12 Mayıs 1998 
tarihinde bozulmuş ve sınır ihtilafından kaynaklanan bu sorun
nedeniyle iki ülke arasında zaman zaman silahlı çatışmalar 
cereyan etmiştir.

Aradan geçen süre içerisinde sorunun barışçı yollardan
çözümü için yapılan uluslararası girişimlerden sonuç alınamamış
ve Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) tarafından hazırlanan Barış Planı
çerçevesinde de taraflar arasında bir uzlaşıya varmak mümkün 
olamamıştır.

Sorunun barışçı yollardan çözülmesini ve Afrika 
Boynuzu nda istikrarın bir an önce sağlanmasını arzu eden 
Türkiye, bu yöndeki barış girişimlerini kuvvetle desteklemiştir.

Bu çerçevede ülkemiz, hem kıtadaki barış ve istikrarı, hem
de bölge ülkelerinin güvenliklerini tehdit eden Etyopya ve Eritre
arasındaki silahlı çatışmaları kınayan tüm Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi kararlarını kabul etmiş, ayrıca her iki tarafı da
derhal silahı bırakıp barış müzakerelerine katılmaya çağıran
Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nm 17 Mayıs 2000 tarihli 
kararma ortak olmuştur.

Etyopya ve Eritre arasındaki savaşın sona erdirilmesini
teminen ABÖ Dönem Başkanı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz
Bouteflika'nm göstermiş olduğu yoğun çabalar tarafımızdan 
takdirle karşılanmıştır.
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İki ülke arasındaki sıcak çatışmaların geçtiğimiz hafta 
Cezayir'de imzalanan Anlaşma ile sona ermiş olmasından dolayı 
büyük memnuniyet duymaktayız ve Etyopya ile Eritre arasında bu 
çerçevede başlayan diyaloğun, kıtadaki barış ve istikrar ortamına 
katkıda bulunacak şekilde kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış 
anlaşmasıyla sonuçlanmasını arzulamaktayız.

İki kardeş halkın en kısa sürede barışarak, düşmanlık 
hislerinin sonraki nesillere yayılmasının önlenmesini ve tüm 
bölgenin kalkınma yoluna girmesini temenni eden ülkemiz, 
savaşın sona ermiş olmasının her iki ülkeyle olan işbirliğimizin 
geliştirilmesi için uygun bir ortam hazırlayacağına inanmaktadır.
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UKRAYNA’DA TUTUKLANAN İKİ BALIKÇI 
VATANDAŞIMIZIN TÜRKİYE’YE DÖNÜŞLERİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna'nın münhasır ekonomik bölgesinde kaçak balık 
avladıkları gerekçesiyle 22 Mart 2000 tarihinde tutuklanan ve 
anılan tarihten bu yana Sivastopol'da gözaltında tutulan iki balıkçı 
vatandaşımız Cevat Çelikkıran ve Mehmet Yalçın, gerek 
Bakanlığımızca gerek Kiev Büyükelçiliği’mizce Ukrayna 
makamları nezdinde yapılan müteaddit girişimler sonucunda 
serbest bırakılmış ve Ukrayna makamları her iki vatandaşımızın 
ülkeden ayrılmalarına izin vermiştir.

Kiev Büyükelçiliği’mizce, Cevat Çelikkıran ve Mehmet 
Yalçm'm Ukrayna'dan ayrılabilmeleri için gerekli çıkış vizeleri 
temin edilmiş ve her iki vatandaşımızın 26 Haziran 2000 Pazartesi
günü THY uçağıyla Simferopol'dan İstanbul'a dönebilmeleri için 
gerekli tertibat alınmıştır.

Ukrayna'nın münhasır ekonomik bölgesinde kaçak olarak 
balık avladıkları gerekçesiyle gözaltına alman adıgeçen iki 
vatandaşımız hakkında Sivastopol Mahkemesi’nde açılmış olan 
davalarda vatandaşlarımız para cezası ödemeye mahkum 
edilmiştir. Mahkeme’nin kararları avukatlar tarafından temyiz 
edilmiş olup temyiz duruşmaları henüz yapılmamıştır. İlgili 
davalarda Cevat Çelikkıran'm kaptanı olduğu "Cemil Reis" 
teknesine el konulmuştur. Aynı olayda, Türkiye'ye dönüşüne izin 
verilmiş olan Mehmet Yalçm'm kaptanı olduğu "Yavrum Ahmet" 
teknesi ise Ukrayna sahil güvenlik makamlarının açtığı ateş 
sonucunda batırılmıştır.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI, BM VİYANA OFİSİ GENEL MÜDÜRÜ 
VE BM ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KONTROL 

PROGRAMI İCRA DİREKTÖRÜ PİNO ARLACCHİ’NIN 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM 
Viyana Ofisi Genel Müdürü ve BM Uluslararası Uyuşturucu 
Kontrol Programı (UNDCP) İcra Direktörü Pino Arlacchi, 24-27 
Haziran 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Bilindiği üzere UNDCP, 1961, 1971 ve 1988 tarihli BM
Sözleşmeleri çerçevesinde, Hükümetlerin, uyuşturucu ve 
psikotrop maddelerin üretimini, ticaretini ve dağıtımını kontrol 
altında tutmasını, kaçakçılıkla ve yasadışı uyuşturucu 
kullanımıyla mücadele etmesini, buna uygun olarak 
yapılanmasını, uluslararası kuruluşlara bu konularda bilgi 
vermesini teşvik eden ve bu amaçla, ülkelere bilgi ve tecrübe 
aktarımında bulunan bir kuruluştur. UNDCP, yine aynı amaçlarla, 
ülkelerle teknik işbirliği projeleri yapmakta ve BM sistemi 
içerisinde, uyuşturucu maddelerin kontrolüne yönelik bütün 
faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamaktadır.

Ülkemizi ziyareti sırasında sayın Arlacchi, İstanbul'da 
incelemelerde bulunacak ve 26-30 Haziran 2000 tarihlerinde 
Antalya'da düzenlenecek olan BM Orta ve Yakın Doğu'da 
Yasadışı Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele Alt Komisyonu 
(OYUTAK) 35. Dönem Oturumu’nun açılışına katılacaktır.

Sayın Arlacchi daha sonra, 26 ve 27 Haziran günleri 
Ankara'da Adalet ve İçişleri Bakanlarımızla görüşecek ve sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecektir.
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Arlacchi'nin, Ankara'da sayın İçişleri Bakanımızla birlikte 
Türkiye Uyuşturucu ve Örgütlü Suçla Mücadele Uluslararası 
Akademisi (TADOC) binasında inceleme yapması 
planlanmaktadır.

Akademi’de, ülkemizin ve bölge ülkelerinin görevlilerine
uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadele konusunda uzmanlık
eğitimi verilmesi ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı bölgesel
işbirliğinin güçlendirilmesi öngörülmektedir. Akadem i’deki
eğitim, bu alanda yetkin Türk ve yabancı uzmanlarca 
sağlanacaktır.
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ÜLKEMİZİN, NÜKLEER TEDARİKÇİLER GRUBU’NA 
ÜYELİĞİNİN KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, kitle imha silahlarının ve bunların fırlatma 
vasıtalarının yayılması riskinin yüksek olduğu bölgelere coğrafi 
yakınlığı nedeniyle, yayılmanın önlenmesine yönelik mevcut 
uluslararası anlaşma, düzenleme ve ihracat kontrol rejimlerine 
taraf olmaya özel bir önem ve öncelik atfetmektedir.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi hedefini
paylaşan bir grup ülkenin 1975 yılında gönüllülük esası temelinde
bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Nükleer Tedarikçiler
Grubu’na (NTG) üyeliğimiz, anılan Grubun 20 Nisan 2000
tarihinde Viyana'da yaptığı toplantıda kabul edilmiştir. Bugün için
NTG'nin çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 38 üyesi 
bulunmaktadır.

•  •

Üyeliğimizle ilgili işlemler geçtiğimiz Mayıs ayı 
içerisinde tamamlanmış ve Türkiye, 19-23 Haziran 2000 
tarihlerinde Paris'te düzenlenen NTG Genel Kurul ve Çalışma 
Grubu toplantılarında Bakanlığımız ve Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu temsilcilerinden oluşan bir heyetle temsil edilmiştir.

Nükleer Tedarikçiler Grubu, nükleer teknoloji alanındaki 
uluslararası ticareti ve işbirliğini engellemeden, barışçı nükleer 
ticaretin, nükleer silah ve patlayıcıların üretilmesine ve 
yayılmasına yönlendirilmesinin önlenmesini ve bu çerçevede 
nükleerle ilgili madde, malzeme ve teknolojilerin dış satımlarını 
liste uygulamaları uyarınca denetim altına almayı 
amaçlamaktadır.
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Nükleer Tedarikçiler Grubu’na üyeliğimizin kabulü; 
ülkemizin, kitle imha silahlarının ve bunların fırlatma 
vasıtalarının yayılmasının önlenmesi konusuna atfettiği önemin, 
bu alanda gösterdiğimiz hassasiyetin ve izleyegeldiğimiz duyarlı 
politikanın, uluslararası platformda bir kez daha teyidi 
niteliğindedir. Nükleer Tedarikçiler Grubu’na üyeliğimiz, ayrıca, 
ülkemize yapılacak barışçı nükleer teknoloji transferlerinde de 
kolaylık sağlayacaktır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BM GENEL 
SEKRETER YARDIMCISI, BM VİYANA OFİSİ GENEL 

