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2 Mayıs 2000

# Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in, Doğu- 
Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen 
"Bütünleşen Avrupa'ya Doğru" konulu 
konferansta yaptığı konuşmanın metni.

# Türkiye-Arjantin siyasi danışmaları.

3 Mayıs 20ÜÖ

# Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in 
Katar Ulaştırma Bakanı Şeyh Ahmad Bin 
Faleh Al-Thani'yi kabulüne ilişkin açıklama.

# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Uluslararası 
Avrupa Birliği Şurası'nın açılışında yaptığı 
konuşmanın metni.

4 Mayıs 2000

# Türkiye-Uruguay siyasi danışmaları.
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5 Mayıs 2000

# Türkiye ile Libya arasındaki siyasi istişarelerle 
ilgili açıklama.

& Türkiye-Bolivya siyasi danışmaları.

8 Mayıs 2000

«- Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in NTV 
Televizyonu "Yakın Plan" programında 
verdiği mülakatın metni.

$ Bratislava'da düzenlenen "Avrupa Haftası" 
çerçevesinde piyanist Gülsin Onay'ın verdiği 
konserle ilgili bilgi notu.

# Türkiye-Suriye Karma Ekonomik Komisyonu 
Toplantısı.

9 Mayıs 2000

Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in 
DEİK, KEİ İş Konseyi ve CERA tarafından 
düzenlenen "Üç Deniz'in Hikayesi" 
konferansında yaptıkları konuşmanın metni.

«* Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in 
"Avrupa Günü" münasebetiyle düzenlenen 
törende yaptıkları konuşmanın metni.

# Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in "Avrupa 
Birliği Günü"nde yaptığı konuşmanın metni.
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# Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep
Meidani'nin davetine icabetle Arnavutluk'a 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

# Türkiye-Etyopya ilişkileriyle ilgili açıklama.

#■ Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması
(Bükreş) Sözleşmesi Karadeniz
Komisyonu'nun İstanbul'da yapılan
toplantısına ilişkin bilgi notu.

____  •  ____ ___

# KEI Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'mn
27 Nisan 2000 tarihinde Kişinev'de
yapılmasına ilişkin bilgi notu.

10 Mayıs 2000

# Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk'a 
hareketinden önce yaptıkları açıklama.

# Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel'in 
Arnavutluk'un en yüksek devlet nişanı olan 
"İskender Bey Nişanı"nın tevcihi töreninde 
yaptıkları konuşmanın metni.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk 
ziyareti dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile yaptıkları 
telefon görüşmesine ilişkin açıklama.
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$ ICAO Konsey Başkanı ile ICAO Genel 
Sekreteri'nin ülkemizi ziyaretleriyle ilgili 
açıklama.

# Hazreti Isa'nın doğumunun 2000. yılı 
vesilesiyle düzenlenmekte olan faaliyetlere 
ilişkin bilgi notu.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın, İran'ın Ankara Büyükelçisi 
Lavasani'nin Müsteşar Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu ile görüşmesine ilişkin soruya cevabı.

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

11 Mayıs 2000

* Batı Avrupa Birliği (BAB) Dışişleri ve 
Savunma Bakanları İlkbahar Toplantıları 
hakkında açıklama.

12 Mayıs 2000

# Tatil Aydınlatma Projesiyle ilgili bilgi notu.

& Hükümetimizin Çeçen mültecilere 
yardımlarına ilişkin bilgi notu.
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16 Mayıs 2000

# Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in
•   

And içme Töreninden sonra TBMM'de 
yaptıkları teşekkür konuşmasının metni.

# Galatasaray-Arsenal UEFA Kupası final
müsabakasını izlemek üzere Danimarka'ya 
gidecek vatandaşlarımıza sunulacak
hizmetlerle ilgili açıklama.

17 Mayıs 2000

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. 
Faruk Loğoğlu'nun Türkiye-Bangladeş siyasi 
danışmaları için Dakka'ya yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

% Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. 
Faruk Loğoğlu'nun Rusya Federasyonu ile 
siyasi danışmaları için Moskova'ya yapacağı 
ziyarete ilişkin açıklama.

# Türkiye'nin BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi 
(UNTAET) içerisinde yeralan polis gücüne 
katılmasına ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Türk askeri uçaklarının Ege 
üzerinde uçuş planı vermesine ilişkin 
haberlerle ilgili soruya verdiği cevap.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Ege sorunlarına ilişkin haberlerle 
ilgili soruya verdiği cevap.
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* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın haftalık olağan basın toplantısı.

18 Mayıs 2000

* Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın
Başbakanımız sayın Bülent Ecevit'in davetlisi 
olarak ülkemize yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

* Rum-Yunan ortak askeri doktrini çerçevesinde
düzenlenen Toksotis-Vergina Askeri
Tatbikatıyla ilgili açıklama.

* BM Hükümetdışı Kuruluşlar Komitesi
Başkanlığına BM Nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilciliği'nde Müsteşar Levent Bilman'm 
seçilmesine ilişkin bilgi notu.

19 Mayıs 2000

* Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı mesajları.

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
"Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nün KKTC 
Cumhurbaşkanı sayın Rauf R. Denktaş'a 
verilmesi töreninde yaptıkları konuşmanın 
metni.
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# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in KKTC 
Cumhurbaşkanı sayın Rauf R. Denktaş ile 
görüşmesinden sonra yaptığı açıklama.

22 Mayıs 2000

# Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in Kafkasya 
ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin Ankara'daki 
temsilcileriyle yaptığı çalışma yemeğiyle ilgili 
açıklama.

* Kuzey Atlantik Konseyi (KAK), Avrupa 
Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK), NATO- 
RF Daimi Ortak Konseyi (DOK) ve NATO- 
Ukrayna Komisyonu (NUK) Dışişleri 
Bakanları İlkbahar Toplantılarıyla ilgili 
açıklama.

24 Mayıs 2000

# Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı İlya 
Klebanov'un ülkemize yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

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

25 Mayıs 2000

# Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı kabulüne 
ilişkin açıklama.
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# Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Macaristan 
Başbakanı Victor Orban ile düzenlediği ortak 
basın toplantısı.

26 Mayıs 2000

$ Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı 
Projesi'ne ilişkin paket anlaşmaların 
TBMM'nin onayına sunulmak üzere 
Başbakanlığa iletilmesine ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in 
Azerbaycan'a yapacağı ziyarete ilişkin 
açıklama.

27 Mayıs 2000

# Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı İlya 
Klebanov'u kabulüne ilişkin açıklama.

# Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Dünya Bankası Başkanı James D. 
Wolfensohn'u kabulüne ilişkin açıklama.

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

# İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesiyle ilgili 
açıklama.
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28 Mayıs 2000

* Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem'in TRT-1
"Pazar Panorama" programında verdiği 
mülakatın metni.

29 Mayıs 2000

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Dışişleri Şehitlerini Anm a Günü dolayısıyla 
yayınlanan mesajları.

Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Dışişleri 
Şehitlerini Anm a Günü dolayısıyla yayınlanan 
mesajları.

Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili sayın 
Şükrü Sina Gürel'in, Dışişleri Şehitlerini 
A nm a Günü dolayısıyla düzenlenen törende 
yaptığı konuşmanın metni.

* Cum hurbaşkanı sayın A hm et Necdet Sezer'in 
Türk-Am erikan  Demekleri Asamblesi 
(A T A A ) heyetini kabulüne ilişkin açıklama.

A

*

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan 
Kültür, Enformasyon ve Toplumsal Uyum 
Bakanı Altınbek Sarsenbavev'i kabulüne 
ilişkin açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın  Fransız Senatosu 
Tiirkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı 
Senatör Jacques-Richard Delong ve 
beraberindeki heyeti kabulüne ilişkin 
açıklama.
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$ Başbakan sayın Bülent Ecevit'in Norveç 
Başbakanı Jens Stoltenberg'in davetlisi olarak 
Norveç'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

31 Mayıs 2000

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

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

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

$ AB Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası (ODGP) Yüksek 
Temsilcisi Javier Solana'nm ülkemize 
yapacağı ziyarete ilişkin açıklama.

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

# Mayıs Ayı Dış Politika Gelişmeleri.
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SPEECH DELIVERED BY FOREIGN MINISTER İSMAİL 
CEM AT “MOVING TOWARDS AN INTEGRATED 

EUROPE CONFERENCE” ORGANIZED BY THE EAST-
WEST INSTITUTE

"Balkans", is more than a geographical definition. It is a 
centuries old political term. It has several connotations, including, 
unfortunately some deep rooted prejudices.

Discussing the economic opportunities in the Balkans, 
necessitates a thorough analysis of political realities. Economic 
development requires in which would flow to politically stable 
and secure environments. Current economic initiatives in the 
Balkans, are more promising than the political developments.

It is to note that both as individual countries and as 
international organizations, so far we have been doing a fairly 
good job. I do not speak accomplishments, but rather of positive 
initiatives. The creation of the South East European Cooperation 
Process (SEECP) which comprises all Balkan countries and which 
constitutes the first political agreement in the region since 1930, 
the prompt reaction by the EU and the US to call for contributing 
to the Balkan reconstruction, various proposals put forth, have all 
been positive steps which culminated in the "South East European 
Stability Pact".

This Pact, with its three dimensions has made a promising 
debut. I want to pay tribute to its Coordinator, Mr. Hombach, for 
his relentless efforts.

As to our individual efforts, I would like to underline some 
salient points:
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Turkey has shared more than six centuries of history with 
the other Balkan countries. Actually, she is very active in the 
economic and political development of the region.

The post cold-war political framework witnessed the re
appearance or reconfirmation of several independent states. Out of 
the multitude of those "new" states, almost all - in the Balkans, in 
the Caucasus or in Central Asia are those with whom Turkey 
shares a common history, cultural affinities or a common 
language. This provides Turkey with a new international 
environment of historical and cultural dimensions. Furthermore, 
these new nation-states have quickly embarked upon the task of 
rebuilding their economies as well as opening them to foreign 
investment and competition.

It is worthwhile to note that there are twenty-six countries 
with which we shared for centuries a common history, a common 
state and a common fate. Among them, seven are situated in 
South-East Europe. This background provides for strong 
economic relationships and a unique platform for political 
cooperation.

Actually, Turkish private investment in the region is about 
$1.2 billion. By the end o f2000, this total is expected to reach $1.5 
billion. Taking into account the joint ventures that are actually 
being implemented by Turkish and Greek companies, the total 
Turkish investments to the Balkans will exceed the level of $2 
billion by the end of this year.

The trade volume between Turkey and the Balkan 
countries -except Greece is about $1.5 billion. The trade with 
Greece was $700 million in 1999, it is estimated to reach $5 billion 
in the year 2005. There are ten Turkish banks with about 40 
branches, which operate in the region. Turkish Eximbank credits 
to the region total $200 million. Turkish construction companies, 
which have a worldwide operational range, are very active all over 
the Balkans. Hundreds of Turkish companies, most of them small 
and medium sized are implanted in the region.

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000



If I might add, the recent political developments between 
Greece and Turkey seem to be contributing strongly to the creation 
of a more secure investment climate. Having moved politically 
from confrontation to cooperation, we now provide for ourselves 
and for the Balkans immense economic opportunities.

Another new dimension that sustains economic 
cooperation is the growing consciousness about the role of civil 
society and of sub-regional cooperation. I may cite the bordering 
countries initiative we took with my Bulgarian and Greek 
colleagues. Last March, we came together and on the same day we 
visited three bordering cities in each country. This initiative 
provided for numerous activities among civil society 
organizations of our countries, which is producing substantial 
economic results for the bordering regions.

Another positive development that affects the investment 
climate is the umbrella provided by the Southeast European 
Military Taskforce. Six regional countries are cooperating in this j  
endeavour which has its headquarters in Plovdiv. H

Regarding the economic dimension of Balkan 
perspectives, we can be cautiously optimistic. We might not be 
doing enough, but we are definitely better. As to the political 
dimension of Balkan perspectives, I would like to begin with some 
remarks on History.

Contrary to some general misperceptions, the Balkans 
historically had been a peaceful and relatively well-off region of 
Europe. From the 15th to the late 18th Centuries, this geography 
was immune to racial / religious persecutions and atrocities which 
were seen in other parts of Europe. Throughout the Ottoman 
Period in the Balkans, tolerance, coupled with a relatively 
egalitarian system which reduced the prerogatives of feudal lords 
and secured the welfare of the masses, was established.

It is partially due to the liberty of movement and to the 
tolerance which prevailed throughout the 15th to the 18th

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000 3
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Centuries, that many ethnic groups were able to move freely from 
one corner to the other in the Balkans. They settled even in remote 
areas where they found favourable economic opportunities. The 
mobility of peoples was the most invigorating input to this 
geography.

The multi-ethnic, multi-cultural and multi-lingual 
characteristic of the Balkans was preserved and respected under 
great empires as the Habsburgs and Ottomans.

But, with the advent of the ethnic nationalism in 19th 
century, the chemistry of the region has changed. The drive to 
draw political borders along ethnic lines replaced the climate of 
peaceful co-existence. In this context, the mobility of peoples in 
the past turned out to be the most dangerous characteristic of the 
Balkans: In fact, almost every nation in the Balkans currently has 
some of her people as "minorities" in another Balkan country; and 
each nation has others' "minorities" in her own territory.

And, in our present day, whenever there is an attempt to 
draw or redraw borders along ethnic lines, or to ethnically cleanse 
minorities, then, we find ourselves in trouble.

The wars in the Balkans following the disintegration of 
Yugoslavia constituted the greatest challenge to European security 
since World War II. Besides the huge tragedies they caused, they 
had spill-over effects which still threaten Southeastern Europe. 
Bosnia and Kosovo need no further explanation.

Now, we seem to be in a new stage, more conscious of the 
Balkans, more realistic and more responsible.

There is no mono-ethnic country in the Balkans. Each and 
every Balkan country finds as citizens, people of diverse ethnic 
origin and faith. This has been a source of richness in the past and 
a long standing Balkan tradition of tolerance. The future depends 
not on the negation, but on the affirmation of these values.

4 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000



The peoples of Southeastern Europe should benefit from 
the positive legacy of a shared history, in building their future.

The Balkans are no longer seen as remote or alien 
outreaches of the European Continent. In fact, centuries-old 
discriminatory approaches are to be replaced by integrationist 
policies.

It is fair to say that the approach of the international 
community towards the Balkans has radically changed. The views 
and interests of all major actors seem to converge and the Balkans 
are considered as an integral part of Europe.