MÜDÜRÜ VE BM UYUŞTURUCU DENETİMİ VE SUÇUN
ÖNLENMESİ OFİSİ İCRA DİREKTÖRÜ PİNO 

ARLACCHİ’Yİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'yi ziyaret 
etmekte olan BM Genel Sekreter Yardımcısı, BM Viyana Ofisi 
Genel Müdürü ve BM Uyuşturucu Denetimi ve Suçun Önlenmesi 
Ofisi İcra Direktörü Pino Arlacchi'yi bugün kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, BM Uyuşturucu 
Denetimi ve Suçun Önlenmesi Örgütü'nün faaliyet alanına giren 
konuların tümünün Türkiye ve bölgemiz açısından önem 
taşıdığını, bu faaliyetlerle ilgili uluslararası gelişmeleri dikkatle 
izlemekte ve mevzuatımızda gerekli düzenlemeleri yapmakta 
olduğumuzu belirtmiştir. Türkiye'nin, yasadışı uyuşturucu üretim 
ve ticaretini bir insanlık suçu olarak nitelediğini, tüm 
olanaklarıyla uyuşturucuya karşı mücadele ettiğini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye'nin gerek uyuşturucu kaçakçılığı, 
gerek örgütlü suç ve terörizme karşı başarılı sonuçlara ulaşan etkin 
mücadelesinin uluslararası topluluğun da takdirini kazandığını 
ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı Sezer, uluslararası boyut taşıyan 
sözkonusu tehlikelere karşı uluslararası işbirliğinin şimdikinden 
daha etkin bir duruma getirilmesi gerektiğine işaret, etmiş; örgütlü 
suçların başında gelen uyuşturucu kaçakçılığının uluslararası 
terörizme finansal destek sağladığını, bu nedenle terörizmi 
önlemenin temelinde uyuşturucu kaçakçılığını önlemenin 
yattığını söylemiştir. Cumhurbaşkanı Sezer, insan sağlığına 
doğrudan tehdit oluşturan uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi 
yönündeki çabalarımızın gelecekte de artarak devam edeceğini
kaydetmiştir.
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BM Genel Sekreter Yardımcısı Arlacchi, Türkiye'ye kısa
fakat son derece yararlı bir ziyaret yapmaktan mutluluk
duyduğunu, uyuşturucu kaçakçılığı, örgütlü suçlar ve terörizmle
mücadelede Türkiye'nin BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol
Programı'yla (UNDCP) etkin işbirliği içinde bulunduğunu
memnuniyetle gözlemlediğini, Türkiye'nin örgütlü suçlar ve
terörizmle mücadelede edindiği deneyimi uluslararası topluluğun
tümünün hizmetine sunması gerektiği inancını taşıdığını
belirtmiştir. Uyuşturucu kaçakçılığı, örgütlü suçlar ve terörizmle
mücadelenin yalnızca hukuki bir boyut taşımadığını, aynı
zamanda ülkelerin kalkınmalarını da yakından ilgilendirdiğini
belirten Arlacchi, bu alanda UNDCP olarak Dünya Bankası ve
IMF gibi fınans kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını
hatırlatmıştır. Arlacchi, uyuşturucu kaçakçılığında geçiş ülkesi
konumunda olan Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla
mücadelede elde ettiği başarılardan övgüyle sözederek,
Türkiye nin bu yöndeki çabalarının diğer ülkelerin çıkarlarına da 
hizmet ettiğinin altını çizmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AVRUPA MÜTTEFİK 
KUVVETLERİ BAŞKOMUTANI ORGENERAL JOSEPH 

W. RALSTON’U KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Müttefik 
Kuvvetler Başkomutanı (SACEUR) Orgeneral Joseph W. 
Ralston'u bugün kabul etmiştir. Kabulde Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu da hazır bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Orgeneral Ralston'u 
yeni görevinden dolayı kutlamış; Türkiye'nin savunma ve 
güvenlik değerlendirmelerinde temel kuruluş olma niteliğini 
koruyan NATO'nun bugün Avrupa'nın tüm bölgelerinde barış ve 
istikrarın artırılması yönünde yaşamsal bir işlev verdiğini 
belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Sezer, Kosova'daki operasyondan 
gelecekteki olası operasyonlara hazırlık bakımından gerekli 
sonuçları çıkarmamız gerektiğine işaret etmiştir. Cumhurbaşkanı 
Sezer, yeni komuta yapısı çerçevesinde Güney Bölge’deki ortak 
alt bölgesel komutanlıkların Türkiye ve Yunanistan'da faaliyete 
geçmiş olmasından duyduğumuz memnuniyeti vurgulamış; 
geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
Dynamic Mix Tatbikatı’na Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte 
katılmış olmasının anlam ve önemine işaret etmiştir. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Ortak Güvenlik ve 
Savunma Politikası bağlamında AB'nin Feira Doruk 
Toplantısı'nda alman kararların NATO'nun bu konuda daha önce 
düzenlenen ilgili Doruk ve Konsey kararlarının önemli öğelerini 
dikkate almadığını, AB'nin bu yaklaşımının geliştirilmesine özen 
gösterilen NATO-AB ilişkileri açısından ciddi yansımaları 
olabileceğini belirtmiştir. NATO olanak ve yeteneklerinin 
otomatik olarak Avrupa Birliği'nin kullanımına sunulmasını kabul 
etmemizin sözkonusu olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı
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Sezer, Avrupa Birliği'nin sağduyulu bir yaklaşım benimseyerek 
AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin beklentilerini
karşılayacak kararları gecikmeden almasını dilediğimizi ifade

bölünmezliği ilkelerinin yön vermesi gereken katılım konusu 
tatminkar bir çözüme kavuşturulmadan NATO-AB işbirliğini 
ilgilendiren konulara olumlu yaklaşmamızın güçleşeceğini 
sözlerine eklemiştir.

SACEUR Orgeneral Ralston, Cumhurbaşkanı Sezer'i yeni 
görevinden dolayı tebrik etmiş; Türkiye'nin NATO'ya verdiği 
büyük destek için şükranlarını sunmuş; ayrıca ülkemizin Bosna- 
Hersek ve Kosova'daki harekatlara askeri birlik katkısında 
bulunmasından dolayı teşekkürlerini iletmiştir. Konuk Orgeneral, 
Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
konusundaki kaygılarının anlayışla karşılandığını, NATO'nun tüm 
müttefiklerin kaygılarını dikkate alacak uyumlu bir AGSK'nm 
oluşturulması yönünde çaba gösterdiğini, bu çerçevede SHAPE 
karargahında konunun askeri boyutunu ilgilendiren çalışmaların 
sürdürüldüğünü belirtmiştir. SACEUR Orgeneral Ralston, Türk 
askeri personelini Dynamic Mix Tatbikatı’ndaki başarılarından 
dolayı kutlamış, son derece etkili olan bu tatbikatın siyasi açıdan 
da büyük anlam ifade ettiğini dile getirmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ : Değerli basın mensupları bugünkü toplantımıza 
hoşgeldiniz. Öncelikle bir duyuruyla başlamak istiyorum.

Ülkemizin girişimiyle başlatılan, Karadeniz'e sahildar 
ülkeler arasında Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu, yani 
BLACKSEAFOR, adıyla bir Deniz Çağrı Gücü kurulması 
yolundaki çalışmalar çerçevesinde, anılan gücün kuruluşuna 
ilişkin temel ilkeleri belirleyen Niyet Mektubu, bugün saat 
12.00'de Ankara Palas Devlet Konukevi’nde Bulgaristan, 
Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve ülkemizin
katılacağı bir törende imzalanacaktır.

Bilindiği üzere, BLACKSEAFOR, Karadeniz'e sahildar 
ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmek 
suretiyle iyi komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesini ve bölgede 
barış ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

BLACKSEAFOR'un, kurulduğu zaman, ortak insani 
harekatlar, arama kurtarma faaliyetleri, çevre koruma faaliyetleri 
gibi görevler icra etmesi öngörülmektedir.

Benim açıklamalarım şimdilik bu kadar. Varsa 
sorularınıza cevap vermeye çalışayım lütfen.

SORU : 3. tur görüşmelere Kuzey Kıbrıs'ın katılıp 
katılmayacağı netleşti mi acaba?

$
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CEVAP : Bu kararı KKTC makamları alacaklar. Henüz ne 
yönde karar aldıklarına dair bir bilgi ulaşmadı bize.

SORU : Norveç'in Brüksel'de AB'nin AGSK dışında
bıraktığı altı NATO ülkesiyle bir toplantısı sözkonusu 3
Temmuz'da. Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Dışişleri Bakanı
İsmail Cem toplantıya katılacak mı? Bir de Norveç'in bu çağrısını
nasıl değerlendirebiliyoruz? Çünkü kulislerde Norveç'in, Türkiye
ve İzlanda ile AB arasında bir arabuluculuğa soyunduğu gibi bir
takım söylentiler var ki; diğer ülkeler Polonya, Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti pek fazla ses çıkarmadılar bu AGSK'mn oluşumuna.
Çünkü kendileri işte AB'de tam üyelik müzakerelerinin hesabını 
yaptıklarından dolayı.

CEVAP : Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: 3 
Temmuz'da Brüksel'de yapılması öngörülen bu toplantının AB ile 
AB üyesi olmayan altı NATO ülkesi arasında değil, sadece AB 
üyesi olmayan altı NATO üyesi ülkenin kendi aralarında, yani bir 
altılar toplantısı şeklinde cereyan etmesi düşünülüyor. Bu 
toplantıyla ilgili olarak; Türkiye bu toplantıya katılacak, ama 
katılım Bakan seviyesinde olmayacaktır. Norveç'in tutumu veya 
hareketinin arkasındaki saikler konusunda şu anda birşey 
söylemem zor. Ancak Norveç ile Türkiye'nin konumları da, 
tutumları da birçok bakımdan benzerlik gösterebilmektedir.

SORU : Cumhurbaşkanımız Sezer KKTC'yi ziyareti 
sırasında Kıbrıs'ta çözümün Kıbrıs'ta iki devletin var olduğunun 
kabulünden geçtiğini" söylemişti. Moses Kıbrıs'a vardığında 
Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine atıfta bulunarak "Kıbrıs'ta iki 
tarafın pozisyonlarını değiştirmesi gerekir." şeklinde bir yorum 
yaptı. Bu konuda ne diyeceksiniz?

CEVAP : Türk tarafının Kıbrıs'la ilgili tutumu belli. Tabii
ki müzakerelerin cereyan edip etmeyeceğini ve o müzakerelerden
ne sonuç çıkacağını, müzakereler cereyan ettiği takdirde bu
müzakerelerin sonucuna göre göreceğiz. O kadarını ifade 
edebileceğim.
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SORU : Türkiye'nin ve KKTC'nin görüşü bu. Yani 
Kıbrıs'ta iki devlet vardır ve bu iki devletin kabulünden geçiyor, 
Kıbrıs sorununun çözümü. Diğer taraflar KKTC'nin devlet olarak 
varlığını kabul etmiyor ve son Güvenlik Konseyi kararı da bunu 
gösteriyor. Yani Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın görüşü alınmadan karar 
verildi. Zaten görüşmeler bu çerçevede düğümlendi. Bu durumda 
herhangi bir değişiklik olabilecek mi karşı tarafta?

CEVAP : Karşı tarafı tabii ki kestirmem zor, ama bizim 
tutumuzda bir değişiklik yok.

SORU : AGSK toplantısında Türkiye'yi kim temsil 
edecek. Müsteşar düzeyinde mi? Açıklayabilir misiniz?

CEVAP : Türkiye'yi muhtemelen Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Sayın Kurtuluş Taşkent ve muhtemelen Brüksel'deki 
Büyükelçimiz temsil edecekler.

SORU : Moses ve Weston'm bugün Ankara'ya geleceği 
yolunda haberler var. Ankara'da iki günlük temasları sözkonusu. 
Netleşmiş bir program var mı ve bugün mü geliyorlar? Yarın mı 
gelecekler? Yoksa gelmeleri tamamen iptal mi ediliyor?

CEVAP : Yeni bir gelişme. Araştırıp size bu toplantının 
sonuna doğru bilgi vermeye çalışacağım.

SORU : Geçen cuma günü Ankara'da yapılan Türk-Yunan 
siyasi istişare toplantıları içeriği hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz bize? Hangi konuların ele alındığına dair...

CEVAP : Bu toplantı geçen yıl Kasım ayında yapılan 
siyasi istişarelerin devamı mahiyetinde olmuştu. Esas itibarıyla bu 
siyasi istişarelerde bölgesel konular, yani Balkanlar, Kafkaslar ve 
Orta Doğu bölgeleriyle ilgili konularda görüş alış verişinde 
bulunulmuştur. İkili ilişkilere de daha önce varılan dokuz 
anlaşmanın, imzalanan anlaşmaların "follow-up"ı mahiyetinde 
değinilmiştir.
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SORU : Yunanistan ile yapılan bu toplantı sırasında 
Türkiye, Atina'nın Ortak Askeri Komiteler’in kurulması önerisine 
ilişkin yanıtını sordu mu acaba?

CEVAP : Hayır, görüşmeler biraz önce söylediğim 
çerçevede cereyan etmiştir. Yani bölgesel konular görüşülmüştür.

SORU : Geçen gün Irak muhalefet liderlerinin Amerika’da 
yaptığı bir toplantıya Türk gazetecileri, özellikle AA'nm muhabiri 
alınmadı Türk olması nedeniyle. Bu konuda herhangi bir 
yorumunuz, bir tepkiniz var mı? Bunu öğrenmek istiyorum.

CEVAP : Bize de böyle bir bilgi yeni ulaşmış bulunuyor. 
Bunu araştıracağız ve sonucuna göre de tabii gereğine tevessül 
edeceğiz, ama şu anda araştırma aşamasındayız.

SORU : Bir "follow-up" sorabilir miyim? Anladığımız 
kadarıyla o sözkonusu toplantıda Pentagon tarafından Irak Ulusal 
Kongresi’nden veya Irak Ulusal Kongresi tarafından belirlenecek 
145 kişiye bir özel eğitim verilmesi karar verildi. Bu konuda bir
yorumunuz var mı?

CEVAP : Bize toplantının sonuçları hakkında henüz tam 
ve ayrıntılı bilgi ulaşmadı. Ulaşacak bilgiye göre 
değerlendireceğiz; ama toplantı cereyan etmeden evvel böyle bir 
toplantının yapılacağı hakkında bize Amerikan makamları bilgi 
vermişti. Herhalde görüşmelerin sonucu hakkında da bilgi 
vereceklerdir. Bu arada bana ulaşan bilgiye göre, Amerikan 
makamları bir de açıklama yapmışlardır bu görüşmeyle ilgili ve 
bu açıklamada Irak'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine 
gönderme yapılmaktadır ki, bu da bizim görüşlerimizle
örtüşmektedir.

SORU : Amerika'nın Irak’ın toprak bütünlüğünü teyit 
etmesinin yanısıra Irak'ta yönetimi devirmeye aday olan 
muhalefet gruplarıyla görüşmesi çelişkili değil mi, Türkiye’nin
çıkarları açısından?
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CEVAP : Tabii Amerika'nın tutumunun değerlendirilmesi, 
çelişkili olup olmadığının değerlendirmesi kendileri tarafından 
yapılacaktır; ama bizim genel yaklaşımımız, başından beri 
savunduğumuz yaklaşımın temeli: K. Irak m sorunlarının 
çözümünün, Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasları 
üzerinde Irak'ın bünyesinde aranması ve bulunmasıdır. Temel
yaklaşımımız budur.

SORU : Geçtiğimiz günlerde Pino Arlacchi buradaydı. 
BM Genel Sekreter Yardımcısı. Sayın Loğoğlu'yla görüştüler. 
Fakat bir açıklama alamamıştık. Sizden bilgi alabilir miyim?

CEVAP : Daha önceki açıklamalarımızda da belirtildiği 
gibi, Arlacchi ülkemizi 24-27 Haziran tarihleri arasında ziyaret 
etmiştir. Bu ziyareti sırasında İstanbul'da incelemelerde 
bulunmuştur. Arlacchi, Ankara'da Sayın İçişleri Bakanı mızla 
birlikte Türkiye Uyuşturucu ve Örgütlü Suçla Mücadele 
Uluslararası Akademisi binasında incelemelerde bulunmuştur. 
Akademi’de yine bildiğiniz gibi ülkemizin ve bölge ülkelerinin 
görevlilerine uyuşturucu ve örgütlü suçlarla mücadele konusunda 
uzmanlık eğitimi verilmesi ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı 
bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alınması 
öngörülmektedir. Görüşmeler de genel olarak bu kapsamda 
olmuştur. Daha ilave bilgi edinebilirsek size ulaştırmaya çalışacağız.

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

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde görevli 
Büyükelçilerimizle 22-23 Haziran 2000 tarihlerinde Ankara'da 
yapılan danışma ve değerlendirme toplantısında, bu ülkelerde 
faaliyette bulunan Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullar ile 
özel okulların durumu hakkında da görüş alışverişinde 
bulunulmuş, Büyükelçilerimiz bu okulların verdiği eğitimin 
düzeyi ve bu okulların statüsü hakkmdaki görüşlerini de dile 
getirmişlerdir.

Ancak özel okulların durumu hakkında dile getirilen bu 
görüşler bir değer yargısı içermemiştir. Esasen, bu okulları 
değerlendirecek yetkili makam Dışişleri Bakanlığı da değildir.

Bu hususta Dışişleri Bakanlığı tarafından bir rapor 
hazırlanması ve Başbakanlığa sunulması sözkonusu değildir.

Bu itibarla, basınımızda bu konuda yer alan haberler 
gerçek durumu yansıtmamaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI VEKİLİ 
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN TÜRKİYE-ERMENİSTAN 

İLİŞKİLERİ HARKINDAKİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Türkiye, bütün komşularıyla olduğu gibi Ermenistan'la da 
iyi ilişkiler istemekte ve çevresinde bir barış, istikrar ve işbirliği 
ortamı yaratmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, Ermenistan'ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

Ancak, Türkiye ile Ermenistan arasında henüz diplomatik 
ilişki kurulmamıştır. Bunun nedenleri kamuoyuna birçok kez 
açıklanmıştır. Çeşitli uyarılarımıza rağmen Ermenistan tarihten 
husumet çıkarma politikasını artırarak devam ettirmektedir.

Ayrıca, Ermenistan, Yukarı Karabağ sorununda da adım 
atmamaktadır. Ermenistan'ın, Kafkasya'da istikrara katkıda 
bulunabilmesi için dostane tutum içine girmesi gerekir.

Bu koşullarda, Türkiye ile Ermenistan arasında resmi 
temaslar bulunmamakta, gayriresmi temaslar ise yanıltıcı 
izlenimler yaratabileceğinden Bakanlığımızca teşvik 
edilmemektedir.

Bu nedenle, konu makamlarımızca bize intikal 
ettirildiğinde, Kars Kurultayı için Ermenistan'a resmi davet 
yapılmamasının daha uygun olacağı görüşüne varılmış ve 
Bakanlığımız bu görüşünü İçişleri Bakanlığımıza iletmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
O. FARUK LOĞOĞLU’NUN, İSRAİL DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ EİTAN 

BEN-TSUR’UN DAVETİNE İCABETLE İSRAİL’E 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu, İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Eitan 
Ben-Tsur'un davetine icabetle 2-4 Temmuz 2000 tarihleri arasında 
siyasi istişareler maksadıyla İsrail'e resmi bir ziyarette
bulunacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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H a z ir a n  A y i D iş  P o l î t î k a  G e lİ ş m e le r İ

YUNANİSTAN

- Ülkemiz ile Yunanistan arasında devam eden diyalog 
çerçevesinde Dışişleri Bakanlıkları temsilcileri başkanlığında 
oluşturulan Çalışma Grupları, Haziran ayında Ankara ye Atına da 
biraraya gelerek Ocak ve Şubat aylarında imzalanan ıkılı 
anlaşmaların onay aşamaları ve olası işbirliği konularını ele
almışlardır.

- Kültürel işbirliği konuları, 8-9 Haziran tarihlerinde 
Atina'da görüşülmüştür. Toplantıda bugüne kadar yapılan kültür 
faaliyetleri gözden geçirilmiş, düzenlenecek etkinlikler hakkında
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- İki ülke arasında, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, 
yasadışı göç ve örgütlü suçlarla mücadele alanında da devam eden 
işbirliği bağlamında 4 Haziran'da Ankara'da yapılan Çalışma 
Grubu toplantısında, terörizm ve bağlantılı konularda ıkı tarat 
heyetleri, ülkelerinin mevzuat ve uygulamaları hakkında bngı 
vermişler, düzenlenen ortak operasyonları değerlendirmişlerdir.