Before concluding, I would like to make a final 
assessment:

We should not view "economic investment" as a separate 
ingredient to be activated once a secure investment climate is 
assured. Instead, we should consider investment as a main factor 
to bring about a secure climate. In other words, we should not wait 
for a climate of security to be fully realized in order to invest. We 
should invest, knowing that this is the most effective way to bring 
about that environment.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000 5



CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
KATAR ULAŞTIRMA BAKANI ŞEYH AHMAD BİN 

FALEH AL-THANİ’Yİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel, Türkiye'yi 
ziyaret etmekte olan Katar Ulaştırma Bakanı Şeyh Ahmad Bin 
Faleh Al-Thani'yi bugün kabul etmiştir. Görüşmede Katar 
Ulaştırma Bakanı Al-Thani, Katar Devleti Emiri Şeyh Hamad Bin 
Khalifa Al-Thani'nin sayın Cumhurbaşkanımızı Kasım ayında

•  • •  ____  ____

Katar'da yapılacak IKO Zirve Toplantısı'na davet eden mesajını 
tevdi etmiştir. Katarlı Bakan bu vesileyle Emir Al-Thani'nin en iyi 
dilek ve selamlarını iletmiş, Türklerin 700 yıl boyunca îslamiyeti 
dünyanın birçok yerinde tanıttıklarını ve birçok meseleyi 
göğüslediklerini belirtmiş, İKÖ'de temsil edilen bütün ülkelerin 
Türkiye'nin bu örgüt içinde önemli bir rol oynadığı görüşünde 
olduklarını, bu itibarla Katar'da yapılacak toplantıda Türkiye'nin 
temsil edilmesine fevkalade önem atfettiklerini bildirmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Katarlı Bakanı 
ülkemizde görmekten büyük memnuniyet duyduğunu, 
Türkiye'nin Arap Dünyası ve bu bağlamda dost ve kardeş Katar ile 
ilişkilere büyük önem atfettiğini, Türkiye'nin Katar'da 
düzenlenecek İKÖ Zirve Toplantısı'nda layıkı veçhiyle temsil 
edileceğini, ÎKÖ'nün İslam aleminin dayanışmasında önemli bir 
zemini teşkil ettiğini ifade etmiş; Büyükelçi Yaşar Yakış'ın İKÖ 
Genel Sekreterliği adaylığına Katar'ın destek vereceğini ümit 
ettiğimizi vurgulamış; Katar Devleti Emiri Al-Thani'ye şahsi 
selam ve en iyi dileklerinin iletilmesini konuk Bakan'dan rica 
etmiştir.

Katarlı Bakan, sayın Cumhurbaşkanımızın bu mesajını 
Katar Devleti Emiri Al-Thani'ye ileteceğini bildirmiştir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN 
ULUSLARARASI AVRUPA BİRLİĞİ ŞURASININ 

AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

Sayın Başkan, değerli uzmanlar ve bilginler, sayın 
konuklar;

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde üyelik sürecine dinsel 
açıdan yaklaşan bir bilimsel toplantı düzenlediği için Diyanet 
işleri Başkanlığımızı kutlarım.

Avrupa Birliği Şura Toplantısı'na sunulacak bildirilerin 
hepsi Avrupa Birliği ile ilişkilerimize ışık tutacak niteliktedir.

Türkler yaklaşık 600 yıldır Avrupa'nın etkin bir unsurudur. 
Avrupa'nın büyük bir bölümü yüzlerce yıl Osmanlı-Türk 
egemenliğinde yaşamıştır. Osmanlı egemenliğindeki bütün 
toplumlar kendi dinlerine, mezheplerine, dillerine hiçbir baskı 
altında kalmaksızın sahip çıkmışlardır. Cumhuriyet döneminde ise 
Türkiye'nin siyasal, sosyal ve kültürel yapısında yer alan köklü 
değişiklikler Avrupa ile bütünlüğümüze daha çok derinlik ve 
kurumsal boyutlar kazandırmıştır. Cumhuriyet Türkiye'si Avrupa 
Konseyi'ne üyedir. Avrupa Birliği'nin ortak üyesidir, NATO üyesi 
olarak Avrupa'nın güvenliğine büyük katkılarda bulunmuştur. 
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi kurmuştur.

20'nci yüzyıl sona ererken de tam üyelik yolunda ileri bir 
adım atarak, Avrupa Birliği üyeliğine aday olmuştur. Türk 
ulusunun Avrupalılığı coğrafi açıdan da, tarihsel açıdan da, 
kültürel açıdan da yadsınamaz. Ama Türk ulusu sadece Avrupalı 
değildir. Aynı zamanda Orta Asyalı'dır, Orta Doğulu'dur, 
Kafkasyalı'dır, Karadenizli'dir, Doğu Akdenizli'dir. Türk
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ulusunun bu karma kimliği Avrupalılık açısından onun bir 
eksikliği değil, zenginliğidir. Özellikle de Avrupa ile Asya'nın 
bütünleşme sürecinde; Avrasyalaşma sürecinde Türk ulusunun 
karma kimliği ve konumu özel bir önem kazanmıştır. Türkiye tüm 
dünyayı ve uygarlığı etkileyen bu sürecin anahtar ülkesi 
durumundadır. Şura toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul'un iki 
yakası da Avrupa ile Asya'yı bölen değil, bütünleştiren bir 
etkendir. Bu gerçeklere karşın Avrupa'da kimi çevrelerin hâlâ 
Avrupalı kimliğimizi tartışmaları ilginç bir aymazlık örneğidir. 
Kanımca bunun iki nedeni vardır: Nedenlerden biri ırkçılığın 
Avrupa'da hâlâ önemli bir etken olmasıdır. Biri de Avrupa 
Birliği'ni bir Hıristiyan Kulübü gibi görme eğiliminin hâlâ etkisini 
bir ölçüde sürdürmesidir. Son yıllarda yapılan kamuoyu 
yoklamaları Batı AvrupalIların üçte ikisinin ırkçı olduğunu 
göstermiştir. Bu, birçok Avrupalı'nın vicdan azabı duymaya 
başladığı Avusturya'daki son seçim sonuçlarına gösterilen 
tepkiden bellidir. Oysa Türkler'de ırk ayrımcılığı kavramı yoktur 
ve olamazdı. Çünkü Türkiye bağlamında Türk ulusu değişik 
ülkelerden, değişik dinlerden, değişik etnik kökenlerden gelen 
insanların yüzyıllar boyunca ayrımsız kaynaşmalarının ürünüdür.

Atatürk bunu çocuklar için hazırladığı yurt bilgisi 
notlarında şiirsel bir dille şöyle anlatır: " Çok büyük bir sahada 
vücut bulmuş aileler birleşerek, sop (yani klan) ve soplar 
birleşerek boy (yani kabile) ve boylar birleşerek öz (yani aşiret) ve 
özler birleşerek el (yani medine) ve nihayet eller de bir merkezde 
birleşerek büyük bir camia vücuda getirmişlerdir" der ve şu 
soruyu ekler; "Başka başka iklimlerin tesiri altında, başka başka 
cinsten yerlilerle binlerce sene yaşamış, kaynaşmış bu kadar eski 
ve bu kadar büyük bir insan cemiyetinin bugünkü çocuklarının 
tamamen birbirlerine benzemeleri mümkün müdür?" Sonuç 
olarak Atatürk, hiçbir etnik ayrım gözetmeksizin Türk Milleti için 
şu özlü ve yalın tanımı yapar: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran 
Türkiye halkına Türk milleti denir."

Yine Atatürk; "Bugün içimizde bulunan Hıristiyan ve 
Musevi vatandaşlar mukadderat ve talihlerini Türk milletine
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vicdanî arzularıyla rapt ettikten sonra kendilerine yan gözle, 
yabancı nazarıyla bakılmak, medeni Türk milletinin asli 
ahlakından beklenebilir mi?" diye sorarak dinsel ayrımcılığa karşı 
çıkar. •

Osmanlı döneminde de Türkler, Hıristiyan tebaaya geniş 
özgürlükler tanıdıkları gibi, ırk ve din ayrımcılığı yüzünden zulme 
uğrayan Museviler'in, başlıca barınağı olmuşlardır. Genellikle 
Avrupalılar, yeniçerileri yabancı müstevliler gibi görürler. Oysa 
büyük çoğunluğu ile yeniçeriler Hıristiyan Avrupalı ailelerin 
çocuklarından devşirilerek, Müslüman olmuş ve Türkleşmiş 
askerlerdi.

İstanbul'un fethinden sonra yüzlerce yıl vezirlerin, 
sadrazamların büyük bölümü de yine Hıristiyan kökenli Avrupalı 
devşirmelerdi. Onlar zorla Müslümanlaştırılmış ve Türkleştirilmiş 
de değillerdi. Çoğunun aileleri Osmanlı düzeninin sağladığı geniş 
olanaklar nedeniyle çocuklarını gönüllü olarak Osmanlı Türkü'ne 
verirlerdi. Nitekim reformasyon hareketini büyük ölçüde Osmanlı 
Devleti'nin Avrupa'ya getirdiği dinsel hoşgörü sayesinde başarıya 
ulaştırabilen Martin Luther, devşirmeliğin çekiciliğine kapılarak, 
çocuklarını Türk'e vermesinler diye yandaşlarını defalarca 
uyarmıştı. Yüzyıllar boyunca Avrupalılık ile Türklük böylesine 
içiçe geçip bütünleştikten sonra Türk ulusunun Avrupalılığı 
tartışılamaz.

Üstelik en az 3 milyon Türk, AB ülkelerine yerleşmiştir. 
Yalnız işçi olarak değil, yatırımcı olarak da, meslek adamları 
olarak da, sanatçı olarak da bu ülkelerde etkinlik kazanmışlardır.

Türklük ve Avrupalılığın bütünleşmesine çağımızda 
eklenen çok önemli bir etken de Cumhuriyet Türkiyesi'nde 
laikliğin benimsenmiş ve kökleşmiş olmasıdır. Laiklik din ve 
devlet yönetiminin birbirinden ayrılmasını sağlayarak, ülkemizde 
demokrasi yolunu açmıştır. Demokrasi yolunun açılması da 
demokratik Avrupa ülkeleri ile siyasal ilişkilerimize önemli bir 
boyut eklemiştir. İslam'ın laiklikle ve demokrasiyle 
bağdaşamayacağı iddialarının geçersizliği Türkiye örneğiyle
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görülmüştür. Cumhuriyet döneminde Türkiye, İslam'ın laiklikle 
de, demokrasiyle de çağcıllıkla da bağdaşabileceğini, üstelik 
topluma büyük canlılık kazandırabileceğini kanıtlamıştır. 
Peygamberimizin bilgiye ve bilime verdiği değer, uygulamada 
gereken yeri laiklikle bulmuştur. Laikliğin Türk toplumunu 
İslam'dan uzaklaştırdığı iddiası da gerçek dışıdır. Tam tersine 
teokratik Osmanlı yönetiminde Hıristiyan ve Musevi tebaa, kendi 
din kitaplarını serbestçe bastırıp çoğaltabilirken, kendi dillerinde 
okuyup anlayabilirken, Müslüman Türk halkı bu olanağa ancak 
laik cumhuriyetle kavuşabilmiştir. Yine teokratik Osmanlı 
döneminde köylerin mahallelerin çoğunda cami yokken, laik 
Türkiye Cumhuriyeti'nde camisiz köy veya mahalle hemen hemen 
kalmamıştır. Teokratik dönemde iyi yetişmiş din görevlilerinin 
sayısı çok azken şimdi laik cumhuriyet döneminde devletin 
sağladığı olanaklarla yetişmiş sayısız din görevlisi vardır. 
Teokratik Osmanlı döneminde Müslüman Türk halkının din 
bilgisine getirilen sınırlamalardan amaç, devletçe din adına 
yapılan düzenlemelerin ve alman kararların halk tarafından 
tartışılmasını önlemek, böylece halkın yönetime katılımını 
olabildiğince engellemekti. İslam'ın özüne aykırı olan bu 
uygulama laik ve demokratik Cumhuriyet’le sona ermiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı da halkın din bilgisi ve hizmetini 
her türlü baskıdan ve bağnazlıktan uzak olarak sağlamaktadır. AB 
ülkelerinde giderek yaygınlaşan çağdışı İslâmî akımlar da ancak 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla sınırlanabilir. Berlin 
İdare Mahkemesi'nin son zamanlarda Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın Almanya'daki etkinliğine çıkardığı güçlük, bu 
açıdan son derecede tehlikelidir. Bu uygulama devam ederse, hele 
başka bölgelere ve ülkelere de yayılırsa AB'deki Türk çocukları 
çağdışı bağnaz akımların etkisinde kalabilirler, o yüzden de 
çağdaş yaşama ve bulundukları ülkelere uyum sağlamaları çok 
zorlaşabilir. Alman dostlarımızın bu soruna bir an önce bir çözüm 
getirmelerini dilerim. Uluslararası Avrupa Birliği Şurası'nın birlik
üyesi ülkelerle ilişkilerimize değerli katkılarda bulunacağına 
inanıyorum.

Bu inançla Şura Toplantısı'nın katılımcılarına başarılar 
diliyorum, saygılar sunuyorum.
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TÜRKİYE İLE LIBYA ARASINDAKİ SIYASI 
İSTİŞARELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal, 
beraberinde bir heyetimiz olduğu halde 1-3 Mayıs tarihlerinde 
Trablus'a giderek Libya ile ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alan 
siyasi danışmalarda bulunmuştur. Libya Heyetine Dışişleri 
Bakanlığı Siyasi işler Bakan Yardımcısı Saad Mustafa Mucber 
başkanlık etmiştir.

Görüşmelerde Türkiye-Libya dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğu vurgulanarak, siyasi 
ve kültürel ilişkilerimizin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi 
üzerinde mutabakata varılmıştır. Ayrıca iki ülke arasında karşılıklı 
ziyaretlerin yapılmasının yararlı olacağı kararlaştırılmıştır.

Büyükelçi Ziyal başkanlığında yapılan heyetlerarası 
görüşmeler gayet olumlu geçmiş ve Türkiye ile Libya arasındaki 
ilişkilerin her alanda geliştirilmesi üzerinde oluşan ortak irade 
dolayısıyla, ziyaretten, ilişkilerimizin geleceği bakımından 
cesaretlendirici bir sonuç sağlanmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN NTV 
TELEVİZYONU “YAKIN PLAN” PROGRAMINDA

VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

MURAT AKGÜN: îyi günler. Yakın planı bu defa 
Ankara'dan açıyoruz. Konumuz Türk dış politikasındaki son 
gelişmeler. Konuğumuz ise Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem. 
Efendim hoşgeldiniz.

İSMAİL CEM: Hoşbulduk.

MURAT AKGÜN: Güncel bir soruyla başlamak
istiyorum. Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesinde İran
parmağı olduğuna dair iddialar giderek artıyor. Bu yönde bulgular
var. Eğer bunlar doğrulanırsa Türk-İran ilişkilerinin durumu ne 
olur?

•  _  _ •

İSMAİL CEM: Bu konudaki soruşturmayı İçişleri 
Bakanlığımız büyük bir başarıyla devam ettiriyor. Şu aşamada bir 
şey söylemek bize düşmez. Bir bakalım, İçişleri Bakanlığımızın 
vardığı sonuçlar, bize de resmen gelsin. Ancak o takdirde bir şey 
söylemem mümkün olabilir.

MURAT AKGÜN: Peki Türk-İran ilişkilerinin mevcut
durumu nedir efendim? Bu yönde bir değerlendirme alabilir 
miyim?

İSMAİL CEM: Efendim bizim İran'la ilişkilerimiz her 
zaman bazı sorunları da bünyesinde taşıyagelmiştir. Son 
dönemlerde bu sorunları sınırlamak ve işbirliği alanlarını 
genişletmek yolunda bazı çabalarımız oldu müştereken, İran 
Dışişleri Bakanıyla birlikte iki hükümet olarak. Mesafe de alındı.
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Ancak bu ilişkilerin tamamen düzlüğe çıktığı ve sorunların 
tamamen aşıldığı bir noktada değiliz. Bazı sorunlarımız mevcut. 
Bunları iyi niyetle aşmaya çalışıyoruz.

MURAT AKGÜN: Bu konuda son bir sorum olacak. Bu 
iddiaların gündeme gelmesinin hemen ardından Ankara ile 
Tahran'da bir temas oldu mu acaba îran'lı yetkililerle?

İSMAİL CEM: Henüz daha bizim konumuz olmuş değil.

MURAT AKGÜN: Anlıyorum. Peki o zaman New 
York'taki temaslarınıza geçmek istiyorum. Orada Türk-Yunan 
diyalogu konusunda yine Yunanlı muhatabınız Sayın George 
Papandreou ile biraraya geldiniz. Gündemdeki en önemli sorunun 
şu olduğunu düşünüyorum. Ege konusunda bir diyalog başlatmak 
için mutabakata vardınız mı? Ege konusundaki son durum nedir 
efendim?