- Çevre ve bölgesel işbirliği konularında da iki ülke 
heyetleri biraraya gelerek işbirliği alanlarını değerlendirmişlerdir.

- Türk-Yunan AB Komitesi'nin üçüncü toplantısı, 2 
Haziran'da İstanbul'da yapılmış, iki ülke arasında ortaklaşa 
düzenlenmesi öngörülen seminer-konferanslar konusunda goruş 
alışverişinde bulunulmuştur.

- Öte yandan, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar 
Yardımcıları düzeyinde Kasım 1999'da yeniden başlatılan sıyası 
istişareler çerçevesinde, ikinci toplantı 23 Haziran'da Ankara'da
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yapılmış ve Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Politikası konularında görüş teatisinde 
bulunulmuştur.

KIBRIS

- İngiltere'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Sir David Hannay, 
Haziran ayı başında Kıbrıs'a giderek Temmuz ayında yapılması 
planlanan aracıyla konuşmaların üçüncü turu hakkında taraflarla 
görüşmelerde bulunmuştur.

- TBMM Başkanı sayın Yıldırım Akbulut, 12-14 Haziran 
tarihlerinde KKTC'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sayın 
Akbulut, ziyaret sırasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin 
süreceğini ve Kıbrıs Türk halkının refah ve huzuru için gerekli 
tüm tedbirleri almaya her zamanki gibi hazır olduğunu ifade 
etmiş, sayın Denktaş'ın konfederasyon önerisine Türkiye'nin 
desteği yinelenmiştir.

- BM Güvenlik Konseyi'nin 14 Haziran'da, Kıbrıs'taki BM 
Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin aldığı 1303 
sayılı Karar'da, Barış Gücü'nün görev süresinin "Kıbrıs 
Hükümeti"nin onayıyla uzatıldığı belirtilmiş ve bir önceki kararda 
olduğu gibi, bunu dengeleyecek ve BM Barış Gücü'nün KKTC ile 
Kuzey'deki faaliyetlerini düzenleyen bir anlaşma yapmasını 
öngören bir Ek (Addendum) çıkarılmamıştır. Bu konudaki 
tepkimiz Bakanlığımızca 15 Haziran'da yapılan açıklamayla dile 
getirilmiştir. Bu açıklamayla, Ada'da, kararda atıfta bulunulduğu 
şekilde Kıbrıs'ın bütününü temsil eden bir Hükümet'in mevcut 
olmadığı, sözde "Kıbrıs Hükümeti"nin sadece Rum tarafını temsil 
ettiği, BM Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs'ta faaliyette 
bulunmasının KKTC Hükümeti'nin gösterdiği işbirliği ile 
mümkün olabileceği, bu işbirliğinin yöntemlerinin de KKTC 
makamları ile BM Barış Gücü arasında sonuçlandırılacak bir 
mutabakatla saptanması gerektiği, kararın, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs 
Rum taraflarının egemen eşitliği ilkesine aykırı olduğu, 
Türkiye'nin bu kararı kabul etmediği, bu itibarla, Türkiye'nin ve 
KKTC'nin, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'yle ilişkilerinin geleceğini
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kapsamlı bir şekilde yeniden gözden geçireceği ve bu gelişmelerin 
Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına da olumlu katkı teşkil
etmediği duyurulmuştur.

- KKTC Bakanlar Kurulu, Barış Gücü'yle ilgili 1303 sayılı 
Karar’a ilişkin olarak 28 Haziran tarihli toplantısında, BM Barış 
Gücü'nün Kuzey'deki faaliyetlerine kısıtlamalar getirilmesi 
konusunda karara varmış; bu karar 29 Haziran'da BM Barış 
Gücü’ne bildirilmiş ve bir açıklamayla kamuoyunun dikkatine 
getirilmiştir. Sözkonusu tedbirler, Barış Gücü görevlilerinin 
KKTC'de herhangi bir yabancıya uygulanan kurallara tabi olması 
ilkesine dayandırılmıştır. Bu çerçevede Barış Gücü'nün kullandığı 
elektrik, su, temizlik gibi hizmetler ücrete tabi tutulmuş, 
arabalarının KKTC'deki şirketlere sigortalanması istenmiş ve 
KKTC'ye geçişlerin sadece Ledra Palas'tan yapılabileceği 
bildirilmiştir. Karar 30 Haziran'dan itibaren uygulanmaya 
başlanmıştır.

- BM Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilci 
Yardımcısı Zbigniew Wlosowicz, 15 Haziran'da Ada'ya gelerek 
görevine başlamıştır.

- Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer, ilk resmi 
ziyaretlerini 22-23 Haziran tarihinde KKTC'ye yapmışlardır. 
Heyette, Dışişleri Bakanımız sayın İsmail Cem ve Devlet Bakanı 
sayın Şükrü Sina Gürel de yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
KKTC Cumhurbaşkanı sayın Denktaş ile istişarelerde bulunmuş; 
ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan ve 
Başbakan Yardımcısı ile görüşmeler yapmış ve Kıbrıs Türk Barış 
Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmiştir. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, ziyaret sırasında, Kıbrıs'ta bir çözüme 
ulaşılmasının ancak Ada'daki gerçekler temelinde mümkün 
olacağının, Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğu 
gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğinin altını çizmiş; bu gerçeklere 
dayanan konfederasyon önerisinin en akılcı yol olduğunu 
vurgulamış ve öneriye Türkiye'nin desteğini yinelemiştir.
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- BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro De 
Soto, 17-18 Haziran tarihlerinde Kıbrıs'ta taraflarla görüşmelerde 
bulunduktan sonra, Ankara'ya gelerek 19-20 Temmuz tarihlerinde 
sayın Bakanımız ve sayın Müsteşarımızla biraraya gelmiştir. De 
Soto, Ek'in (Addendum) tarafların görüşlerini belirtmekten başka 
bir işlevi olmadığı, BM Güvenlik Konseyi'nin 1303 sayılı 
Kararı'nm, aracılı konuşmalardan ayrı değerlendirilmesi gerektiği, 
Cenevre'de, üçüncü turda özlü görüşmeler yapılmasını 
amaçladıkları üzerinde durmuştur. De Soto bölgedeki 
görüşmelerine 22 Haziran'da Atina'ya yaptığı ziyaretle devam 
etmiştir.

- ABD Başkanı Clinton'un Kıbrıs Özel Temsilcisi 
Büyükelçi Alfred Moses ile ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Özel 
Koordinatörü Thomas Weston 26 Haziran'da Kıbrıs'ta taraflarla 
yaptıkları görüşmelerden sonra, Ankara'da da 28 Haziran'da sayın 
Müsteşarımızla bir görüşmede bulunmuşlardır. Moses, Lefkoşa ve 
Ankara'daki temaslarında, ABD'nin aracıyla konuşmalar sürecine 
desteğini yinelemiş ve sürecin devamını beklediğini Türk tarafına 
ileterek, esaslı müzakerelere geçilmesi gerektiği üzerinde 
durmuştur.

- KKTC Cumhurbaşkanı sayın Denktaş, Kıbrıs Türk 
tarafının 5 Temmuz'da Cenevre'de başlayacak aracıyla 
konuşmaların üçüncü turuna katılacağını açıklamıştır. Böylece, 
görüşmelerin ruhuna aykırı olan 1303 sayılı Karar'a rağmen, iyi 
niyetli tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu birkez daha 
göstermiştir.

- Sayın Denktaş, 19 Haziran günü, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi Siyasi İşler Komitesi Kıbrıs Raportörü 
Andras Barsony'yi kabul etmiştir. Barsony, ziyaretinin amacının 
Avrupa Konseyi'nin Kıbrıs sorunu konusunda nasıl yardımcı 
olabileceği hakkında tarafların görüşlerini almak olduğunu 
açıklamıştır.

- 27-30 Haziran tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala 
Lumpur'da yapılan İKÖ Dışişleri Bakanları Konferansı'nda,
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ülkemiz tarafından sunulan "Kıbrıs'ta durum" başlıklı karar 
tasarısı kabul edilmiştir. Karar'da, müzakereler sonucu varılacak, 
taraflarca kabul edilebilir bir çözüme tarafların eşit statüsü 
temelinde ulaşılabileceğinin altı çizilmekte, aracıyla konuşmalar 
sürecine destek verilmekte, Kıbrıs Türk tarafının 31 Ağustos 1998 
tarihli konfederasyon önerisi desteklenmekte, Rum tarafının AB 
üyeliğine adaylığının müzakere sürecini olumsuz etkilediği 
belirtilmekte, Rum tarafının Zigi'de deniz üssü ve Baf ta hava üssü 
açması eleştirilmekte, Kıbrıs Türk tarafının müzakere süreci 
çerçevesindeki çabalarıyla dayanışma içinde olunduğu 
bildirilmekte, üye ülkeler dayanışmaya çağrılmakta ve bu 
çerçevede Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldıkları izolasyonu 
yenmeleri için onlarla başta ticari, turizm, kültür, haberleşme, 
yatırım ve spor olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin 
geliştirilmesi istenmekte, Kıbrıs Türklerinin görüşlerini bütün 
uluslararası forumlarda eşitlik ilkesi temelinde duyurabilmeleri 
için destek verileceği bildirilmekte, Kıbrıs Türk tarafının İKÖ'ye 
tam üye olma talebinin dikkate alınacağı kaydedilmektedir.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

- Paris'te bulunan Ermeni Diyasporası Araştırma Merkezi 
(CRDA) tarafından 17 Haziran'da, Fransa Senatosu'nda, Senato 
Başkanı Christian Poncelet'in himayesinde "Ermeni Sorunu 
Elakkında Türk-Ermeni Diyaloğu" konulu bir toplantı 
düzenlenmiştir. Toplantının açılışında Poncelet'in mesajı 
okunmuştur. Mesajda, "toplantının 1915'de yapılan 'soykırımın' 
yarattığı sorunların tartışılarak bir çözüm ve diyalog ortamının 
yaratılması için yapıldığı" şeklinde ifadeler yeralmıştır.