İSMAİL CEM: Şimdi Ege konusunda, biz Türkiye olarak, 
sürekli iyi niyetini sergileyen, çözüm öneren ve çözüm konusunda 
hazır olduğunu açıklayan tarafız. Ege konusundaki bu 
tutumumuzu hem AB, hem Amerika ve NATO tabii dikkatle 
izliyor ve biliyor. Ege konusu Yunanistan için de hassas bir konu. 
Dolayısıyla ben Ege'ye bazı olumlu menfaatlerin kesiştiği 
noktalar açısından yaklaşalım diyorum ve burada bu menfaatlerin 
kesiştiği ortak noktaları ararken ve ortaya koyarken bazı sorunlar 
da elbette ortaya çıkacaktır. Bu sorunların çözümü için birlikte bir 
düşünce geliştirelim diyorum. Bu yaklaşım bir defa genelde 
destek görüyor. Yunan tarafının da meseleye böyle yaklaşmasını 
beklemekteyiz. Fakat şunun altını çizeyim.Yani Türkiye Ege'de 
büyük bir tehlike altında, büyük bir telaş içinde değil. Yani bizim 
konumumuz da sağlamdır, yaklaşımımız da tutarlıdır ve özellikle 
Ege konusunda tamamen uluslararası hukuka dayanarak Türkiye 
hareket etmektedir. Zaman içinde bunların bir çözüm yolunu 
bulması lazım. Ben daha çok ortak yaklaşım, ortak çözüm arayışı 
olarak meseleye bakmaktayım ve umuyorum bu yolda da gelişme 
olacak. Çok somut şeyler getirdik. Güven arttırıcı önlemler 
konusunda fevkalade tutarlı bir yaklaşımımız oldu. NATO bundan 
son derece memnun.
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MURAT AKGÜN: Neleri getirdik efendim. Biraz 
açmanızda mahzur yoksa?

İSMAİL CEM: Şimdi, genel olarak söyleyeyim. Mesela 
biz güven arttırıcı önlemler olarak silahsız uçuşları önerdik. Bilgi 
ve haberleşme alanında daha yakın işbirliği önerdik. Bunun gibi 
üç veyahut beş konuda somut şeyler. Birkaç konuda daha az önem 
taşıyan öneriler bunları yaptık ve bunları da Yunan tarafı 
değerlendiriyor. Seçim nedeniyle bir gecikme oldu onlarda. 
Umarım onlardan da yakın veya sıcak bir karşılık gelir ve bunları 
çözeriz. Ancak şunu da söyleyeyim: Türk-Yunan ilişkileri böyle 
sadece bir Ege'ye takılıp kalacak bir konu değil. Türk-Yunan 
ilişkileri şu aşamada benim de tahminlerimin ötesinde her iki ülke 
açısından faydalı olmaya başlamıştır. Malum benim açımdan, 
bizim açımızdan bu terör konusu son derece önemliydi ve bizim 
ilgili birimlerimizin değerlendirmesine göre şimdiden o konularda 
bir gelişme sağlandı. Yunan tarafıyla gerekli işbirliğini bizim ilgili 
birimlerimiz yapıyor ve mesela benim için çok önemli olan bu 
terör konusunda mesafe alındı. Aynı şekilde ekonomide müthiş bir 
faaliyet var. Turizmde çok etkili olduğunu turizmciler belirtiyor. 
Bütün bunlar son derece faydalı. New York'ta birkez daha 
konuştum. Sınır bölgelerinde ticareti geliştirme, buna dönük bir 
toplantı yapacağız. Uzmanlar, Bakanlığımızın ilgilileri. Sadece 
Yunanistan'la değil, Bulgaristan'la.

MURAT AKGÜN: Üçlü olacak.

İSMAİL CEM: Üçlü olacak. Bunun bütün Batı Trakya'yı 
bizim Trakyamızın üç ilini, ayrıca Ege sahillerini etkilemesi 
bekleniyor. Yani bu ticari sınır bölgelerindeki ticareti geliştirme 
yolunda adım atarsak, bunu da sağlamış olacağız ki, bu çok 
önemli. Öte yandan tabii bir de şu var. Bu Türk-Yunan ilişkisinin 
özellikleri, gelişmesi Türkiye'nin uluslararası iletişim ağında çok 
daha fazla yer almasını sağladı ki onun getirisi çok büyük. Şimdi 
bu biraz soyut gibi gözükecek ama fevkalade somut. Bizim bu 
ilişkimiz işte birlikte birşey yapma çabamız dünya kamuoyunda 
çok dikkatle ele alındı ve birdenbire Türkiyemizin ismi hem de
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övücü sözlerle en üst düzeyde iletişim ağma girdi. Yahut iletişim 
ağındaki yeri çok daha büyüdü. Bunun herşeye etkisi oluyor. Yani

•  •

nasıl oluyor? Örneğin turizme çok etkisi oluyor. New York'ta 
Başkonsoloslukta bir toplantı yaptık, bizim 
Başkonsolosluğumuzda. Bana verilen bilgiye göre New York 
Başkonsolosluğumuzun Türkiye'ye gelmeleri için Amerikalılara 
verdiği vize bu yıl rekor düzeyde. İnanılmaz deniyor. Yani 
yetişemiyoruz deniyor. O ölçüde. Şimdi bunun neye etkisi oluyor? 
Bunda Türkiyemizin isminin sadece siyaset ve dış siyaset değil, 
ekonomi elbette çok ağırlıklı, ama hep ön plana çıkması, olumlu 
bir şekilde gündemde olması, bunu teşvik ediyor ve bütün yayın 
organlarında Türkiye hakkında iyi şeyler daha çok yer alıyor. 
Örneğin, çok hoşuma gitti, bilmiyordum, Financial Times, ki çok 
önemli bir gazete, Cumartesi günkü Financial Times da, hafta 
sonu ilavesinde tam sayfa Edime anlatılıyor. "Osmanlı'nın İncisi" 
diye bir başlık altında. İşte camiler, kervansaraylar ve Edirne'nin 
özellikleri. Şimdi bütün bunlar tabii bir kartopu etkisi yapıyor ve 
umuyorum Türkiyemiz bu ivmeyi yakaladı. Bunu iyi 
kullanabilirsek 2-3 yılda Türkiye çok çok yukarı düzeylere 
çıkacaktır ümidindeyim.

MURAT AKGÜN: Sayın Bakan, Yunanistan'la ilgili
bölümü bitirmeden evvel Yunanistan'ın bugüne kadar hep bir
iddiası vardı. Ege'de bir tek sorun vardır. O da kıta sahanlığı
sınırlarının belirlenmesidir diye. Daha sonradan Kardak biraz
gündeme geldi. Peki bu tutumlarından vazgeçeceklerine veyahut
en azından bu tutumu yumuşatacaklarına dair bir işaret var mı ki
Ege konusunda rahat olunsun, bir diyalog umudu açılsın 
diyebilelim?

İSMAİL CEM: Şimdi efendim tabii herkesin kendi görüşü 
var. Yunanistan'ın görüşü öyle. Bizim görüşümüz farklı. Bugün bir
gazete haberiydi, Amerikalılar, Amerikan Dışişleri de çok iyimser 
Ege konusunda.

MURAT AKGÜN:... açıklaması var.
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İSMAİL CEM: Evet. Ege'de başlayacak, başlandı. Ben o 
kadar iyimser değilim. Ancak şimdi Ege'de mesele ne ise bunun 
birlikte incelenmesi lazım. Değerlendirilmesi lazım. Başka türlü 
hiçbir şey çözülmez ki. O zaman karşılıklı herkes kendi 
söylediğini tekrar eder ve hiçbir şey yapılmaz. Türkiyemiz 
açısından önemli olan bizim bir şey yapmak istediğimizi tescil 
ettirdik. Yani bugün kimse, efendim Türkiye barışçı değil, Türkiye 
sorunların çözümünü istemiyor ki, geçmişte hep bunları dinlerdik. 
Artık öyle bir şey sözkonusu değil. Bizim açımızdan önemli olan 
bu.

İkincisi biz bunları, ne ise meseleler, artık mesele 
olmaktan çıkaralım diyoruz. Bunun için hazırız. Yunanistan ne 
yapar? Nasıl bir tavır alır, onu bilemem. O kendi bilecekleri 
mesele. Fakat her iki ülkenin menfaati elbette hangi konuya sorun 
diye bakmaktaysa Yunanistan ve Türkiye onu karşılıklı oturup 
konuşmalı ve zannederim Ege de bir yerde öyle olacak.

____ ___  ____  _ •  •

MURAT AKGUN: Kısa sürede umutlu musunuz bundan?
•  _ •

İSMAİL CEM: Ben umut lafını hiç kullanmıyorum. 
Türkiye olarak biz yapmamız gerekeni yapıyoruz ve bu konuda 
bütün ilgililer NATO olsun, AB olsun bizim yapmamız gerekeni 
yaptığımızı da biliyorlar ve bundan sonrası umarım zaman içinde 
olur. Bir de şunu belirteyim: Ege ve benzeri konular, böyle medya 
projektörlerinin, kamuoyu projektörlerinin önündeki spektaküler 
toplantılar ve görüşmelerde ele alınmaz. Bunlar hükümetlerin 
çizdiği çerçevede Bakanlıkların, Bakanlık mensuplarının 
temaslarıyla zaman içinde oluşur. Ümid ediyorum bu da olacak.

MURAT AKGÜN: Peki o zaman Yunanistan'dan Kıbrıs'a 
doğru, aşağı doğru inelim. Kıbrıs konusunda üçüncü tur 
görüşmeler yapılacaktı. Ancak Klerides'in rahatsızlığı.........

İSMAİL CEM: Gecikme sözkonusu.

MURAT AKGÜN: Gecikme sözkonusu. Üçüncü turla 
ilgili görüşleriniz, değerlendirmeniz nedir? Acaba gerekli zemin 
de mevcut mu? Yüzyüze görüşmelere geçebilmek için?
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İSMAİL CEM: Hayır. Yüzyüze görüşmelere geçip 
geçmemek açısından tabii ki, sayın KKTC Cumhurbaşkanı karar 
verecek ve KKTC Hükümeti karar verecek. Onu bilemem. 
Kıbrıs'da bir defa biz şimdi kendi düşüncelerimizi, kendi 
ihtiyaçlarımızı daha etkili bir şekilde anlatıyoruz. KKTC 
yetkilileri bundan memnun. Sözleri çok daha farklı şekilde 
dikkate alınmakta, sayın Denktaş'ın ortaya koyduğu 
konfederasyon çözüm formülü şu sırada çok daha geniş bir 
dikkate mazhar oluyor. Ben fena gitmediği kanaatindeyim. Şu sıra 
ısrarla KKTC'ne uygulanan ambargoyu uluslararası gündeme, 
uluslararası dikkate taşımaktayım ve o konuda da bir yıl içinde 
mesafe alınabilir düşüncesindeyim. Bakalım göreceğiz. Kıbrıs 
davamız fena gitmiyor.

MURAT AKGÜN: Peki Kıbrıs'dan biraz daha Batı 
Akdeniz'e doğru kayalım isterseniz. Son zamanlardaki pek ön 
plana çıkmayan bir gelişme de Libya ile ilişkilerdi. Çok uzun 
zamandan sonra Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal 
Libya'ya gitti. Libya ile ilişkilerimizdeki durum nedir, gelişme 
nedir?

İSMAİL CEM: Libya ile bir iyileşme süreci başlıyor gibi. 
Bundan ben çok memnunum. Çünkü hep altını çizdiğim bizim 
tarihi coğrafyamız bizim açımızdan fevkalade önemlidir. Bu 
konuda Türkiye imtiyazlı bir ülkedir. Talihli bir ülkedir ve Libya 
bizim tarihi coğrafyamızda çok özellikli ve öncelikli yeri olan bir 
ülke. Ben hiç gitmedim Libya'ya. Fakat Libya'ya gidenlerden hep 
dinlediğim, Libya'da gerçekten bir Osmanlı, Türk, Libya 
bütünleşmesi olduğunu söylüyorlar; bunun yolda yürürken

ve Libya'lı yöneticilerin büyük bölümünün 
Türkiye'de eğitim görmüş olduğunu. Bir heyetimiz Libya'daydı, 
bugün bana bilgi verdiler, temasları konusunda ve şunu söylediler: 
Biz bütün temaslarımızı Türkçe yaptık dediler. Çünkü 
muhatabımız Libya yöneticileri Türkçe konuşuyordu. Libya 
hakikaten ekonomik açıdan, siyasi açıdan, kültürel açıdan 
fevkalade önemli ve bugünlerde bir iyiye doğru gelişme 
gözüküyor ve bu devam edecek.
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MURAT AKGÜN: Gruplar halinde bir diyalog sözkonusu 
mu acaba, ekonomi alanında olsun, diğer alanlarda olsun?

İSMAİL CEM: Herhalde, herhalde evet. Gelişme yolunda 
gidiyor. Bizim Libya konusunda ciddi bazı kaygılarımız ve 
politikamıza getirdiğimiz, koyduğumuz sınırlamalar vardı. Şimdi 
bunların ihtiyatla kalkmasını mümkün kılabilecek bir ortam 
Libya'da oluşmuşa benziyor. Dolayısıyla iyi gidiyor Libya ile 
ilişkilerimiz. Bütün bunların yanısıra bir şeyi söylemeyi unuttum. 
Şu sıra biz Meksika'da olağanüstü bir şey yapmaktayız. 
Meksika'da Nisan-Haziran aylarında değişik iş merkezlerinde, 
değişik büyük satış merkezlerinde Türkiye ve inanç turizmi ve 
Türkiye konulu etkinlikler düzenlemekteyiz. Bunu tek başına 
bizim Bakanlığımız değil, ilgili Bakanlıklar yapıyor. 
Koordinatörlüğü Büyükelçiliğimiz mekan olarak yapıyor. Bana 
gelen rakamlar inanılır gibi değil. Şimdiden çok sayıda 
MeksikalIya bu bilgileri götürebildik ve büyük ilgi topladı. Hatta
o kadar ilgi topladı ki, biz bu etkinliği Venezuela'ya, Arjantin'e ve 
Şili'ye götürmeye hazırlanıyoruz. Demek istediğim bu bir kartopu. 
Yani Türkiye o kartopunu yuvarlamaya başladı. Şimdi büyüyor. 
Ekonomi iyi gidiyor, dış siyaset iyi gidiyor, iç siyaset istikrarlı 
gözüküyor. Bunu biraz daha dikkatle, biraz daha beceriyle devam 
ettirmemiz halinde çok yukarıya çıkaracağız, benim beklentim o.

MURAT AKGÜN: Peki zikzaklarla gidiyoruz. Meksika 
dedik, Libya dedik. İsterseniz biraz da Suriye. Bir son soru da 
Suriye ile ilgili olsun istiyorum. Suriye ile ilişkilerde düzelme 
vardı. Gözle görülür bir düzelme vardı. Hatta bir ortak 
deklarasyon üzerinde çalışılıyordu. Bir Türk heyeti oraya gitmişti. 
Peki Suriye ile ilişkilerimiz ne düzeyde? Ziyaret sırası bizde.

İSMAİL CEM: Evet yapacağız inşallah.

MURAT AKGÜN: Ne zaman gideceksiniz?
•  •  __

İSMAİL CEM: Şimdi ortak siyasi çalışmalar var. Onların 
sonuçlanma aşamasına gelindi. Şu sıralarda çok geniş bir ticari 
heyetimiz gidecek. Suriye'nin şu sıra başı çok sıkışık. Malum, bir

18 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000



yandan İsrail meselesi, barış görüşmeleri, Lübnan meselesi. Çok 
da zorlamıyoruz. Ancak Suriye ile ilişkiler iyi bir şekilde 
gelişiyor. Siyasi belgelerde sonuca varılmasının ardından 
muhatabım El Shara ile biraraya geleceğiz.

MURAT AKGÜN: Ortak belgeler biterse.
•  •

İSMAİL CEM: Evet o belgeler tamamlanınca, hadise 
yeterince olgunlaşmış olacak ve bir şekilde biz Sayın Shara ile 
biraraya geleceğiz. Burada benim gördüğüm, bu yıl bizim 
açımızdan Orta Asya, Kafkasya fevkalade önemli. O konularda 
ciddi çalışmaların, temasların içindeyiz. Bunlarla bağlantılı olarak 
doğalgaz ve Bakü-Ceyhan konuları. Ben herhalde önce bir 
Bakü'ye gideceğim. Daha sonra muhtemelen Kazakistan ve 
Kırgızistan var. Bu konular Orta Asya ve Kafkasya bizim bu 
seneki gündemimizin en önemli maddeleri.

MURAT AKGÜN: Sayın Bakan süremiz elverdiğince 
Türk dış politikasındaki son gelişmeleri sizle ele aldık. Soruları 
yanıtladığınız için teşekkür ediyorum.

İSMAİL CEM: Teşekkür ediyorum.
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BRATİSLAVA’DA DÜZENLENEN “AVRUPA HAFTASI” 
ÇERÇEVESİNDE PİYANİST GÜLSİN ONAY’IN VERDİĞİ

KONSERLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da her yıl Mayıs ayı
başında geleneksel olarak düzenlenen "Avrupa Haftası"na bu yıl
Türkiye de AB'ne aday ülke sıfatıyla katılmıştır. Bu çerçevede,
devlet sanatçısı piyanistimiz Gülsin Onay, 6 Mayıs 2000 tarihinde
Bratislava'da düzenlenen bir gecede başarılı bir konser vermiştir.
Diğer bestecilerin yanısıra, Adnan Saygun'un eserlerini de
seslendiren sanatçımız büyük takdir toplamıştır. Slovak Dışişleri
ve Adalet Bakanları'nın da hazır bulundukları konseri seçkin bir 
davetli topluluğu izlemiştir.
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ADDRESS BY H.E. SÜLEYMAN DEMİREL, PRESIDENT 
OF THE REPUBLIC OF TURKEY AT THE “TALE OF 

THREE SEAS” CONFERENCE ORGANIZED BY DEİK,
BSEC BUSINESS COUNCIL AND CERA

Distinguished guests,

It is a great pleasure for me to address the third "Tale of 
Three Seas" conference here in istanbul. At the outset, I would 
once again like to congratulate Mr. Yavuz Zeytinoglu on behalf of 
DEiK, Mr. Nihat Gokyigit on behalf of the Black Sea Business 
Council, Mr. Daniel Yergin and Mr. John Stanislaw on behalf of 
the Cambridge Energy Associates for already turning this yearly 
event into an established tradition. I wish them continued success 
in this and future conferences. This tale, which we began to tell 
three years ago under the title of "Tale of Two Seas", should 
continue to be told.

I would like to take a moment to pay a special tribute to 
Mr. Nihat Gokyigit for his passionate efforts to create the Black 
Sea Orchestra which we heard today. This unique group of 
musicians coming from 22 countries around the Caspian, Black 
Sea and the Mediterranean, is the perfect picture of the inherent 
harmony among the different cultures, languages, peoples of this 
vast geography. Through their music they remind us the age old 
spirit of living and working together that has shaped the common 
fate of the different civilizations for centuries in the geographies 
surrounding these three seas. I warmly applaud them and their art. 
My dear friend Mr. Nihat Gokyigit deserves our deep appreciation 
for his noble idea of putting together this magnificent orchestra 
and for sponsoring it for all these years.
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This brings me to the sub-title of this year's conference, 
that is, "Eurasian Energy at the Crossroads." Indeed, since the 
historic downfall of the shameful Berlin Wall and since the break
up of the former Soviet Union we have been at a crossroads in 
every sense. For the past decade all of us have faced a challenge: 
the challenge of meeting our new and common destiny in the 
newly emerged political geography, called "Eurasia". It has since 
been a question of whether, as the international community, we 
could grasp the importance of Eurasia for our common future. I 
remember the speech I gave as Prime Minister at the Davos 
Conference back in January 1992, where I said:" in the aftermath 
of the end of the Cold War a new political geography is being born. 
It should not be a zone of conflict, nor a new zone of influence. 
Rather, it should become a zone of peace and prosperity where 
conflict will be replaced by cooperation and by the spirit of living 
and working together." Therefore, I commend the initiators of this 
conference for their timely grasping of the importance of Eurasia 
for the future peace, prosperity, security and stability of the vast 
stretch of geography spanning from Vancouver to Vladivostok.

In the last decade, the countries in Eurasia have been 
facing enormous hardships in their efforts to transform their 
societies and economies. Are we, as the commonwealth of 
democracies which also embraced these new countries, better off 
altogether today than a decade ago ? This is the question we 
should be able to address when assessing the overall political and 
economic outlook of Eurasia. I believe that the answer is "yes". A 
decade ago, the peoples of these countries lived under closed 
political and economic systems which kept them isolated from the 
rest of the world. Today, there is no comer of Eurasia that we 
cannot reach. From the free trade zone in Kyrgyzstan at the 
borders of China, to the oil fields in the Caspian basin, the 
international community is working hand-in-hand with their 
counterparts, investing in the future of these countries. A decade 
ago, the young people of these countries had no means to learn 
about the world they live in. Today, the internet connects them 
with the global network of people communicating and trading
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with one another through fiber-optic. A decade ago cooperation 
meant subordination. Today, regional cooperation mechanisms 
such as the Black Sea Economic Cooperation, bring these 
countries closer around concrete projects and objectives. And, the 
last but not the least, a decade ago the natural resources of Eurasia 
remained either underground or under control. Today, new energy 
pipelines are being built to turn these resources into lasting and 
secure sources of income.

Since we last met here, momentous developments have 
taken place in this regard. On 18 November 1999, together with 
the presidents of Azerbaijan, Georgia, Turkmenistan and 
Kazakhstan we signed the framework agreements on the Baku- 
Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline and the Trans-Caspian Natural Gas 
Pipeline. President Clinton signed both agreements as witness in 
an equally historic gesture. As I said on that occasion, "as we 
displayed our will towards transporting the oil and gas resources 
of the Caspian basin in a safe, economic and environment-friendly 
manner we were at the same time responding to the call of 
history." By that act, we were not only connecting the Caspian Sea 
to the Mediterranean, but also tying our destinies together. I 
believe that the agreements that we signed on that day will serve 
peace and prosperity in the entire Eurasia. After that giant step, 
another milestone has been the signing of the Georgia Host 
Government Agreement in Washington on April 28 of this year. 
As President Clinton said on that occasion, by that action, 
Azerbaijan, Georgia and Turkey have shown once again their 
commitment to building regional cooperation, peaceful relations 
and better lives for all their peoples. And, today, moments from 
now, we will witness another important event here in this setting. 
Representatives of the three countries will sign the modified 
Azerbaijan Host Government Agreement. All these achievements 
complete our legal work and bring the Baku-Ceyhan Project 
closer to be realized. I would like to pay a special tribute to 
Presidents Haydar Aliyev and Eduard Shevardnadze for their 
determination and farsight in building our common future. They 
are among the true pioneers of the process that brought about
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today's result. I also want to express my deep appreciation for 
Presidents Tiirkmenba§i and Nazarbayev for their great support 
and commitment to the pipeline projects we have been 
undertaken. Let me also express my deep gratitude to President 
Clinton and the members of his administration. Right from the 
outset of his Presidency, President Clinton foresaw the crucial 
importance of Eurasia's peace, prosperity and stability for the 
global peace. Our job is not done. Now we have to build these 
pipelines. Because, the more time we waste, the more we 
jeopardize the well-being of the people of Istanbul and the safety

____  •

of the Turkish Straits. Istanbul and the Bosphorus which are the 
common heritage of humanity will be spared a nightmare with the 
realization of these projects. Let there be no mistake: we cannot 
and we will not let our Straits turn into natural pipelines.

The underlying concept of these pipelines is to ensure 
access to world markets for the countries of the region, while 
helping diversify sources of energy supply for global markets. 
These projects will make sure for these countries to be able to rely 
on long term income for their development efforts. However, we 
first need a peaceful, stable and prosperous Eurasia. In this 
respect, we are ready and willing to cooperate in a spirit of 
partnership with our friend and neighbour Russia towards turning 
this objective into a reality. However, we are still far from true 
peace in certain comers of Eurasia. The Caucasus remains to be a 
region of conflict and unsettled problems.

In the last couple of years, the international community 
has focused its attention more on two of the three problems which 
I consider as the most important unresolved issues in the 
immediate neighbourhood of Europe: the Middle East and South
eastern Europe. As we seem to have achieved certain progress 
towards lasting peace and stability in those two regions, I believe 
that we now have to turn our attention closer to the Caucasus. I 
made an appeal at the OSCE Summit back in November 1999 in 
Istanbul to develop a multilateral cooperation scheme in the 
Caucasus, which would be called "the Caucasus Stability Pact." I

24 DI§i§LERi GUNCESi- Mayis 2000



repeated my appeal in January of this year in a letter to the leaders 
of the interested countries, including the United States and Russia. 
According to this proposal, this Pact would bring the three 
southern Caucasus countries together with their neighbours 
Turkey, Russia and Ukraine, and with the participation of the 
United States, France, Germany, United Kingdom, other 
interested members of the European Union, the European Union 
itself and leading international financial institutions such as IMF, 
the World Bank and EBRD. Such a forum should mainly be built 
on the OSCE principles and would draw on what we have 
successfully achieved in the Balkan region by means of finalizing 
the Stability Pact for Southeastern Europe. The main objective of 
this forum should be creating a new atmosphere of cooperation 
based on tangible reconstruction and rehabilitation projects 
supported by a financial and material commitment from the 
international community. Naturally, the ultimate success of such 
an initiative would depend on the establishment of a lasting and 
viable peace in the region. Thus, steps in this direction should 
precede the formation of such a regional forum. However, I 
believe that the conflicting parties in the region have to be offered 
a new perspective of peace dividend in order to encourage them to 
take bold steps towards peace.

Although we all agree that the past conditions and the 
current situation in the Caucasus could hardly be comparable to 
what we have already achieved in Southeastern Europe, I am 
confident that our successful accomplishments there could be a 
source of inspiration for the Caucasus. For, today, at the beginning 
of a new millennium, peace and prosperity of a particular region 
must be seen as the peace and prosperity of all. And, our peoples 
living around the three beautiful seas dream the better days of 
peace and prosperity. This is the challenge before all of us.

Distinguished guests,

On that note, let me repeat what I said at the end of the 
speech I made on the signing of the Baku-Ceyhan Agreement back 
in November 1999:
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"Looking at Europe and Asia stretching in both sides of the 
Bosphorus I can clearly see the world of the 21 st century that is 
full of hope. It will be a world of global cooperation; a world 
where rivalry will be replaced by the spirit of common destiny and 
solidarity; a world where knowledge will constitute the solid basis 
of common happiness of humanity; a world where happiness for 
one will mean happiness for all. On the contrary, it will be a world 
where every one of us will be a stakeholder in the destiny of others 
and where hegemonic reflexes will be replaced by the spirit of 
solidarity and cooperation."

Wherever I may be in the future, I will continue the 
journey we began a decade ago towards making our noble ideals 
of lasting peace, stability and prosperity a reality all over Eurasia.

Thank you.
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ADRESS BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF 
TURKEY IN THE CEREMONY ORGANIZED ON THE

OCCASION OF THE EUROPEAN DAY

Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

It is a great pleasure for me to address you at the home of 
Atatlirk on the occasion of the 50th anniversary of the Schuman 
Declaration which is accepted as the starting point in creating a 
new Europe.

For the first time, this year we are celebrating the 9th May
European day together with our EU member and candidate
partners. A few days later, we shall be celebrating the 50th
anniversary of 14 May 1950, which is a turning point in the history
of Turkish democracy. It is particularly significant that these two
historical turning points happened so close to one another. The
idea of building a new Europe is a democratic integration project.
Turkey wholeheartedly believes in the idea of creating an
integrated Europe that shall rise on the foundation of the
partnership amongst countries sharing the same democratic values
and ideals; it has been supporting this exciting project from the
very beginning. Back in 1967 at the Association Council Meeting
in Brussels, in my capacity as the Prime Minister of the time I said,
"for Turkey, the European Economic Community means a genuine
success of democratic order". Today, the fact that our continent
has come closer than ever to the target of integration around the
ideal of democracy burdens us with a major responsibility before 
history.
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In Europe, we have left behind a millennium full of several 
conflicts and wars due to political, ideological, religious and 
ethnic differences. Democratic Europe project is the most 
effective tool available to make a difference in the new 
millennium that begun only a few months ago. The European 
identity defined by equality, freedom and fraternity for all works 
like a key to peace, prosperity and stability. This identity should in 
no way be based on religion. The main basis of this identity should 
be composed of values like democracy, respect for human rights 
and the rule of law that are products of the painful historical 
experiences of Europe of which we are a part. This identity should 
be developed with a joint struggle agaiffet religious and ethnic 
discrimination, racism and xenophobia.

____ •  •

Defined by ismet İnönü in 1963 as "the boldest project 
created by human intelligence in the history of humanity so far", 
the European Union has currently become a common ideal and a 
centre of attraction for all the peoples on the continent. This 
common target offers a golden opportunity to enrich the national 
citizenship identity with the European citizenship identity. We can 
benefit from this opportunity only if the European Union 
perceives cultural differences as the source of its richness.

The EU Helsinki Summit Decision dated December 10, 
1999 confirming Turkey's candidacy to full membership against 
this background, does not only have the potential of being a 
milestone in the history of Turkey-EU relations but also in the 
history of Europe itself. With this decision, the EU clearly 
illustrated its position vis-a-vis those who practice discriminatory 
policies based on religious differences. This decision did not only 
mean a red light to tendencies in favour of defining the EU on 
religious grounds but also put a meaningful stop to the last 
millennium full of religious, ethnic, cultural and ideological 
fragmentations and conflicts. A new era has started in the history 
of Europe. This era shall be different than the previous. On the 
horizon rises a united Europe constructed upon the solidarity of 
constitutional democracies. This new Europe which we shall build
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all together will have the power of "...bringing a moral 
contribution to the development of the world" as said by Jean 
Monet and it will be erected on the basis of the notion of 
constitutional citizenship blending national identity with 
European identity.

As I approach the end of my term of office as the President 
of the Republic, it is particularly significant for me to see Turkey 
leave behind a historical turn on the path of full membership to the 
EU. As a politician who has always advocated and struggled for 
democratic values and the idea that there cannot be a Turkey 
without Europe or a Europe without Turkey, and as a politician 
who has always undertaken with excitement, enthusiasm and 
commitment the responsibility for the steps to ensure Turkey's 
rightful position in the integration of Europe, I am much more 
hopeful and optimistic of the future. In this respect, I particularly 
would like to underline the fact that Turkey's accession to the EU 
has taken off on a road with no possible return. I perceive the 
questioning by certain groups whether Turkey really belongs to 
Europe as the reflection of an unhealthy state of mind that will 
disappear in the wheels of history. Yes, candidacy is not the end of 
the road. However, Turkey has announced its full awareness of the 
duties and responsibilities of being a candidate for full 
membership and placed as its first priority the harmonization with 
the criteria set for full membership to the EU; and it has taken 
action to this end.