Senato Başkanı Poncelet'in toplantının açılışındaki sözde 
soykırımla ilgili ifadelerinden duyduğumuz rahatsızlık 27 
Haziran'da Bakanlığımıza davet edilen Fransa'nın Ankara 
Büyükelçisi Bernard Garcia'nm dikkatine getirilmiştir.

- Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve 1 
Haziran'dan itibaren ziyarete açılan Expo 2000 Dünya Fuarı’nda 
bulunan Ermenistan pavyonunda sözde Ermeni soykırımına
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ilişkin ve Türkiye aleyhine yazıların yer aldığının belirlenmesi 
üzerine Hannover Başkonsolosumuzca Fuar idaresi nezdinde 
girişimde bulunularak yapılan propagandanın durdurulması 
istenmiştir.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

- AB adaylığının tesciliyle birlikte, aday ülkelere açık olan 
Topluluk program ve ajanslarına ülkemizin katılımının mümkün 
hale gelmesinin ardından, sözkonusu programlar hakkında ilgili 
kuramlarımıza genel bilgi vermek üzere, AB'nin Genişleme Genel 
Müdürlüğü'nde aday ülkelerin programlara katılımından sorumlu 
yetkili Vincente Nieto, 16 Haziran'da Ankara'yı ziyaret etmiştir. 
Vincente Hieto ile 16 Haziran sabahı Bakanlığımızda ikili bir 
toplantı yapılmış, ardından da görev ve sorumluluk alanları 
Topluluk programlarından bir veya birkaçını ilgilendiren kamu 
kuramlarının iştirakıyla geniş katılımlı bir brifing düzenlenmiştir. 
Nieto, sözkonusu temaslar sırasında programlara katılımın 
koşulları ile, bu bağlamda AB içinde yapılmakta olan çalışmalar 
hakkında bilgi vermiştir. Tarafımızdan, programlara katılımın 
mali veçhelerinin ve Türkiye'ye AB tarafından bu bağlamda 
sağlanacak desteğin netleştirilmesi üzerinde durulmuştur.

•  9  •

- istihdam ve Sosyal işlerden Sorumlu AB Komiseri Anna
Diamantopoulou, 22 Haziran'da ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Adıgeçen, sözkonusu ziyareti sırasında Devlet Bakanı sayın 
Haşan Gemici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Yaşar 
Okuyan, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı sayın Ertuğrul Kumcuoğlu ve Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı sayın Kürşat Eser'le 
görüşmelerde bulunmuştur. Komiser Diamantopoulou, Ankara 
ziyaretinin ardından 23 Haziran'da İktisadi Kalkınma Vakfı 
tarafından düzenlenen "Avrupa Sosyal Modeli: Uyumun İstihdam 
ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri" konulu toplantıya katılmak 
üzere İstanbul'a gitmiştir.

- 11 Nisan'da yapılan 39. Türkiye-AB Ortaklık 
Konseyi'nde, AB müktesebatıyla Türk mevzuatının uyumunu
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sağlama amacına yönelik olarak 8 alt komitenin kurulması 
yönünde alman karar doğrultusunda, sözkonusu alt komitelerden 
ilki olan Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi ilk toplantısı 22-23 
Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapmıştır. Türkiye ile AB arasında 
alt komitelerin toplanmaya başlamasıyla, hem Katılım Ortaklığı, 
hem ulusal Program hazırlıkları için önemli bir adım daha atılmış 
olmaktadır.

- Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa-Akdeniz 
(EUROMED) Süreci Yüksek Düzeyli Memurlar ve Komite 
Toplantıları, 27-28 Haziran tarihlerinde Lizbon'da yapılmıştır. 
Toplantıda, EUROMED Siyasi ve Güvenlik İşbirliği sepetindeki 
konular ile kabul edilmesi öngörülen EUROMED Barış ve İstikrar 
Şartı'na ilişkin gelişmeler ve Süreç çerçevesindeki diğer konular 
ele alınmıştır.

- Türkiye ile AB arasında tarama sürecini yönlendirecek 
alt komitelerden, Çevre, Enerji, Ulaştırma ve Trans-Avrupa 
Şebekeleri Alt Komitesi ilk toplantısını 30 Haziran'da Brüksel'de 
yapmıştır. Toplantıya, Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Denizcilik 
Müsteşarlığı, ve TÜBİTAK'dan yetkililer katılmıştır.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Sayın Başbakanımız, Norveç Başbakanı Jens 
Stoltenberg'in davetlisi olarak 4-6 Haziran tarihlerinde Norveç'e 
resmi ziyarette bulunmuştur. Sayın Başbakanımız, 22 yıl aradan 
sonra yapılan Başbakan düzeyindeki sözkonusu ziyaret sırasında 
Norveç Kralı Harald V. ve Norveç Parlamentosu Başkanı Kirşti 
Kolle Gröndahl tarafından kabul edilmiş, ayrıca Norveç 
Başbakanı ile heyetlerarası görüşmelerde bulunmuş ve Norveç 
Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'yle de bir toplantı yapmıştır. 
Sayın Başbakanımıza refakat eden heyette yeralan sayın 
Bakanımız da, Norveç Dışişleri Bakanı Thorbjöm Jagland ile ikili 
bir görüşme yapmıştır.
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Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde ikili siyasi ve 
ekonomik ilişkilerimiz kapsamında özellikle enerji işbirliği, 
uluslararası ve bölgesel konular kapsamında da diğer konuların 
yanısıra AB ilişkileri ve AGSK üzerinde durulmuştur. Sayın 
Başbakanımız ayrıca, Nobel Enstitüsü'nde "21.Yüzyılın Eşiğinde 
Türkiye" konulu bir konferans vermiştir.

- Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Anke Fuchs, 
beraberinde bir heyetle birlikte, 22-24 Haziran tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir. Anke Fuchs ve beraberindeki heyet, 
temasları sırasında, TBMM Başkanı sayın Yıldırım Akbulut ile 
sayın Başbakanımız tarafından kabul edilmiştir. Sayın 
Başbakanımızın Anke Fuchs ile yaptığı görüşmede, Almanya'da 
yaşayan Türk toplumunun entegrasyonu, eğitim ve özellikle din 
dersi eğitimi konuları üzerinde durulmuştur.

- İrlanda Ana Muhalefet Partisi Fine Gael Milletvekili Gay
« •

Mitchell başkanlığındaki İrlanda Meclis ve Senatosu Dış ilişkiler 
Ortak Komitesi Heyeti, 4-8 Haziran tarihlerinde ülkemizi ziyaret 
etmiştir. Heyet, ülkemizdeki temasları çerçevesinde, TBMM Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı sayın Kamran İnan ve TBMM İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı sayın Sema Pişkinsüt'le görüşmüş; 
ayrıca Devlet Bakanı sayın Şükrü Sina Gürel tarafından da kabul 
edilmiştir. Görüşmelerde Türkiye-İrlanda ikili ilişkileri, Türkiye- 
AB ve insan hakları konuları ele alınmıştır. Heyet, hazırlanan özel 
program çerçevesinde ise bazı basın mensupları ve özel sektör 
temsilcileriyle biraraya gelmiştir.

- Türkiye-Portekiz Siyasi İstişareleri, 23 Haziran'da 
Lizbon'da yapılmıştır. Görüşmede ikili ilişkiler, Kıbrıs, AGSK ve 
iki ülkeyi ilgilendiren diğer uluslararası ve bölgesel konular ele 
alınmıştır.

- Sayın Bakanımız 6-10 Haziran tarihleri arasında, 
sırasıyla Letonya, Litvanya ve Estonya'ya resmi ziyaretlerde 
bulunmuştur.
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Sayın Bakanımız 7 Haziran tarihli Letonya ziyaretinde, 
Cumhurbaşkanı Vaira Vike-Freiberga ve Başbakan Andrıs 
Berzius tarafından kabul edilmiş ve muhatabı Letonya Dışişleri 
Bakanı Indulis Berzins ile heyetlerarası görüşmelerde
bulunmuştur.

Sayın Bakanımız 8 Haziran günü, Lıtvanya'da, 
Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus, Meclis Başkanı Prof. Dr. 
Vytantas Lansbergis ve Başbakan Andrius Kubilius tarafından 
kabul edilmiş, ayrıca muhatabı Litvanya Dışişleri Bakanı Algırdas 
Saudargas ile heyetlerarası görüşmelerde bulunmuştur.

Sayın Bakanımız 9 Haziran günü ise, Estonya'da, 
Cumhurbaşkanı Lennart Meri ve Estonya Başbakanı Mart Laar 
tarafından kabul edilmiş ve Estonya Dışişleri Bakanı Toomas 
Ilves ile heyetlerarası görüşmelerde bulunmuştur. Görüşmeler 
sırasında, Estonya tarafı en kısa sürede Ankara'da bir Büyükelçilik 
açmayı arzu ettiklerini belirtmiştir.

Sayın Bakanımızın Baltık ülkelerini ziyaretleri sırasında
yapılan görüşmelerde, Baltık ülkelerinin NATO üyeliği, AB ile 
ilişkiler, Türkiye'nin ve Baltıklarm Rusya Federasyonu ile 
ilişkileri üzerinde ağırlıklı olarak durulmuş, ayrıca diğer ıkılı, 
uluslararası ve bölgesel konular ele alınmıştır.

- Milli Savunma Bakanımız sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu, 12-15 Haziran tarihlerinde Letonya’ya resmi bir 
ziyarette bulunmuştur. Çeşitli üst düzey temaslarda bulunan sayın 
Çakmakoğlu, Letonya’da Cesis yakınlarında bulunan lu rk  
şehitliğini de ziyaret etmiş, ziyaret sırasında Türkiye ve Letonya 
arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

- Sayın Bakanımız 15-16 Haziran tarihlerinde Slovakya ya 
resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında Slovakya 
Başbakanı Mikulas Dzurinda, Slovakya Meclis Başkan 
Yardımcısı Paul Hrusovsky tarafından kabul edilen sayın 
Bakanımız, muhatabı Slovakya Dışişleri Bakanı Eduard Kukan ile 
de heyetlerarası görüşmelerde bulunmuştur. Görüşmelerde ıkılı
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ilişkilerimiz ile uluslararası ilişkiler ve bölgesel konular ele 
alınmıştır.