Turkey, as defined in the decision of the Helsinki Summit 
as "a candidate state destined to join the Union on the basis of the 
same criteria as applied to the other candidate states" faces the 
responsibility of accelerating the reform process that has already 
been initiated in all fields for this purpose. From now on, we 
should be aware that the timing of full membership is, in some 
respects, up to us. We consider the challenge of exceeding above 
the level of contemporary civilization on which the Republic of 
Turkey is based as reaching European standards in all fields. 
Turkey has the necessary national consensus towards this end. We
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In Europe, we have left behind a millennium full of several 
conflicts and wars due to political, ideological, religious and 
ethnic differences. Democratic Europe project is the most 
effective tool available to make a difference in the new
millennium that begun only a few months ago. The European
identity defined by equality, freedom and fraternity for all works 
like a key to peace, prosperity and stability. This identity should in 
no way be based on religion. The main basis of this identity should 
be composed of values like democracy, respect for human rights 
and the rule of law that are products of the painful historical 
experiences of Europe of which we are a part. This identity should 
be developed with a joint struggle agaiffct religious and ethnic 
discrimination, racism and xenophobia.

___  __ •  •

Defined by ismet İnönü in 1963 as "the boldest project
created by human intelligence in the history of humanity so far", 
the European Union has currently become a common ideal and a 
centre of attraction for all the peoples on the continent. This 
common target offers a golden opportunity to enrich the national 
citizenship identity with the European citizenship identity. We can 
benefit from this opportunity only if the European Union 
perceives cultural differences as the source of its richness.

The EU Helsinki Summit Decision dated December 10, 
1999 confirming Turkey's candidacy to full membership against 
this background, does not only have the potential of being a 
milestone in the history of Turkey-EU relations but also in the 
history of Europe itself. With this decision, the EU clearly 
illustrated its position vis-a-vis those who practice discriminatory 
policies based on religious differences. This decision did not only 
mean a red light to tendencies in favour of defining the EU on 
religious grounds but also put a meaningful stop to the last 
millennium full of religious, ethnic, cultural and ideological 
fragmentations and conflicts. A new era has started in the history 
of Europe. This era shall be different than the previous. On the 
horizon rises a united Europe constructed upon the solidarity of 
constitutional democracies. This new Europe which we shall build
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all together will have the power of "...bringing a moral 
contribution to the development of the world" as said by Jean 
Monet and it will be erected on the basis of the notion of 
constitutional citizenship blending national identity with 
European identity.

As I approach the end of my term of office as the President 
of the Republic, it is particularly significant for me to see Turkey 
leave behind a historical turn on the path of full membership to the 
EU. As a politician who has always advocated and struggled for 
democratic values and the idea that there cannot be a Turkey 
without Europe or a Europe without Turkey, and as a politician 
who has always undertaken with excitement, enthusiasm and 
commitment the responsibility for the steps to ensure Turkey's 
rightful position in the integration of Europe, I am much more 
hopeful and optimistic of the future. In this respect, I particularly 
would like to underline the fact that Turkey's accession to the EU 
has taken off on a road with no possible return. I perceive the 
questioning by certain groups whether Turkey really belongs to 
Europe as the reflection of an unhealthy state of mind that will 
disappear in the wheels of history. Yes, candidacy is not the end of 
the road. However, Turkey has announced its full awareness of the 
duties and responsibilities of being a candidate for full 
membership and placed as its first priority the harmonization with 
the criteria set for full membership to the EU; and it has taken 
action to this end.

Turkey, as defined in the decision of the Helsinki Summit 
as "a candidate state destined to join the Union on the basis of the 
same criteria as applied to the other candidate states" faces the 
responsibility of accelerating the reform process that has already 
been initiated in all fields for this purpose. From now on, we 
should be aware that the timing of full membership is, in some 
respects, up to us. We consider the challenge of exceeding above 
the level of contemporary civilization on which the Republic of 
Turkey is based as reaching European standards in all fields. 
Turkey has the necessary national consensus towards this end. We
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are in the effort of converting this national consensus into a 
national mobilization. I am fully convinced that not only the 
governmental bodies, but all the local administrations, 
universities, business community, trade unions, NGO's and all 
individuals are willing to undertake their share of the task.

Ladies and gentlemen,

The accession criteria that we need to comply with are 
known. We need to prepare for not only compliance with the 
Copenhagen Criteria but also the Maastricht Criteria and the 
European Monetary Union. This, in fact, is an objective that 
Turkey has set for itself to develop more, to become richer and to 
achieve prosperity and happiness sooner. Therefore, the 
preparatory process for accession to the EU means an extensive 
project of change and transformation for us. Turkey is determined 
to implement this project with success.

In the next period, "harmonization" will be the key word 
that we shall use to describe our relations with the EU. The 
harmonization process is similar to a long distance running race. 
In this situation what counts is to keep running without any 
interruptions and to complete the race. It is, however, equally 
important not to fall behind the other countries in the race. Thus, 
we should make the best use of the time element in the new 
dynamic initiated by the Helsinki Summit and make sure that we 
should not lose momentum.

I would like to make an appeal to our nation: full 
membership to the European Union is a choice we have made by 
our own free will. No one can make us a full member to the 
European Union by force. Therefore, we must rid ourselves of the 
dilemma of trying to become a full member on the one hand and 
of feeling to be succumbed to foreign pressure for the reforms we 
must adopt on the other. Refusal to comply with the standards 
necessary for full EU membership means that we lack willpower 
on this issue. If we are sincere about our willpower, we must adapt 
as soon as possible to the EU level in all matters and change our 
present mindset in all walks of life. We have no time to lose.
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1. We must overcome our shortcomings in democracy, 
respect to human rights and the rule of law. Turkey, which has 
been a member of the Council of Europe since its foundation and 
thus a part of the European legal system, should become a party to 
those European conventions to which it is not yet a party; it should 
also become fully compliant to the provisions of the conventions 
to which it has acceded. Constitutions are social contracts which 
determine the basic foundation of the state and the fundamental 
rights and freedoms of individuals. Constitutions have become 
subject to international scrutiny with the advances in the 
codification of international law in the field of human rights. As
I have emphasized many times on previous occasions, Turkey is 
exposed to many criticisms about its constitution since the 1982 
Constitution was drafted as a result of a military intervention and 
the parts on rights and freedoms are subject to a regime of 
exceptions. In addition, as I have emphasised in my last speech at 
the TGNA, the section of the Turkish Constitution on fundamental 
rights and freedoms should be harmonised with Turkey's 
international commitments. The TGNA should enhance the steps 
taken towards this end and should make the necessary 
constitutional and legal amendments as soon as possible.

2. As Turkey works on harmonization with the EU acquis 
communautaire, it should revise its administrative structure; it 
should adopt a state structure which takes decisions at a level that 
is closest to its citizens and establish the stability of democratic 
institutions.

3. Turkey should undertake a comprehensive judicial 
reform and ensure the swift, fair and independent functioning of 
the judiciary. This is one of the conditions of being a state of law.

4. The current economic reform efforts should be 
accelerated in order to meet following objectives:

- Reducing the inflation rate to the 2-3 percent band while 
keeping the interest rates in 5-6 percent margins;
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- Meeting the price stability criterion of the EU by taking 
measures to maintain the value of the Turkish Lira;

- Giving Central Bank of Turkey an independent structure;

- Reducing the budget deficit to 3% of the GDP and 
undertaking basic structural reforms, especially an agricultural 
reform;

- Accelerating the process of environment-friendly 
industrialisation, modernizing agriculture and increasing the 
productivity per capita, and decreasing the ratio of agricultural 
workers to general population to that of the EU;

- Continuing the energy investment program which plays 
a vital role in industrialization;

- Rendering public tenders transparent;

- Implementing the privatization program in a rapid and 
determined manner; bringing the state involvement in economic 
and commercial activities to an end once and for all, including in 
banking and insurance;

- Fighting with determination against corruption and 
becoming a party to relevant conventions of the OECD and 
Council of Europe on this matter;

- To prioritize and to start immediately the processes to 
harmonize the service sector with the EU regulations and 
competition practices.

5. Another issue of extraordinary significance and priority 
for Turkey's integration with the European Union is the 
maintenance of Turkey's active foreign policies and its prominent 
role as a global state in a vast geography from the Balkans to the 
Caucasus, Central Asia and Middle East; from the Caspian and 
Black Sea Basins which include Russia and Ukraine, to the
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Mediterranean Basin which includes Greece and Cyprus. Turkey 
adds more strength and richness to Europe's integration with its 
ability to address different cultures and its key role in carrying to 
this region Europe's common values with their political, economic 
and social dimensions. Our leadership and efficiency in regional 
cooperation initiatives such as the South Eastern European 
Stability Pact, Black Sea Economic Cooperation, ECO, our 
Caucasus Stability Pact proposal; our role in contributing to the 
stability and prosperity of the Balkans, Caucasus and Central 
Asia; the dialogue we established with Greece; the proximity talks 
between the parties concerning Cyprus; our bilateral and 
multilateral cooperation with Russia; and becoming a global 
energy terminal by completing the Baku-Ceyhan Oil Pipeline and 
natural gas pipelines are among foreign policy issues that are 
important for our common future with Europe. We should 
continue to emphasize these issues.

Turkey will continue to be on the path towards 
development and betterment in all fields, from education to health 
care, from economy to law and politics. This path intersects with 
the path of full membership to the European Union. We will 
become a full member to the European Union during the first 
decade of the 21. century. We will cover this bumpy path by 
working with our partners within the European Union. In fact, the 
contacts established and the meetings held between Turkey and 
the European Union following the Helsinki Summit indicate that 
the EU has the will to work in cooperation. The decisions taken 
during the Association Council meeting held on April 11, 2000 
after many years have proven that concrete steps are taken to 
develop our relations. I sincerely believe that this constructive 
beginning will enable us to reach our target in much shorter time.

Distinguished guests,

We know that the EU is on the eve of reforms which will 
establish its institutional structure in the 21. century. These 
reforms are vital for enlarging in a healthy manner, as well as

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000 33



reinforce the position the Union will establish in the future. 
Turkey hopes that the work of the intergovernmental conference, 
which is largely dedicated to realizing institutional reforms, will 
be finalized in a manner acceptable by all member and candidate 
countries. Meanwhile, we believe that Turkey, which has been 
making sacrifices over the years to contribute to security in 
Europe, will establish a position that is proportional to its 
experiences and contributions within the context of establishing, 
guiding and implementing common foreign and security policies 
for Europe.

Distinguished guests,

On the occasion of the "European day", I would like to call 
upon all the countries of our continent: the pioneers of the new 
European project have left to future generations the great legacy 
of the European Union, the boldest project created by human 
intelligence. They started this journey with the dream of a Europe 
where conflict and animosity would be replaced by cooperation, 
solidarity and the awareness of a common destiny; where 
permanent peace would reign on the basis of democracy, human 
rights, rule of law and economic freedoms. Today, we are closer 
than ever to turning their dream into reality. It is our obligation 
towards future generations not to waste this historical opportunity. 
As I look into the future, I can see a hopeful Europe for the 21. 
century. In this democratic, prosperous and peaceful Europe, the 
happiness of one should not mean the unhappiness of another, new 
divisions are not allowed, everyone has a share in each other's fate. 
Turkey will determinedly contribute as a partner to the ideal of 
establishing a new Europe; it will further enrich the European 
Union's pluralists structure as a country which has proven the 
compatibility of democracy, secularism and Islam. I shall continue 
to serve this comprehensive project no matter where I may be. Let 
us unite our strengths and work hand in hand to establish a truly 
united Europe.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN “AVRUPA 
BİRLİĞİ GÜNÜ”NDE YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

" Bu yeni dönemle, hem Avrupa Birliği ülkelerinin hem de 
Türkiye'nin önüne yeni bir tarih sayfasının açıldığı 
düşüncesindeyim. Stratejik bir değişim gerçekleşiyor. Artık hiç 
bir şey, eskisi gibi olmayacaktır."

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Adayı olması, 
ilişkilerimizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 60'larda 
imzalanan "Ortaklık Anlaşması"ndan bu yana uzun bir süre geçti. 
O yıldan bu yana, kurulmuş bütün Türk hükümetlerinin 
programında, "Avrupa Birliği üyeliği" ortak bir hedef olarak yer 
aldı. "Gümrük Birliği Anlaşması"yla, ileri bir aşama gerçekleşti. 
1999 Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye'nin aday üyeliği gerçekleşti.

Şimdi, ilk olarak, bizim katkılarımızla Avrupa 
Komisyonu'nun gerçekleştireceği "Katılım Ortaklığı" belgesinin 
hazırlıkları devam ediyor. Bunun ardından, bu kez Avrupa 
Birliği'nin katkılarıyla bizim hazırlayacağımız ve çok kapsamlı bir 
plan niteliği taşıyan "Ulusal Program" gerçekleşecek.

Avrupa Birliği ile Türkiye'nin birlikte ve umutlu yolculuğu 
başlarken, herkesin yapması gereken çok iş olduğunu bilmekteyiz.

Uzun ve zorlu bir süreç olan adaylık ve üyeliğin, Avrupa 
Birliği ve Türkiye'nin karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmek 
suretiyle, makul olan en kısa sürede tamamlanmasını 
dilemekteyiz.

Başlatmış olduğumuz bu yeni dönemle, hem Avrupa 
Birliği ülkelerinin hem de Türkiye'nin önüne yeni bir tarih sayfası
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açıldığını düşünüyorum. Stratejik bir değişim yaşanmaktadır 
Artık hiç bir şey, eskisi gibi olmayacaktır.

Avrupa Birliği'nin oluşturduğu beraberlik ve bu 
beraberliğin sınırları, artık, Balkanlar'dan ve Ege'den 
geçmemektedir. AB'nin sınırları, Türkiye'yi de kapsayarak, 
Türkiye'nin doğusundan geçmektedir. Bu, son dönemlerdeki en 
önemli stratejik değişimdir. Bu, kendisini şimdiden 
hissettirmektedir ve önümüzdeki yıllarda daha da belirgin şekilde 
hissettirecektir.

Bu çerçevede, aday Türkiye ile Avrupa Birliği'nin, 
birbirlerine karşı yeni yükümlülükleri oluşmaktadır: Her ikisi de, 
aynı ortak AB coğrafyasında yer alan birimler olarak, birbirinin 
esenliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü gözetmek sorumluluğunu 
üstlenmektedir.

Türkiye'nin AB adaylığı, Türkiye'nin stratejik ve siyasal 
konumunu güçlendirmektedir. Türkiye'nin kendi tarihi 
coğrafyasına olan katkısı, şimdi daha da büyümüştür. AB 
ilişkilerinin gelişmesi, Türkiye'nin başka ülkelerle ilişkilerini 
ihmali değil, tam aksine, daha da önemsemesini ve 
güçlendirmesini birlikte getirmiştir. Bugün Türkiye, AB'ne aday 
olarak, yüzyıllarca tarihini, kültürünü paylaştığı ülkelerle daha 
güçlü ilişkilere girmektedir. Türkiye'nin adaylığı, AB'ne çok şey 
katmıştır ve katacaktır.

Avrupa Birliği, artık, Türkiye'nin ona getirdiği özgün tarih 
deneyiminden, kültür birikiminden, çağdaş özelliklerinden, son 
derece genç toplumundan ve dinamik ekonomisinden şimdi çok 
daha fazla yararlanma fırsatı bulmaktadır. Avrupa Birliği'nin 
Doğu'daki yeni dünyalara, medeniyetlere, kültür ve ekonomilere 
açılımında, elbette Türkiye'nin tecrübeleri de paylaşılacaktır. 
Türkiye'nin üye adayı olduğu Avrupa Birliği, artık, gerçekten çok 
kültürlü, çok dinli bir organizasyona dönüşmektedir.

Türkiyemize gelince, Türkiye daha ileri bir mantığa, 
ölçütlere ve hedeflere ulaşmanın, daha ileri bir demokrasiyi,
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siyasal, toplumsal ve bireysel ilişkileri her alanda gerçekleştirme 
iddiasındadır. Şimdi Türkiye, bu iddiasıyla hedefine yürürken, 
artık, Avrupa Birliği adaylığının hızlandırıcı, kolaylaştırıcı 
dinamiklerinden, Avrupa Birliği'nin bilgi ve deney birikiminden 
yararlanacaktır.

Belirttiğim gibi, Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin önünde 
yeni bir tarih sayfası vardır. Bu sayfada elbette sorun da, güçlük 
de, engel de yer almaktadır. Ama, belki herşeyden fazla, umut yer 
almaktadır. Bu gelişmenin, Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne ve bu 
yeni durumdan etkilenecek büyük bir coğrafyaya hayırlı olmasını 
dilerim.

Ve son olarak da, AB ile son üç yıldır gerçekleştirdiğimiz 
bütün çalışmalarımızda, karşılaştığımız bütün sorunlarda ve 
sıkıntılarda bize yol gösteren ve daima destek veren sayın 
Cumhurbaşkanımıza derin saygılarımızı ve teşekkürlerimizi 
sunuyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI REXHEP 

MEİDANİ’NİN DAVETİNE İCABETLE ARNAVUTLUK’A
YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel, Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani'nin davetine icabetle 10 Mayıs 
2000 tarihinde Arnavutluk'a bir günlük çalışma ziyareti 
gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı tarafından Arnavutluk'un en büyük 
devlet nişanı tevcih edilecektir.

Bu ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili 
ilişkilerimizin yanı sıra, başta Kosova sorunu olmak üzere, iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde de 
görüş teatisinde bulunulacaktır.
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TÜRKİYE-ETYOPYA İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Etyopya, Türkiye'nin tarihten kaynaklanan köklü ilişkileri 
bulunduğu önemli bir ülkedir. Türkiye-Etyopya ilişkilerinde son 
zamanlarda büyük gelişmeler olmuştur. Mart ayında Etyopya 
Dışişleri Bakanı Seyoum Mesfın beraberinde bir heyetle sayın 
Bakanımızın davetine icabetle ülkemizi ziyaret etmiş, ziyaret 
vesilesiyle çeşitli anlaşmalar imzalanmış ve iki ülke ilişkilerinde 
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek hususlara ilişkin bir 
Eylem Planı hazırlanmıştır.

•  •

Uç yıldır süregelen ve milyonlarca insanı etkileyen 
kuraklık dolayısıyla Etyopya'ya, Türkiye tarafından da gıda 
yardımında bulunulması kararlaştırılmıştır.

Kızılay, ilk aşamada Etyopya'ya 25.000 Dolarlık nakdi 
yardım göndermiştir.

Bu kez de, Kızılay tarafından hazırlanan gıda yardımının 
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla 10 Mayıs 2000 tarihinde 
Etyopya'ya sevk edilmesi Hükümetimizce kararlaştırılmıştır.

• •

Ote yandan çeşitli Türk yardım kuruluşları da Etyopya'ya 
gıda yardımında bulunmaktadırlar.
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KARADENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI
(BÜKREŞ) SÖZLEŞMESİ KARADENİZ 

KOMİSYONU’NUN İSTANBUL’DA YAPILAN 
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

A. 16 ülkenin atıklarıyla kirlenen Karadeniz dünyanın en 
fazla hasara uğratılmış denizlerinden biridir.

Karadeniz'i, altı kıyıdaş ülke ile Karadeniz'e akan nehirleri 
paylaşan on ülke kirletmektedir. Sözkonusu havza 160 milyon 
nüfusu barındırmakta ve kıta Avrupa'sının yaklaşık yarısını 
kapsamaktadır. Tuna nehri Romanya'da Karadeniz'e ulaştığında 
yılda yaklaşık 60 ton civa, 1.000 ton krom, 4.500 ton kurşun ve
50.000 ton petrol boşaltmaktadır.

Özel coğrafyası Karadeniz'in her zaman yaşama elverişsiz 
bir su kitlesi olmasına yol açmıştır. Toplanan nehir ve yağmur 
sularının dışarıya aktığı tek kanal ise İstanbul Boğazı'dır.

Karadeniz'in ekolojik dengesi otuz yıl gibi kısa bir zaman 
süreci dahilinde bozulmuştur. Aşırı avlanmadan dolayı zaten 
büyük baskı altında olan balık ve deniz ürünleri zinciri süratle 
bozulmuştur. 1980'lerde 800.000 ton olan balık potansiyeli bugün
100.000 ton'a düşmüştür.

Karadeniz'in sınırlarötesi çevre problemleri, bu konuda 
uluslararası işbirliğini kaçınılmaz bir öncelik haline getirmiştir.

B. 1. Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması (Bükreş) 
Sözleşmesi Karadeniz Komisyonu V. Toplantısı, Dönem Başkanı 
ÇEGM Büyükelçi Fügen OK Başkanlığında 27-28 Nisan 2000 
tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Avrupa 
Komisyonu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), UNDP,
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Küresel Çevre İmkanı (GEF) ve Tuna Komisyonu Temsilcileri de 
katılmıştır.

Toplantı'da:

(i) Merkez Anlaşması’nın Komisyon Dönem Başkanı 
Büyükelçi Fügen OK ile Türk Heyeti Başkanı Çevre Bakanlığı 
Müst.Yrd. Okan ÜÇER tarafından imzalanmasıyla Sekretarya'nın 
İstanbul'da kurulması sağlanmıştır.

(ii) İmtiyaz ve Muafiyetler Anlaşması, Türkiye, Romanya, 
Bulgaristan ve Gürcistan tarafından imzalanmıştır. Rusya ve 
Ukrayna tarafından ise iç mevzuatlarının gerektirdiği formaliteler 
tamamlanınca diplomatik kanaldan imzalanacaktır.

2. Toplantı sonunda "Kararlar ve Tavsiyeler" benimsenmiş 
ve Bütçe ile Çalışma Programı onaylanmıştır. Sekretarya'nın 15 2  '£>
Ekim 2000'de faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Sekretarya'nın /  2  2 
faaliyete geçmesiyle toplantıya katılan uluslararası kuruluşların ü  ® 1  
proje bazında katkıları gerçekleşecektir. {* ^

O
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KEİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ 
TOPLANTISI’NIN 27 NİSAN 2000 TARİHİNDE 

KİŞİNEV’DE YAPILMASINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

- KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, üye 
ülkelerin katılımı ile 27 Nisan 2000 tarihinde Moldova'nın 
başkenti Kişinev'de yapılmıştır. Sözkonusu toplantı sonunda KEİ 
Dönem Başkanlığı 6 aylık süre için Moldova'dan Romanya'ya 
geçmiştir.

- Toplantıya, KEİ nezdinde gözlemci ülkeler, Avusturya, 
Fransa, Almanya, İsrail, Slovakya temsilci göndermişlerdir. 
Ayrıca, Avrupa Komisyonu, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu, 
UNDP, Dünya Bankası temsilcileri ile İstikrar Paktı Özel 
Koordinatörü Bodo Hombach toplantıya resmi davetli sıfatıyla 
katılmışlardır.

- Toplantıda ülkemiz, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Sencar ÖZSOY başkanlığında bir heyetle temsil 
edilmiştir.

- Türkiye açısından toplantının en önemli sonucu KEİ 
örgütü ile ülkemiz arasında bir "Merkez Anlaşması"nm 
imzalanmasıdır. Son birkaç yıldır halledilmeye çalışılan bu 
konuda Bakanlığımızca son dönemde gösterilen yoğun çabalar 
sonucunda tüm üye ülkelerin mutabakatları sağlanmıştır. Ülkemiz 
adına Büyükelçi Sencar Özsoy, KEİ adına Dönem Başkanı 
Moldova Dışişleri Bakanı Nicolae Tabacaru tarafından törenle 
imzalanan bu Anlaşma ile KEİ merkezinin Türkiye'de (İstanbul) 
olduğu uluslararası alanda resmen tescil edilmiştir.
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- Ayrıca, bu Anlaşma ile KEI üyesi ülkelerin KEI örgütü 
nezdinde Daimi Temsilcilik açmaları olanaklı hale gelmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle, üye ülkeler KEİ Nezdinde Akredite 
Daimi Temsilcilik açabilecek ve Daimi Temsilci 
atayabileceklerdir.

- Öte yandan, KEİ Sekretaryası, Türkiye'nin görüşü 
doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Yeni yapılanmada, 
Sekretarya'nın bir Genel Sekreter (Gürcü), iki Genel Sekreter 
Yardımcısı (Türk ve Romen) ve her biri proje sorumlusu olarak 
görev yapmak üzere altı profesyonel kadrodan müteşekkil olması 
karara bağlanmıştır.

- Sekretarya Genel Sekreter Birinci Yardımcılığına 1 
Mayıs 2000 tarihinden geçerli olmak üzere emekli Büyükelçi 
Tanşuğ Bleda getirilmiştir.

- KEİ Örgütü'nün teşkilatlanma aşamasını tamamladığı ve 
bundan böyle somut projelere ağırlık vermesi gerektiği toplantıya 
katılan tüm taraflarca paylaşılan bir husus olmuştur. Bu 
doğrultudaki öncü rolümüz çerçevesinde, Dönem Başkanlığını 
devralan Romanya'nın faaliyet programına dahil edilmek üzere, 
KEİ bölgesinde "Ticaretin Kolaylaştırılması", "Balıkçılık", 
"Enerji", "KOBİ'ler" ve "Turizm" alanlarında somut proje 
önerilerimiz heyetimizce toplantıya sunulmuş ve sözkonusu 
projelere ilişkin çalışma kağıdının Bakanların onayladığı karar 
belgesinde yeralması sağlanmıştır.

- Sözkonusu somut proje önerilerinin süratle hayata 
geçirilmesi amacıyla, Bakanlığımız koordinatörlüğünde ilgili 
diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşlarımızın etkin biçimde faaliyet 
göstermeleri için gerekli önlemler alınmaktadır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARNAVUTLUK’A 
HAREKETİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani'nin davetlisi 
olarak Arnavutluk'a gidiyoruz. Bu, Cumhurbaşkanı olarak 
Arnavutluk'a yaptığım dördüncü ziyaret olacaktır. Arnavutluk 
Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani de son üç yıl içerisinde dört kez 
ülkemize gelmiştir.

Arnavutluk ile tarihten kaynaklanan dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerimizi bugün de aynı çerçevede en üst seviyede 
sürdürmekteyiz.

Cumhurbaşkanı Meidani ile yapacağımız görüşmelerde 
ikili ilişkilerimizin yanı sıra, başta Kosova sorunu olmak üzere, 
ülkelerimizi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
de görüş teatisinde bulunacağız.

Ziyaretim sırasında değerli dostum Cumhurbaşkanı 
Meidani bana Arnavutluk'un en büyük devlet nişanını tevcih 
edecektir. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin seçkin bir simgesi olarak gördüğüm bu nişanı tüm 
Türk halkı adına kabul edeceğim.

Bu ziyaretimin, ülkelerimiz arasında her alanda 
mükemmel düzeyde sürdürülmekte olan ilişkileri daha da 
güçlendireceğine inanıyorum. Türkiye, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de Arnavutluk halkının yanında olmaya devam 
edecektir.
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10 MA Y U  2 0 00

CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
ARNAVUTLUK’UN EN YÜKSEK DEVLET NİŞANI 

OLAN “İSKENDER BEY NİŞANF’NIN TEVCİHİ 
TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMANIN METNİ

Amavutluk'un en yüksek devlet nişanını tüm Türk Halkı 
adına Arnavutluk Cumhurbaşkanı aziz dostum ve kardeşim sayın 
Rexhep Meidani'den almaktan büyük memnuniyet duymaktayım. 
Bu nişanın tevcihi, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostluk ve 
kardeşlik ilişkilerinin ulaştığı mükemmel düzeyin bir 
göstergesidir.

Arnavutluk bizim için ayrı ve özel bir yere sahiptir. 
Kökleri tarihte bulunan ilişkilerimiz günümüzde de her alanda 
mükemmel düzeyde başarıyla sürdürülmektedir.

Bu başarı, tarihten husumet yerine dostluk ve işbirliği 
mesajları çıkartan ve geleceğe güvenle bakan geniş ufuklu iki 
devletin ve iki milletin ortak eseridir.

Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığım yedi yıllık 
dönemde Arnavutluk'u dört kez ziyaret ederek ilişkilerimizin daha 
da geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalıştım. Bu çabamızı 
karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı sayın Meidani'ye ve öteki 
Arnavut yetkililerine bu vesileyle şükranlarımızı teyiden sunmak 
istiyorum.

Bu güzel ülkeye her gelişimde büyük bir dostluk ve 
misafirperverlikle karşılandım. Ziyaretlerimin güzel anılarını 
daima muhafaza edeceğim.

Aziz dostum ve kardeşim Cumhurbaşkanı sayın 
Meidani'ye tekrar teşekkürlerimi sunuyor, Türk ve Arnavut 
halklarının esenliği ve örnek kardeşliğinin sonsuza dek sürmesini 
diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ARNAVUTLUK 
ZİYARETİ DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

"Arnavutluk Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Rexhep 
Meidani'nin davetlisi olarak Arnavutluk'a gerçekleştirdiğim bir 
günlük ziyaretimi tamamlayarak Tirana'dan dönmüş 
bulunuyorum.

Uzun yıllar boyunca içiçe yaşadığımız, aynı tarihi, kültürel 
değerleri, gelenek ve görenekleri paylaştığımız Arnavutluk ile 
ilişkilerimiz daima özel bir yere sahip olmuştur.

Ziyaretim sırasında, Cumhurbaşkanı Meidani bana 
Amavutluk'un en yüksek devlet nişanını tevcih etti. Bu anlamlı 
nişanı tüm Türk Halkı adına kabul etmekten şeref duydum.

Ziyaretim sırasında, Arnavutluk ile aramızdaki 
mükemmel ilişkilerin daha da derinleştirilerek geliştirilmesi 
hususunda Cumhurbaşkanı Meidani ile görüş alışverişinde 
bulunduk. Bu çerçevede, özellikle ekonomik ve ticari 
işbirliğimizin daha da geliştirilmesi üzerinde mutabık kaldık. Türk 
işadamlarının Arnavutluk'ta daha fazla yatırım yapmaları için 
teşvik edilmeleri hususunda görüş birliğine vardık.