- Diyanet İşleri Başkanı sayın M. Nuri Yılmaz, 14-18 
Haziran tarihlerinde Vatikan'ı ziyaret etmiştir. Sözkonusu ziyaret 
sırasında Papa tarafından kabul edilen sayın Yılmaz, Papalık Arap 
İslam Enstitüsü Rektörü Etienne Renaud, Dinlerarası Diyalog 
Konseyi Başkanı Kardinal Francis Arienze, Papalık Doğu 
Kiliseleri Kongregasyonu Başkanı Kardinal Achille Silverstrini, 
Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Jean-Louis 
Taurun ve 2000 yılı Büyük Jübile Komitesi Başkanı Kardinal 
Roger Etchegary'la ilgili görüşmelerde bulunmuştur.

BALKANLAR 

Kosova

- BM Güvenlik Konseyi, BM Kosova Misyonu'nun 
(UNMIK) Kosova'daki bir yıllık performansını değerlendirmek 
amacıyla 9 Haziran'da toplanmıştır. Toplantıda UNMIK Başkanı 
Kouchner'in raporu dinlenmiş, UNMIK'in görev süresi bir yıl 
uzatılmıştır.

- Kosova Türk toplumunun başta Türkçe'nin statüsü olmak 
üzere çeşitli alanlardaki kazanılmış hakları konusunda özellikle 
BM Genel Sekreteri'nin Kosova Özel Temsilcisi ve UNMIK 
Başkanı Kouchner'in olumsuz tutumunu değiştirmek amacıyla, 
sayın Bakanımız, Haziran ayında BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan'a bir mektup göndermiştir. Sözkonusu mektupta, özetle, 
Türkiye'nin 1244 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı’nı ve UNMIK'in 
faaliyetlerini desteklediği; ancak, UNMIK'in Kosova'daki 
Türklerin statüsünün ve kazanılmış hakların korunmasında 
yetersiz kaldığı ve UNMIK'in bu tutumunun uzun dönemdeki 
işbirliğimizi etkileyebileceği ifade edilerek, Genel Sekreter’in 
UNMIK'in olumsuz yaklaşımına müdahale etmesi istenmiştir.

- Prizren Belediyesi Siyasi Kurulu’nda bağımsız Türk üye 
olarak görev yapan Esat Hafız, UNMIK tarafından Kosova Geçici
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Konseyi (KGK) içindeki ikinci Türk temsilci olarak 
görevlendirilmiştir. UNM IK görevlendirme sırasında Türk 
toplumunun büyük çoğunluğunu temsil eden Kosova Türk Temsil 
Kurulu'na (KTTK) ve Türk Demokratik Birliği'ne (TDB) 
danışmamış olmakla birlikte Esat Hafız'ın KGK'ya atanması Türk 
toplumunca olumlu karşılanmıştır.

- Belgrad Büyükelçimiz Ahmet Acet, 12-13 Haziran
tarihlerinde Kosova'yı ziyaret etmiş; UNMIK Başkanı

•  ____

Kouchner'in yardımcısı Jack Covey, AĞIT Kosova Misyonu 
Başkanı Daan Everts, Kosova Demokratik Ligi Başkanı İbrahim 
Rugova, Kosova Demokratik Partisi Başkanı Thaci, Yugoslavya 
Federal Cumhuriyeti (YFC) temsilcisi Vukicevic ve soydaş 
temsilcileri ile görüşmeler yapmıştır.

- AGİT Kosova Misyonu Başkanı Daan Everts, 21 
Haziran'da Prizren'e giderek, soydaşlarımızı kayıtlara katılmak 
konusunda ikna etmek amacıyla Türk toplumu temsilcileriyle 
görüşmüştür. Everts, soydaşlarımızın kayıtları boykot etme 
şeklinde ortaya koymuş oldukları tepkilerini anlayışla 
karşıladığını, Türkçe konusundaki beklentilerinin karşılanması 
amacıyla bütün nüfuzunu kullanacağını ve elinden geleni 
yapacağını kaydetmiş, Türk toplumunun da kendi yararına olacak 
bir karar alarak kayıtlara ve seçimlere katılmasını beklediğini 
ifade etmiştir. Soydaşlarımız, cevaben, UNMIK'in mevcut tutumu 
devam ettiği sürece kayıtlara katılmayacaklarını yinelemişlerdir.

- Gracanica Sırp Ulusal Konseyi, 4 Haziran’da, son 
zamanlarda Sırplara yönelik artan saldırıları protesto etmek 
amacıyla Ortak Geçici İdari Yapı (OGİY) organları toplantılarına 
geçici olarak katılmama kararı almış, UNMIK'in Sırpların 
güvenliğine ilişkin önlemlerin artırılması yönünde güvence 
vermesi üzerine 25 Haziran'da aldığı bir kararla OGİY organlarına 
dönmüştür.
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Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı

- Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı (İ. P.) Bölge Masası 
İkinci Toplantısı öncesinde 7 Haziran'da Selanik'te, Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne Komşu 
Devletler Dışişleri Bakanları toplantısı yapılmıştır.

- İ. P. Bölge Masası İkinci Toplantısı 8 Haziran'da 
Selanik'te düzenlenmiştir. Toplantıda, Pakt'm kabulünden bu yana 
geçen bir yıllık sürede meydana gelen gelişmeler ve Çalışma 
Masaları çerçevesinde yürütülen faaliyetler değerlendirilmiş ve 
bir Medya Şartı kabul edilmiştir. Toplantıda, ayrıca, İsviçre, 
Norveç, Kanada ve Japonya'nın Pakt'a katılım statülerinin 
yükseltilmesi konusunun, İ. P. Özel Koordinatörü'nün Pakt 
katılımcısı ülkelerin Dışişleri Bakanlarına bu hususta yazacağı 
mektuba herhangi bir itiraz olmaması halinde sessizlik süreci 
sonucunda halledilmesi kararlaştırılmıştır.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- 2 Haziran'da yapılan muhalefet liderleri toplantısında 
Sırp Yenilenme Hareketi dışında kalan tüm siyasi partiler bu yıl 
yapılması gereken, ancak henüz tarihi belirlenmeyen yerel 
seçimlere katılma ve ortak bir aday listesi belirleme kararı 
almışlardır. Sırp Yenilenme Hareketi Başkanı Draskovic konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, partisinin seçimlere 
katılmayacağını, seçim tarihi ilan edilmeden katılma kararı almış 
olmasının yanlış olduğunu, böylece yönetime terörü ve baskıları 
yoğunlaştırmasında bir sakınca bulunmadığı mesajının verildiğini 
iddia etmiştir.

- 15 Haziran tarihinde, ana muhalefet lideri Sırp Yenilenme 
Hareketi Başkanı Vuk Draskovic'e suikast girişiminde 
bulunulmuştur. Draskovic saldm sırasında hafif şekilde yaralanmıştır.

- 29 Haziran'da ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 
ile Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Sırp muhalefet 
temsilcileriyle Berlin'de biraraya gelmişlerdir.
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RUSYA FEDERASYONU

- Devlet Başkanı Putin'in, merkez-bölge ilişkilerini 
yeniden ele alan politikalarına paralel olarak daha önce imzaladığı 
bir kararnameyle Rusya Federasyonu’nu oluşturan bölge ve 
cumhuriyetleri "federal bölge" çatısı altında toplayan, toplam yedi 
Federal Bölge oluşturarak buralara kendi temsilcilerini 
atamasından sonra, bu kez RF Başsavcısı Ustinov, 89 bölgedeki 
savcılık bürolarına gönderdiği talimatla, bölge mevzuatlarının 
Anayasa ve federal yasalarla uyumlu hale getirilmesi yolundaki 
çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanmasını istemiştir.

•  •

Ote yandan, RF Parlamentosu’nun üst kanadı olan 
Federasyon Konseyi'nin oluşum tarzının değiştirilmesine ilişkin 
yasa tasarısı 23 Haziran'da Duma'da oylanarak kabul edilmiş, 
Federasyon Konseyi ise 28 Haziran'da yaptığı oylamayla tasarıyı 
reddetmiştir. Sözkonusu yasa tasarısıyla, Federasyon Konseyi'nde 
yer alacak olan Yerel Parlamento temsilcisinin Parlamento 
tarafından, yerel yürütmenin temsilcisinin de yürütmenin başı 
tarafından belirlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca Devlet Başkanı 
Putin'in anayasal değişiklikleri hazırlamak üzere bir kurul 
oluşturulması çağrısında bulunan tavsiye kararı 28 Haziran'da 
Duma tarafından kabul etmiştir.

Rusya Federasyonu iç siyasetindeki bir diğer önemli
gelişme, ülkenin tek özel ve bağımsız TV kanalı NTV'nin sahibi
ve Rusya Yahudileri Kongresi'nin başkanı olan işadamı Vladimir
Gusinski'nin dolandırıcılık suçlamasıyla 13 Haziran'da
tutuklanarak cezaevine gönderilmesidir. Gusinski, Putin'in
Çeçenistan kampanyasına ve diğer politikalarına muhalefetle
dikkati çekmiştir. Tutuklanması, Putin'in demokrasi ve ifade
özgürlüğüne verdiği önem konusunda kamuoyunda tereddütlere
yol açmıştır. Gusinski, 17 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılmıştır.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu 
Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından 
Ülkemize Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya
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Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun, 2 Haziran'da TBMM tarafından onaylanmıştır.

ÇEÇENİSTAN

- RF Devlet Başkanı Putin'in 8 Haziran'da imzaladığı bir 
kararnameyle Çeçenistan'daki RF Hükümeti temsilciliği 
lağvedilmiş ve geçici bir idari yapı oluşturularak, idari 
faaliyetlerin yürütülmesi ve finanse edilmesi Moskova'ya 
bağlanmıştır. Sözkonusu geçici bölgesel idarenin kontrolü, RF 
Başkam'mn Kuzey Kafkasya Bölgesi Temsilciliği'ne atanmış olan 
Viktor Kazantsev'e bırakılmıştır.