Ayrıca, Kosova'daki durum ile diğer bölgesel ve 
uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. 
Temaslarımda, Arnavutluk makamlarıyla hemen her konuda 
görüş birliği içerisinde olduğumuzu memnuniyetle müşahede 
ettim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN AZERBAYCAN 
CUMHURBAŞKANI HAYDAR ALİYEV İLE 

YAPTIKLARI TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel, bugün 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın Haydar Aliyev ile bir telefon 
görüşmesi yapmıştır. Görüşmede, dün (9 Mayıs) İstanbul'da 
düzenlenen "Uç Denizin Hikayesi" isimli uluslararası Enerji 
Konferansı çerçevesinde; Türk, Azeri ve Gürcü makamlarınca 
imzalanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi ile ilgili 
Azerbaycan Geçiş Ülkesi Anlaşması üzerinde durulmuş ve 
böylelikle imza işlemleri tamamlanmış, boru hattı projesiyle ilgili 
tüm anlaşmaların onay işlemlerinin önümüzdeki günlerde ilgili 
ülkeler parlamentoları tarafından tamamlanması gerektiği 
hususunda mutabık kalınmıştır.
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ICAO KONSEY BAŞKANI İLE ICAO GENEL 
SEKRETERİ’NİN ÜLKEMİZİ ZİYARETLERİYLE

İLGİLİ AÇIKLAMA

8 Mayıs-2 Haziran 2000 tarihlerinde düzenlenecek ITU 
Dünya Radyokomünikasyon Konferansı vesilesiyle 6 Mayıs 2000 
tarihinde İstanbul'a gelen Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu 
(ICAO) Konsey Başkanı Dr. Assad Kotaite ile 13 Mayıs 2000 
tarihinde ülkemize gelecek olan Genel Sekreter Costa Pereira 
Sayın Ulaştırma Bakanımız tarafından resmi temaslarda 
bulunmak üzere Ankara'ya davet edilmişlerdir.

ICAO Konsey Başkanı Dr. Kotaite, 11-12 Mayıs 2000 
tarihlerinde, Genel Sekreter Costa Pereira ise 16-17 Mayıs 2000 
tarihlerinde Ankara'da sivil havacılık makamlarımızla temaslarda 
bulunacaktır.

ICAO Konsey Başkanı sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından kabul edilecektir.

Konsey Başkanı sayın Dışişleri Bakanımız ile de 
görüşecektir.

ICAO Genel Sekreteri de sayın Ulaştırma Bakanımız ve 
Ulaştırma Bakanlığımız Müsteşarı tarafından kabul edilecektir.

Uluslararası sivil havacılığın merkez kuruluşu olan 
ICAO'nun yürütme ve karar organının başı sıfatıyla Konsey 
Başkanı Dr. Assad Kotaite, son olarak 1986 yılında ülkemize 
resmi bir ziyarette bulunmuştur. ICAO Genel Sekreteri düzeyinde 
ise bugüne kadar herhangi bir resmi ziyaret gerçekleşmemiştir.

ICAO Konsey Başkanı’mn uzun bir aradan sonra, Genel 
Sekreteri’nin ise ilk kez yapacakları ziyaretlerin, ülkemiz sivil 
havacılığının yeniden yapılandığı bir dönemde gerçekleşiyor 
olması ayrı bir önem taşımaktadır.
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HAZRETİ İSA’NIN DOĞUMUNUN 2000. YILI 
VESİLESİYLE DÜZENLENMEKTE OLAN 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Hazreti İsa'nın doğumunun 2000. yılı vesilesiyle bu yıl 
Hıristiyanlık için önemli dini mekanlara yönelik büyük bir turizm 
akımı gerçekleşmektedir.

Üç semavi dinin buluşma merkezlerinden birisi olan 
Türkiye'de de İslam, Hıristiyan ve Musevi dini ve kültürel 
mirasının önemli eserleri yer almaktadır.

inanç yılı dolayısıyla gerçekleşecek bu uluslararası inanç 
faaliyetleri ve ziyaretleri bakımından Türkiye'nin ayrıcalıklı 
konumunu ön plana çıkartmak için diğer Bakanlıklarımızın 
yanısıra, Bakanlığımızca da yürütülen tanıtım faaliyetleri 
çerçevesinde 6 Nisan 2000 tarihinde nüfusu yoğunlukla Katolik 
olan Meksika'da "Pilgrimage Through Turkey: Land of Faiths" 
isimli 35 fotobloktan oluşan bir sergi açılmıştır.

Yerel basında geniş yer verilen serginin düzenlenmesinde 
Avrupa ve Asya arasında çeşitli medeniyetlerin kesiştiği bir 
kavşakta yer alan ülkemizin zengin tarihi ve kültürel birikimi ve 
farklı dinlerin birarada uyum içinde yaşayabildiğinin 
vurgulanmasına özen gösterilmiştir.

Sergi, Büyükelçiliğimizin çabalarıyla ve yerel destek 
sağlanarak Türk ve yabancı sanatçıların konserleri, ülkemizi

•  •

tanıtıcı İngilizce ve İspanyolca film gösterileri ve çeşitli 
promosyon etkinlikleriyle zenginleştirilmiştir.
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Sözkonusu sergi Meksiko City'nin üç ayrı kültür 
merkezinde birer ay süreyle Nisan-Haziran 2000 döneminde 
teşhir edilecek olup, yaklaşık 1 milyon kişiye hitap edecektir.

Büyük ilgi gören serginin yaz aylarında Latin Amerika'ya 
açılım politikamızı da destekleyecek şekilde Şili, Arjantin ve 
Venezuela'da tekrarlanması öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN, İRAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 

LAVASANİ’NİN MÜSTEŞAR BÜYÜKELÇİ O. FARUK 
LOĞOĞLU İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN SORUYA

CEVABI

İran'ın Ankara Büyükelçisi sayın Lavasani, önceden vaki 
talebi üzerine, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu'na bugün bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Bu 
vesileyle sayın Müsteşarımıza üç mesaj tevdi etmiştir.

İlk olarak, Büyükelçi Lavasani İran Cumhurbaşkanı sayın 
Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı görevine yeni seçilen sayın Ahmet 
Necdet Sezer'e muhatap bir tebrik mektubunu sunmuştur.

İkinci olarak Büyükelçi Lavasani, İran Dışişleri 
Bakanı’nın Sayın Bakanımıza muhatap mektubunu iletmiştir.

İran Büyükelçisinin, ilettiği üçüncü belge, İran Dışişleri 
Bakanı Birinci Yardımcısı’nın, sayın Müsteşarımıza göreve 
başlaması nedeniyle kutlama mesajı olmuştur.

Iran Dışişleri Bakanının sayın Bakanımıza muhatap 
mektubunda, İran'ın Türkiye ile ilişkilerine verdiği önem ve iki 
ülke arasındaki işbirliğinin güvenlik dahil tüm alanda 
geliştirilerek devam ettirilmesi yönündeki siyasi kararlılığı 
vurgulanmaktadır. Aynı mektupta, son günlerde Türk basınında 
yer alan İran ile ilgili haber ve yorumlara da değinilmektedir. İran 
tarafının beklentisinin güvenlik konuları dahil her türlü iddiaların 
ortak komitelerde ilgili makamlar arasında ele alınması olduğu 
ifade edilmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000 51



İran Büyükelçisine, Türkiye'nin de ikili ilişkilerin 
geliştirilmesine önem atfettiği belirtilmiş, güvenlik konularındaki 
hassasiyetimiz ayrıntılı şekilde bir kere daha anlatılmış, ayrıca 
Türk basınının özgür olduğu ve görevini yerine getirdiği 
vurgulanmıştır.

Sayın Bakanımız İranlı meslektaşının mektubuna en kısa 
zamanda yazılı olarak cevap verecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Toplantımıza hoşgeldiniz. Benim sizlere 
re'sen ileteceğim bir husus yok. Herhalde sorularınız olacak 
tahmin ediyorum. Buyurun.

SORU : Efendim İran konusuna geçmeden, AfganlIlarla 
ilgili, Doğu Beyazıt’ da 9 ölü 6 yaralı Afgan olduğu söyleniyor.

CEVAP : Doğrusunu isterseniz ben de sizlerden duydum. 
Bu konuda henüz bize gelmiş bir bilgi yok. En azından bana 
intikal etmiş bir bilgi yok. Ben toplantımızdan sonra konuyu 
araştıracağım. Herhalde oradaki mahalli makamlardan bilgi 
isteyeceğiz. Ne oldu? Mahiyeti nedir? Belki oradaki mahalli 
makamlarımız, idari makamlarımız da açıklamalarda 
bulunacaklardır. Dolayısıyla şu anda bu konuda size söyleyeceğim 
bir şey yok.

SORU : Sayın Bakanın ziyaret programında bir değişiklik
var mı?

CEVAP : Sayın Bakanımızın önümüzdeki dönemde 
yapmayı öngördüğü bazı ziyaretler var. Bunlarla ilgili hazırlık 
çalışmaları devam ediyor. Tarihler yaklaştıkça sizlere bilgi veririz. 
Şu aşamada sizlere teyid edebileceğim bir ziyaret yok, ama 
olacaktır.

SORU : Portekiz'e gideceği doğru mu?

CEVAP : Portekiz'e gitmiyor Bakanımız, hayır.
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SORU : Neden gitmiyor?

CEVAP : Zaten gitmesi sözkonusu değildi. Şöyle ifade 
edeyim. Sayın Bakanın katılabileceği uluslararası toplantılarla 
ilgili hazırlık çalışması çok önceden yapılır. Önümüzdeki bir ay 
içinde, iki ay içinde, üç ay içinde hangi toplantılar olduğu, sayın 
Bakanımızın bunların hangilerine katılacağı, hangilerine 
katılmayacağı konusu planlanır. Sonra bunlar değerlendirilir. 
Sayın Bakanımız bir kısmına katılır, bir kısmına katılmaz. 
Portekiz'deki toplantıya da Dışişleri Bakanı düzeyinde katılınması 
diye bir gerek yok. Olabilir de, olmayabilir de. Dolayısıyla sayın 
Bakanımız bu toplantıya katılmayacak. Türkiye bir heyetle temsil 
edilecek.

SORU : Kimin temsil edeceğini biliyor musunuz?

CEVAP : Zannediyorum Milli Savunma Bakanımız da 
gidecek. Herhalde Bakanlığımızdan da ilgili servislerden 
görevliler refakat edecektir.

SORU : Diğer ülkelerden katılım hangi düzeyde olacak? 
Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım olacak mı?

CEVAP : Dışişleri Bakanı düzeyinde katılan da var, 
katılmayan da var, benim bildiğim kadarıyla.Yani her ülkeden bir 
Dışişleri Bakanı gelmiyor.

SORU : İran'la ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na İçişleri 
Bakanlığı'ndan herhangi bir belge gelmedi değil mi, şimdiye 
kadar?

CEVAP : Gelmedi, hayır.

SORU : Bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın izlediği 
prosedür nedir? İran'a yönelik suçlamalar var. İran'dan bu konuda 
herhangi bir bilgi istendi mi? İran'ın sizin nezdinizde herhangi bir 
girişimi oldu mu?
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CEVAP : Başka Iran soruları var mı? isterseniz hepsini 
birden cevaplayayım.

SORU : Sayın Ecevit dün dedi ki: "Dış bağlantıları tespit 
ettik" dedi. Bu konuda herhangi bir istişareniz oldu mu?

CEVAP : Şimdiye kadar sorulara cevap olarak ben şunları 
söyleyeyim. Bunun ötesinde çok fazla da bir şey beklememenizi 
öneriyorum.

___  • ___

Bu konuda biliyorsunuz içişleri Bakanlığımız ve Emniyet 
Makamlarımız tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma var. 
Bu soruşturma bildiğim kadarıyla gizli olması gereken bir süreçtir. 
Biz Dışişleri Bakanlığı olarak gelişmeleri izliyoruz. Bu konuda 
bize yetkili makamlarımızdan intikal ettirilecek bilgi ve belgelerin 
değerlendirilerek, gereğinin tarafımızdan hakkıyla yerine 
getirileceği tabiidir.

___  •

SORU : Iran'lılarla herhangi bir şekilde, herhangi bir 
bağlantı kuruldu mu? Buradaki Büyükelçilikle sorunu ele aldık 
mı?

____  ___  •

CEVAP : Iran tarafıyla bizim şu ana kadar bu konuda bir 
temasımız olmadı.

___  •

SORU : İran’la aramızda suçluların iadesi anlaşması 
bulunuyor mu?

CEVAP: Bilmiyorum, araştırmam gerekir.

SORU : Efendim İran'dan bir girişim, bir temas oldu mu?

CEVAP : İran'dan da bir girişim yok. Sadece sizin de 
hatırlayacağınız üzere, yanılmıyorsam geçtiğimiz Pazar günü 
Ankara'da İran Büyükelçiliğinin yaptığı bir açıklama var.

SORU : Efendim İran ile Türkiye arasında bir mekanizma 
var, güvenlik konusunda. Bu son gelişmelerden sonra bu toplantı 
gerçekleşecek mi, belirli aralıklarla.
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CEVAP : Değindiğiniz gibi, İran ile aramızda güvenlik 
meselelerinin ele alındığı çeşitli mekanizmalar mevcut. Bunlar

____  •  • •

düzenli aralıklarla toplanıyor. Türkiye veya İran'da. Önümüzdeki 
ilk toplantının hangi toplantı olacağını ve nerede yapılacağını 
bilmiyorum.

SORU : Basında çıkan yazılarda karşılıklı personel 
sayısının Büyükelçiliklerde azaltılacağı yönünde haberler var?

CEVAP : Hayır. Benim haberim yok.

SORU : Efendim sayın Bakan’ın sayın BaşbakanTa 
görüşmesinde İran gündeme geldi mi?

CEVAP : Sayın Bakanımızın, sayın Başbakanımızla 
görüşmesi esas itibariyle son dış gelişmeler, sayın Bakanımızın 
New York ziyareti, orada yaptığı temaslar ve diğer dış politika 
konularında sayın Başbakan’a bilgi sunmak amacına yöneliktir.

SORU : Biraz daha netleştirmek için, yanlış
anlamadıysam şu aşamada elinize herhangi bir bilgi, bir belge 
gelmedi değil mi?

CEVAP : Doğru.

SORU : Peki bir temas sözkonusu oldu mu? İçişleri ve 
Emniyet makamlarıyla Dışişleri arasında?

CEVAP : Hayır.

SORU : Olmaması normal mi?

CEVAP :Normal kabul etmek gerekir. Söylediğim gibi bu 
sürecin doğal gereğidir.

SORU : Ama efendim basma bilgiler veriliyor. Dışişlerine 
verilmemesinin.... Başbakan açıklıyor. Yani suçlular belirlendi, 
hedef gösteriyorlar İran diye?
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CEVAP : Herhangi bir isim telaffuz edilmedi, benim 
bildiğim kadarıyla. Biz tabiatıyla resmi bir kuruluş olarak 
herhangi bir işlem yapmak için bize intikal ettirilecek bilgileri 
beklemek durumundayız.

SORU : Efendim intikal ettirildiğinde ne olacak?

CEVAP : Değerlendirilecek. Biraz önce söylediğim gibi 
hakkında ne gerekiyorsa yapılacak.

SORU : Hakkında derken, bunu biraz açar mısınız?

CEVAP : Çok fazla açıklık gerektiğini sanmıyorum. 
Bunlar ihtimal hesapları. İhtimallere girersek içinden çıkmak zor 
olur. Zannediyorum bizim tutumumuz herhalde şu aşamada çok 
fazla açıklama yapmayı gerektirmeyecek kadar açık.

SORU : Daha önce İran'la yaşanan benzer gelişmelerde 
Dışişleri Bakanlığı daha erken devreye girmişti?

CEVAP : Bakanlık olarak bize düşen görevi yerine 
getireceğimiz tabiidir. Ama şu anda devam eden ve kanun gereği 
gizli olması gereken bir soruşturmanın sonuçlarını beklemek 
durumundayız.

SORU : Şunu sormak istiyorum. İran'ın bazı teröre destek 
verdiği açık. İşte Lübnan ve diğer yerlerde. Bu konuda genel 
olarak Ankara'nın görüşü nedir?