- Putin, 12 Haziran'da da, Çeçenistan eski Müftüsü Ahmed
• ___

Kadirov'u Çeçenistan idaresi Başkanı olarak atayan kararnameyi 
imzalamıştır. 1994-96 döneminde Çeçenistan'm bağımsızlığı için 
Ruslara karşı savaşa katılan Kadirov bilahare yollarının 
Mashadov'la ayrılmasıyla, Eylül 1999'da başlayan Rus askeri 
harekatına verdiği destekle bilinmektedir. Devlet Başkanı 
Sözcüsü Sergey Yastrjembski, gelişmeler hakkında yaptığı 
yorumda, bölgede hüküm süren ve yalnızca Rusya'yı değil Avrupa 
ülkelerini de tehdit eden parçalanma, terörizm ve kaos ortamının 
aşılması için mümkün görünen tek yolun federal askeri güçlerin 
Çeçenistan'da kalması olduğunu savunmuştur.

- AKPM Genel Kurulu'nun Haziran ayında yapılan Yaz 
Oturumu sırasında Çeçenistan konusu gündemin önemli 
maddelerinden birini işgal etmiştir. Çeçenistan'da olumlu 
gelişmeler meydana gelmediği takdirde, RF'nin Avrupa Konseyi 
üyeliğinin askıya alınması hükmünü içeren AKPM Bahar 
Oturumu tavsiye kararma rağmen, Bakanlar Komitesi'nin bunu 
takibeden toplantısında RF'yle ilgili kararın bu ülkeye müzahir ve 
AKPM tavsiyesinin çok gerisinde kalmış olması, AKPM'nin Yaz 
Oturumu’nda yoğun eleştirilere hedef olmuştur. Oturum sonunda, 
RF'yi eleştiren ve Bahar Oturumu sonuçlarına benzer bir tavsiye 
kararı benimsenmiştir. Kararda, RF'nin Çeçenistan'da yürüttüğü 
askeri harekat ile bunun sonucunda ortaya çıkan ağır insan hakları 
ihlallerinin Bakanlar Komitesi tarafından kmanmamasınm ve
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Bakanlar Komitesi'nin RF'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin 
gereklerini ciddi bir biçimde değerlendirmemiş olmasının kabul 
edilemez olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, RF'nin üyeliğinin 
devamı konusunun Bakanlar Komitesi'nce incelenmesi yönündeki 
çağrı yinelenmekte, 1444 ve 1456 sayılı kararların uygulanmasını 
izlemek ve ilgili komitelere bu konuda bilgi vermek üzere, AKPM 
bünyesinde siyasi grup temsilcileri ve ilgili Raportörlerden oluşan 
bir "ad hoc komite" oluşturulmasını sağlamak üzere AKPM 
Bürosu görevlendirilmektedir.

GÜNEY KAFKASYA

- Gürcistan Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı Nino 
Burcanadze, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı sayın Kamran 
İnan'm davetlisi olarak 6-9 Haziran tarihlerinde, Komite üyesi 
Teda Patashvili ve Hukuk Komitesi Başkan Birinci Yardımcısı 
Vitali Khazaradze'yle birlikte ülkemizi ziyaret etmiştir. Bayan 
Burcanadze ve beraberindeki heyet, TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Kamran İnan ile görüşmüş, Kafkas-Abhaz Dayanışma 
Komitesi üyeleri ile temaslarda bulunmuş, Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bahçeli tarafından kabul edilmiştir.

- Türkiye-Gürcistan Siyasi İstişareleri 27-28 Haziran
tarihlerinde Tiflis'te yapılmıştır. Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi
Yiğit Alpogan başkanlığındaki heyetimiz, sözkonusu ziyaret

•  •

esnasında Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze, Özel   •

Durumlar Bakanı Malkhaz Kakabadze, Ulaştırma ve iletişim 
Bakanı Merab Adeishvili tarafından kabul edilmiş; Savunma ve 
Güvenlik Komitesi Başkanı Rezo Adamia, Dışişleri Komitesi 
Başkanı Nino Burcanadze ve Gürcistan Devlet Kançılaryası 
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Gela Charkviani ile 
temaslarda bulunmuştur.

ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ

- Sayın Dışişleri Bakanımız 11-12 Haziran tarihlerinde 
Kazakistan'a, 12-13 Haziran tarihlerinde de Kırgızistan'a resmi bir 
ziyarette bulunmuştur.
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Kazakistan'ı ziyaretinde sayın Bakan, Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev ve Başbakan Tokayev tarafından kabul edilmiş, 
Dışişleri Bakanı İdrisov'la temaslarda bulunmuştur. Ziyaret 
sırasında "Türkiye ile Kazakistan Arasında Cezai Konularda Adli 
Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onay 
Belgelerinin Teatisi Protokolü" imzalanmış, sözkonusu Anlaşma 
12 Temmuz 2000 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kırgızistan 
ziyaretinde ise, Cumhurbaşkanı Akaev ve Başbakan Muraliyev 
tarafından kabul edilmiş, Dışişleri Bakanı İmanaliyev'le
görüşmeler yapmıştır.

Sayın Bakanımızın Kazakistan ve Kırgızistan'da yaptığı 
temaslarda, Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı 
işbirliğinin geliştirilmesi, bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesi 
hususlarının yanı sıra, Orta Asya'yı ilgilendiren diğer bölgesel 
konular ve uluslararası meseleler ele alınmıştır.

- Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin dış politikamızdaki 
önemli yerinin gözden geçirilerek, bu bölgede Türkiye nin son 
sekiz buçuk yıldır ne kadar mesafe katettiğinin saptanması ve 
güncel koşullar çerçevesinde bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin yeni 
hedeflerinin belirlenmesi amacıyla, bölgede görev yapan 
Büyükelçilerimizin katılımıyla 22-23 Haziran tarihlerinde 
Ankara'da bir danışma toplantısı düzenlenmiştir.

- 13-15 Haziran tarihlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı 
tarafından "Orta Asya'da Terörizm ve Terörizmle Mücadele" 
konulu bir toplantı düzenlenmiştir. Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, İspanya, RF ve Mısır'ın 
katılımcı olarak iştirak ettikleri konferansa, Türkiye, İngiltere ve 
AGİT gözlemci olarak katılmışlardır.

Toplantıda, Orta Doğu'da gücünü yitiren terörizmin Orta 
Asya'da güç kazandığı, bazı ülke, kuruluş ve şahısların finansman 
desteği sağladığı terörist örgütlerin, bölge ülkelerindeki istikrar ve 
bütünlüğü tehdit ettiği belirtilmiştir.
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- Orta Asya Ekonomik Topluluğu (OAET) Konseyi Devlet 
Başkanları toplantısı, 14 Haziran'da Duşanbe'de yapılmıştır.

Toplantıda, bölgesel istikrarın ve ekonomik 
bütünleşmenin barış ve güvenliğe katkıları vurgulanmış, özellikle 
aşırı dinci hareketler, terör, uyuşturucu kaçakçılığının artması 
karşısında bölgenin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu 
tehlikeye dikkat çekilmiştir. Güvenlik sorunları ve Afganistan 
üzerinde görüş birliğinde olunduğu açıklanmış, Tacikistan'ın 
önerisiyle Afganistan'daki durum hakkında tüm ülkelere ve 
uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunulması kararlaştırılmıştır.

OAET'nin entegrasyon sürecinin 2005 yılma kadar olan 
dönemi kapsayan çalışma programı belirlenerek, 2002 yılına 
kadar olan tek ekonomik alan oluşturulmasına ilişkin faaliyet 
programının da yürütülmesi için Hükümet Başkanları Konseyi'ne 
yetki verilmiştir.

- Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler 
Konferansı'nın (CICA) kavramsal yönleri ile Asya'da güvenliği 
tehdit eden unsurlara karşı ortak mücadele verilmesi konularının 
tartışılması, ayrıca CICA İlkeler Bildirisi'nde yer alan ilkelerin 
hayata geçirilmesi yollarına ilişkin öneriler getirilmesi amacıyla 
yapılması kararlaştırılan uluslararası uzmanlar konferansı 15-17 
Haziran tarihlerinde Almatı'da yapılmıştır.

CICA üyesi 15 ülkenin tümü (Afganistan, Azerbaycan, 
Çin, Mısır Hindistan, İran, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, 
Pakistan, Filistin, Rusya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan) ile 
gözlemci ülke ve kuruluşların bazıları (Japonya, G. Kore, 
Moğolistan, Ukrayna, ABD, Arap Ligi ve BDT Sekretaryası) 
toplantılara temsilci göndermiştir.
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ORTA DOĞU

Orta Doğu Barış Süreci

İsrail-Filistin Kanalı

- ABD Dışişleri Bakanı Albright, 6 Haziran'da İsrail ve 
Filistin'i ziyaret etmiştir. Arafat, Filistin Ulusal Yönetimi'nin 
(FUY) yeterince esneklik gösterdiğini ifade ederek, İsrail'in 23 
Haziran'da üçüncü aşama tahliyeyi gerçekleştirmesini istemiş, 
Albright ise, ABD'nin İsrail-Filistin kanalında barışa ulaşılması 
için destek vermeye devam edeceğini belirtmiştir.

• ____

- İsrail Hükümeti'nin, FUY'a karşı iyi niyet jesti olarak,
Oslo Mutabakatı'ndan önce terör suçundan hüküm giymiş üç 
Filistinlinin serbest bırakılması ve ayrıca, FUY'da ikamet süreleri 
dolmuş olan 5000 Filistinli mültecinin, geldikleri Arap ülkelerine 
geri gönderilmemesi kararı aldığı ve Kudüs yakınındaki Abu Dis 
ve Azariye civarında FUY'a devredilecek topraklar arasında 
yeralan bir tepeyi, Maale Edumim adlı Musevi yerleşim 
merkezine giriş yollarından birini teşkil ettiği gerekçesiyle tahliye 
planından çıkardığı bildirilmiştir.

  • •

- FKO Merkez Komitesi toplantısında, FUY'un 
bağımsızlığının ilan edilmesine yönelik hazırlıkların 13 Eylül (ara 
dönemin sona ereceği gün) tarihine kadar tamamlanmasına karar 
verildiği bildirilmiştir.

- ABD Başkanı Clinton, Filistin Devlet Başkanı Yaser 
Arafat'ı ve İsrail Başbakanı Ehud Barak'ı, barış sürecinde ilerleme 
sağlanması ve “Filistin topraklarının geleceği, mülteciler, Kudüs 
ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması" gibi hassas konuların 
nihai çözüme kavuşturulması amacıyla 11 Temmuz'da Camp 
David'de üçlü bir zirve için ABD'ye davet etmiştir.

İsrail-Lübnan Kanalı

- 5 Haziran'da Kahire'de düzenlenen Şam Deklarasyonu 
toplantısı sonunda yapılan açıklamada, İsrail'in Güney
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Lübnan'dan çekilmesinin tüm Arap ülkeleri için bir zafer olduğu
belirtilmiş, İsrail'in tüm Lübnan topraklarından çekilmesi
gerektiği vurgulanmış ve bu ülkenin Lübnan ve Suriye'ye yönelik 
tehditleri kınanmıştır.

- BM Güvenlik Konseyi, 18 Haziran'da, Genel Sekreter 
Kofı Annan ın, İsrail'in G. Lübnan'dan 425 sayılı Karar uyarınca 
24 Mayıs itibarıyla çekildiğini teyit eden raporunu onaylamış, 
ancak sınırda bazı ihlallerin de mevcut olduğunu belirtmiştir. 
Lübnan, bu kararın kabul edilemeyeceğini, çekilmenin İsrail'in 
1923 yılındaki uluslararası sınırına kadar olması gerektiğini 
bildirmiştir. Öte yandan, Hizbullah, Güvenlik Konseyi'nin 
kararının İsrail'in lehine sonuçlar doğuracağını, dolayısıyla İsrail'e 
yönelik askeri operasyonları tekrar başlatmak seçeneğiyle karşı 
karşıya kalındığını bildirmiştir.

Irak

- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk
Loğoğlu, ülkemizle Irak arasındaki düzenli siyasi istişarelerin 9.
Turu için 5-6 Haziran tarihlerinde Bağdat'a bir ziyarette
bulunmuştur. Sayın Müsteşarımız, ziyaretinde, Irak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Taha Yasin Ramazan, Başbakan
Yardımcısı Tarık Aziz, Dışişleri Bakanı Mohammed Al-Sahhaf,
Petrol Bakanı Amr El-Reşit, Dışişleri Kıdemli Müsteşarı Nouri
El-Veyis ve İstihbarat Başkanı Tahir Çelil Habbos'la da 
görüşmüştür.

- Kuzeyden Keşif Harekatı'nm görev süresi, TBMM'nin 28 
Haziran 2000 tarihli 121. birleşiminde kabul edilen 698 sayılı Karar Ta,
1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmıştır.

ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, 26 Haziran'da Iraklı 
rejim muhaliflerini Vaşington'da kabul etmiştir. Yapılan görüşmede 
ABD'li bazı Senato üyeleri de hazır bulunmuştur. Görüşme sonunda 
ABDnin 140 Iraklı muhalife çeşitli eğitim olanakları sağlayacağı 
açıklarım iş ve ortak açıklamada, Irak'm toprak bütünlüğü ile ulusal 
birliğinin korunmasına da atıfta bulunulmuştur.
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Suriye

- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat, 10 Haziran'da vefat 
etmiştir. 13 Haziran'da düzenlenen cenaze törenine, belli başlı 
Arap ülkeleri Devlet Başkanlarınm yanısıra, bu düzeyde katılım 
Türkiye ve Fransa'dan da olmuş; ABD, İngiltere ve Almanya, 
Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilmişlerdir.

NATO

- NATO Savunma Bakanlan İlkbahar Toplantıları, 8-9 
Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılmıştır. Toplantıya Milli 
Savunma Bakanı sayın Sabahattin Çakmakoğlu başkanlığında 
Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyetle iştirak edilmiştir.

Toplantı çalışmaları 7 Haziran akşamı sadece Avrupalı 
müttefik ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı geleneksel 
“Avrupa Yemeği”yle (EURODINNER) başlamıştır. Bu çalışma 
yemeğinde Savunma Yetenekleri Girişimi’nin (SYG) Avrupa 
boyutu ve NATO-AB ilişkileri ele alınmıştır.

Toplantı programı 8 Haziran günü, Nükleer Planlama 
Grubu ve Savunma Planlama Komitesi oturumu ile açılmıştır. 
Nükleer Planlama Grubu toplantısında İttifak’m nükleer 
yeteneklerinin durumuna ilişkin brifingler dinlenmiştir. ABD 
Savunma Bakanı Cohen tarafından ABD-RF Zirvesi’nde nükleer 
konularla ilgili olarak ele alman hususlar hakkında bilgi 
verilmiştir. Savunma Planlama Komitesi oturumunun ana 
konusunu ise "2000 Yılı Kuvvet Hedefleri" teşkil etmiştir.

Kuzey Atlantik Konseyi oturumunun ilk bölümünde 
Balkanlar’daki durum ve devam eden NATO harekatları, ikinci 
bölümde ise Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği ve SYG 
konuları ele alınmıştır.

NATO-Ukrayna Komisyonu da 8 Haziran günü Savunma 
Bakanları düzeyinde toplanmıştır.
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9 Haziran günü çalışmalar NATO-RF Daimi Ortak Konsey 
toplantısıyla başlamıştır. Toplantıda Kosova harekatıyla kesintiye 
uğrayan NATO-RF ilişkilerinde başlayan iyileşmeden duyulan 
memnuniyet dile getirilmiştir.

Çalışmalar, müttefik ve ortakların savunma bakanlarının 
katılımıyla yapılan Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi 
Toplantısıyla sona ermiştir.

ENERJİ

- Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ile ilgili Paket Anlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, 21 Haziran 2000 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
edilmiştir. Sözkonusu Anlaşmalar onay işlemlerinin 
tamamlanması için Bakanlar Kurulu'na sevkedilmiştir.

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu 
Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından 
Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmaya Ek 
Protokol'ün onaylanmasına dair Kanun, 2 Haziran 2000 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunmuştur. 
Sözkonusu Protokol'ün onay işlemlerinin tamamlanması için 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.

- Başbakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı sayın Cumhur Ersümer, 5-11 Haziran tarihlerinde Dünya 
Jeotermal K ongresi’ne katılmak ve Japon yetkililerle ikili 
temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya resmi ziyarette 
bulunmuştur.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Türkiye-Küba Karma Ekonomik, Sınai ve Ticari 
Komisyonu 3. Dönem Toplantısı, 29 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde 
Havana'da yapılmıştır. Devlet Bakanı sayın Rüştü Kazım Yücelen 
başkanlığında bir heyetin ülkemizi temsil ettiği toplantıda, Küba 
ile hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutu 
ele alınmış, alman kararlar imzalanan protokole kaydedilmiştir.
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- Türkiye-Meksika Siyasi İstişareleri’nin İkincisi, 19 
Haziran'da Ankara'da yapılmıştır. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Büyükelçi O. Faruk Loğoğlu ve Meksika Dışişleri Müsteşarı Juan 
Rebolledo-Gout'nun başkanlık ettikleri toplantıda, ikili 
ilişkilerimizin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

AFRİKA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Aziz Pahad, özel sektör temsilcilerinden oluşan bir 
heyetle birlikte, sayın Müsteşarımızın davetine icabetle, siyasi 
istişarelerde bulunmak üzere 22-25 Haziran tarihlerinde ülkemizi 
ziyaret etmiştir.

Pahad başkanlığındaki GAC heyeti, Ankara'da TBMM 
Dışişleri Komisyonu'nu ziyaret etmiştir. Ayrıca, GAC heyetiyle, 
sayın Müsteşarımız ve konuk Dışişleri Bakan Yardımcısı Aziz 
Pahad eş-başkanlıklarında iki ülke ilişkilerinin ele alındığı, önemli 
bölgesel ve uluslararası konularda görüş değişiminde bulunulan 
siyasi istişareler yapılmıştır. GAC heyeti ayrıca, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlıkları yetkilileriyle de görüşmeler yapmıştır.

•  •

Ote yandan ziyaret vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile GAC Hükümeti arasında Siyasi Danışma Protokolü 
ile Türkiye ile GAC arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması 
imzalanmıştır. GAC heyeti İstanbul'da özel sektör temsilcileri ile 
de görüşmelerde bulunmuştur.

- Sayın Bakanımızın 6-9 Şubat tarihlerinde Fas'a yaptığı 
ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Fas ilişkilerinin çeşitlendirilerek 
geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Eylem Plam'nın uygulanmasını 
ve aradan geçen sürede ortaya çıkan gelişmeleri gözden geçirmek 
üzere, Fas Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi 
Benryane, 21-22 Haziran tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Ziyaret çerçevesinde yapılan danışmalarda Türkiye-Fas
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ilişkilerinin bütün yönleri üzerinde durulmuş ve iki ülkeyi 
ilgilendiren önemli bölgesel ve uluslararası konularda görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.

DIGER DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

- IMO 84. Dönem Konsey Toplantısı 11-16 Haziran 
tarihlerinde Londra'da yapılmıştır. Toplantıya Bakanlığımız ve 
Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinden oluşan bir heyetle 
katılınmıştır. Toplantıda, Fransa sahillerinde büyük bir çevre 
kirliliğine yol açan petrol tankeri ERİKA olayı ışığında, deniz 
yoluyla petrol ve diğer tehlikeli madde taşımacılığında güvenliği 
arttırıcı önlemler konusu en önemli gündem maddelerinden birini 
teşkil etmiştir. Konunun görüşülmesine Ekim 2000'de yapılacak 
IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) toplantısında 
devam edilecektir.

- Ülkemizin girişimiyle başlayan, Karadeniz'e sahildar 
ülkeler arasında Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu, 
BLACKSEAFOR adıyla bir deniz çağrı gücü kurulması 
yönündeki çalışmalar çerçevesinde, anılan gücün kuruluşuna 
ilişkin temel ilkeleri belirleyen Niyet Mektubu, 28 Haziran 
tarihinde Ankara'da Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna ve ülkemizin de katıldığı bir törenle 
imzalanmıştır.
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