CEVAP : Bu konudaki görüşlerimiz, özellikle
endişelerimiz daha önce de çeşitli defalar ifade ettiğimiz gibi, İran 
tarafıyla vaki gerek olağan diplomatik temaslarımızda, gerek biraz 
önce değindiğim mekanizmalar çerçevesinde muhataplarımıza 
sürekli olarak intikal ettirilmektedir. Bunlarda bir değişiklik 
yoktur.

SORU : Tatmin edici midir sizin için?
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CEVAP : Şu anda güvenlik bakımından her konunun 
bizim için yüzde yüz tatmin edici olduğunu söylemek zor. Ama 
bunlar İran ile ele alınır, konuşulur. Bunların tatminkar bir sonuca 
ulaştırılması için tarafımızdan gereken gayret gösterilmektedir.

SORU : Somut bağlantılı çıkarsa ne gibi sonuçlar doğurur, 
iki ülke ilişkileri açısından?

CEVAP : Müsaade ederseniz, o tür ihtimal hesaplarına hiç 
girmeyeyim.

SORU : Peki normal prosedür nedir Sermet Bey? Yani 
burada İran'dan bahsetmeyelim; ama normalde, yani bir ülkeyle 
böyle bir sorunla karşılaşıldığı zaman prosedür nedir?

CEVAP : Doğrusunu isterseniz yine hep aynı konular 
etrafında dönüyoruz. Bize bazı bilgilerin, kanıtların ve 
değerlendirmelerin gelmesi lazım. Onun üzerinde bizim 
çalışmamız lazım. Bundan sonra hareket tarzımızı tayin etmemiz 
lazım. Bunlar yapılacak.

SORU : Efendim bir ülke, bir diğer ülkedeki yasa dışı 
grupları desteklerse ve bu gruplarla somut bağlantısı varsa, 
bunun diplomasideki tarifi nedir?

CEVAP : Tabii ki sorunuzun cevabı çok açık. Ama 
isterseniz ben bu konuda daha fazla birşey söylemeyeyim.

SORU : Yani ne olacak? Böyle durumlar geçmişte de 
yaşandı.

____ •

CEVAP : isterseniz bu konuyu kapatalım. Zaten 
önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda ne olacağını, ne 
olmayacağını hep beraber göreceğiz. O zaman belki sizlerle biraz 
daha karşılıklı olarak konuşmak imkanı hasıl olur.

SORU : Daha önceki birkaç krizde yine herhangi bir ülke 
ile bağlantılar tespit edildi. Bunda Bakanlığın mutlaka bazı
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girişimleri olmuştur. En azından daha öncesiyle ilgili olarak, nasıl 
prosedür izleneceğini söyleyebilir misiniz?

CEVAP : Söylediğim gibi bize gelecek olan bilgilere göre, 
Türkiye'nin çıkarları ne gerektiriyorsa, o yapılacaktır. Ama bunun 
ötesinde ihtimallere dayanarak bugün yorumlarda bulunmak 
doğru değil.

SORU : Mumcu olayını bir kenara bırakırsak; daha önceki 
Hizbullah operasyonlarından elde edilen somut sonuçlara göre, 
çıkan disketlerin deşifresinde İran Büyükelçiliği’ndeki bazı 
diplomatlarla Hizbullahçıların bir camide buluştukları, saatle 
parola verdikleri yolunda haberler var. Haberleri de aştı artık. 
Tutanaklara geçmiş birşey. Bu somut bir kanıt sayılıyor. Böyle bir 
ilişki karşısında Dışişleri Bakanlığı’nın tavrı ne olacak?

CEVAP : Değindiğiniz konuda bize herhangi bir bilgi 
geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Eğer intikal ettiyse tabii ki 
gereği yapılıyordun Etmediyse de gene gereği yapılıyordun Genel 
bir çerçevede cevaplandıracağım sizi.

SORU : Yani Hizbullah operasyonuyla ilgili size bir bilgi 
gelmedi mi hala?

CEVAP : Münhasıran o konuda bir bilgim yok.

SORU : Farklı bir konuya geçelim. Dün akşam saatlerinde
•  •  •

İstanbul'da, yanılmıyorsam Azerbaycan Evsahibi Ülke Anlaşması 
güncelleştirilmiş metni imzalandı. Hatırladığım kadarıyla Kasım 
99'da AGİT Zirvesi sırasında da bir metin imzalanmıştı; bir

____  •  •

Çerçeve Anlaşması. Şimdi "Evsahibi Ülke Anlaşmaları" 
imzalandı. Gürcistan imzaladı, Türkiye herhalde imzaladı. 
Azerbaycan imzaladı. Bu projeye ilişkin son hukuki altyapının 
tamamlandığı söylendi, bu doğru mudur?

CEVAP : Doğrudur. Biliyorsunuz, Gürcistan en son 
kararını verdi. Gürcistan'ın da imzalamasıyla hukuki açıdan 
tamamlanmış oldu. Tamamlanmış oldu derken, tabii
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parlamentolarda onay süreci var. Her ülkenin kendi 
parlamentolarında da bunların onaylanması gerekiyor. Bunların 
da uzak olmayan bir tarihte tamamlanacağını umut ediyoruz. 
Bundan sonra artık finansman bulunması ve inşaata başlanması 
aşamalarına geleceğiz.

SORU : Tahran'da Haziran ayında bir toplantı
düzenlenecek. Ahmet Necdet Sezer'in ilk gezisinin oraya olacağı 
şeklinde haberler var. Yeni Cumhurbaşkanı Tahran’a gidecek mi?

CEVAP : Cumhurbaşkanlarının yapacakları yurtdışı 
gezilerinin takdiri tabiatıyla kendilerine aittir. Yeni 
Cumhurbaşkanımız da göreve geldiklerinde tabii ki takdirlerini 
kullanacaklardır. Şimdiden alınmış bir karar yok.

SORU : Peki bu tür gelişmeler olurken yeni
Cumhurbaşkanı ilk gezisini Tahran'a yapabilir mi?

CEVAP : Takdir sayın Cumhurbaşkanı’na ait olacaktır. 
Bunun takdiri hakkında ben yorumda bulunmak istemem.

SORU : Helsinki Zirvesi’nden sonra Ocak ayında 
yayınlanan Başbakanlık Genelgesinde AB Genel Sekreterliği’nin 
Dışişleri Bakanlığı’na bağlanacağı belirtilmişti. Anladığımız 
kadarıyla Genel Sekreterliğin, Başbakanlığa bağlanmasına karar 
kılındı. Acaba bu konuda Dışişleri’nin görüşleri nedir?

CEVAP : Bu konu bildiğim kadarıyla henüz
Başbakanlık’ta. Galiba Meclis'e sunulması için imza aşamasında. 
Hazırlıklar son, şeklini almış görünüyor. Bu Başbakanlık 
tarafından Meclise sunulacak bir kanun tasarısı. Tabiatıyla bu 
konu siyasi bir tasarruftur. Sunulduğu zaman bunun hangi şekilde 
olduğunu göreceğiz.

SORU : Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili size gelen birşey var 
mı? Tarihin değişeceğine dair.

CEVAP : New York'ta yapılması öngörülen ikinci tur 
Aracı İle Görüşmeler biliyorsunuz bu ayın sonlarında
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başlayacaktı. Bu tarihin değiştiği, ertelendiği konusunda bize 
resmen henüz bir bilgi intikal etmedi. Ama değindiğiniz 
nedenlerden ötürü bir miktar geriye kalacağı anlaşılıyor.

SORU : Cumhurbaşkanı’nın devir teslim törenleri var aym 
16'sında. Dışişleri Bakanlığı protokolüyle, Köşk birarada 
yürütüyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e nişan takılacak 
mı bu törende?

CEVAP : Bildiğim kadarıyla Bakanlığımız ilgili dairesi 
devlet protokolünü yürüten makam olarak sayın 
Cumhurbaşkanı’nm talimatları çerçevesinde hazırlıklar yapıyor. 
Hazırlıkların ayrıntıları konusunu bilmiyorum.

SORU : Köşk'te yapılacak devir teslim töreni için yapılan 
davetlerden gelen olumlu cevaplar veya kimlere davet gitti, vs. 
konularında bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Bilmiyorum.

SORU : Yurt dışından var mı?

CEVAP : Bilmiyorum, ama onu belki Köşk'ten 
soruşturmanız daha iyi olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
takdiridir.

SORU : Türk-Yunan sorunları kapsamında Ege'de yeni 
birşeyler var mı, New York'taki Papandreou-Cem görüşmesinden 
sonra?

CEVAP: Yeni bir gelişme yok. Biz bu konuları Yunan 
tarafıyla ele almaya her zaman hazır olduğumuzu söylüyoruz. 
Onun ötesinde bir gelişme yok.

SORU: Yunanistan'ın tatbikata katılması konusunda bir 
bilgi var mı?

CEVAP: Yunanistan bildiğiniz gibi bu NATO
tatbikatlarının Ege bölümüne uzun seneler katılmıyordu. Bu defa, 
uzun bir zamandan sonra katılıyor. Türkiye de katılıyor. Bu
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tatbikat çerçevesinde hazırlanan senaryoya göre bazı müşterek 
faaliyetler de var. Bir ortak savunma ittifakında iki komşu ülkenin, 
iki müttefik ülkenin diğer müttefiklerle beraber bu tatbikatta yer 
alması, tekrar aktif olarak katılması tabiatıyla memnuniyet verici 
bir konu bizim bakımımızdan.

SORU: Yanlış hatırlamıyorsam; en az askerle katılan ülke 
biziz, o NATO tatbikatına katılacak ülkeler arasında. Bunun özel 
bir nedeni var mı?

CEVAP: O konuda askeri ayrıntıları bilemiyorum. 
Genelkurmay Başkanlığımızdan bu konuda uzun bir açıklama 
geldi. Senaryo ne gerektiriyorsa -senaryo biliyorsunuz önceden 
katılımcıların onayına sunulur, mutabakat alınır, senaryoya göre 
uygulanan bir tatbikattır.

SORU: Peki bu sayıyı NATO mu belirliyor? Her ülkeye şu 
kadar asker sayısı mı düşüyor diyor, yoksa ülkeler kendi mi 
belirliyor?

CEVAP: Hazırlık çalışmalarında, planlama çalışmalarında 
-ki biz de ona katıldık NATO üyesi olarak- bunlar oturulur, 
konuşulur, üzerinde mutabakata varılır. Ondan sonra kesinleşir.

SORU: New York'taki temasları sırasında Yorgo 
Papandreou ve İsmail Cem’in, "Kıbrıs'ı bile çözebiliriz" şeklinde 
bir açıklaması oldu. Çok ciddi sorunlar var. Nezaketen 
açıklamalar sürekli yapılıyor, depremden bu yana. Somut bir 
gelişme var mı, sorunlara yönelik, Türkiye ile Yunanistan 
arasında?

CEVAP: Türkiye ile Yunanistan arasında biliyorsunuz 
daha önce başlayan ve sonuca ulaşmış bir süreç var. 9 tane 
anlaşma imzalandı. Bunların da keza Parlamentolardan geçmesi 
gerekiyor. Bundan sonra artık nereye gidebilir, ne olabilir? 
Söylediğim gibi biz Yunanistan'la aramızda mevcut bütün soruları 
kapsamlı bir şekilde ele almaya hazır olduğumuzu hep 
söylüyoruz. Bundan sonra gelişmeleri göreceğiz.

Teşekkür ederim.
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BATI AVRUPA BİRLİĞİ (BAB) DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA 
BAKANLARI İLKBAHAR TOPLANTILARI HAKKINDA

AÇIKLAMA

Batı Avrupa Birliği (BAB) Dışişleri ve Savunma 
Bakanları İlkbahar Toplantıları 15-16 Mayıs 2000 tarihlerinde 
Portekiz'in Porto kentinde yapılacaktır.

Savunma Bakanları toplantılarına katılacak heyetimize 
Milli Savunma Bakanı sayın Sabahattin Çakmakoğlu başkanlık 
edecektir. Dışişleri Bakanları toplantılarındaki heyetimize ise 
Türkiye'nin BAB Daimi Temsilcisi Büyükelçi sayın Temel İskit 
başkanlık edecektir.

Toplantıların ortak oturumlarında, BAB üyesi ülkelerin 
Savunma ve Dışişleri Bakanları, Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Kimliği, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 
konularında meydana gelen gelişmelerin BAB'a yansımalarını ele 
alacaklar ve Porto Bildirisi’ni yayınlayacaklardır.

Savunma Bakanları toplantısında CMX/CRISEX 2000 
tatbikatından edinilen tecrübeler tartışılacak, Dışişleri Bakanları 
toplantılarında ise BAB'ın Avrupa kriz yönetimi konusundaki 
tecrübeleri üzerinde durulacaktır.

Porto'da 15 Mayıs sabahı Batı Avrupa Birliği Silahlanma 
Grubu (WEAG) Savunma Bakanları toplantısı da yapılacaktır.
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TATİL AYDINLATMA PROJESİYLE İLGİLİ BİLGİ
NOTU

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan 3.5 milyonu aşan 
vatandaşımızın 1 milyondan fazlası izinlerini geçirmek veya tatil 
yapmak amacıyla Türkiye'ye gelmektedir. Önceki yıllarda akraba 
ve dost ziyareti amacıyla gerçekleştirilen sözkonusu seyahatlerin 
son yıllarda turistik ve ticari amaçla da yapıldığı gözlenmektedir. 
Bu seyahatlerin ülkemiz turizmine katkısı olduğu gibi, yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımız ile eş ve çocuklarının Türkiye ile 
bağlarının güçlü kalması açısından da yarar sağladığı aşikardır.

Vatandaşlarımızın gerek geliş ve dönüş yolculuklarını 
kolaylaştırmak, gerek izin veya tatillerini huzur içinde 
geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla 1998 ve 1999 yıllarında 
gerçekleştirilmiş olan Tatil Aydınlatma Projesi bu yıl da 
uygulanacaktır.

Proje, tatil öncesi hazırlıklarda dikkat edilmesi gereken 
hususları, seyahat esnasında gerekli olabilecek bilgileri, izin 
döneminde yolda, Türkiye'de ve dönüşte karşılaşılabilecek 
muhtemel sorunlara çözüm önerilerini kapsamaktadır.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Ankara'da 
ve Köln'deki Türk Kültür Merkezi'nde oluşturulan Tatil Danışma 
Servisleri 15 Mayıs - 15 Ağustos 2000 tarihleri arasında hafta
sonları dahil, saat 09:00-18:00 arasında hizmet sunacaktır.

\

Ankara'daki Danışma Servisinin özel sistemli telefon 
numarası 90-312 212 27 00, Köln'deki Danışma Servisinin özel 
sistemli telefon numarası (49-2233) 5976'dır.

Tatil Aydınlatma Projesi çerçevesinde hazırlanan "El 
Rehberi" Dışişleri Bakanlığı'nın Internet'deki Web sayfasına 
"http://mfa.gov.tr/turkce/konsolos/default.htm" rumuzuyla eklenmiştir.
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HÜKÜMETİMİZİN ÇEÇEN MÜLTECİLERE 
YARDIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Hükümetimiz, Rusya Federasyonu Çeçenistan 
Cumhuriyeti'nde 1999 Eylül ayından beri devam etmekte olan 
çatışmalar sonucunda zarar gören ve evlerini terkederek civar 
bölgelere sığınmak zorunda kalan masum sivil halkın acil 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla, Kızılay 
aracılığıyla sağladığı yardım malzemelerinden ilk partiyi 25 
Kasım 1999 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçak ile 
Vladikavkaz'a, ikinci, üçüncü ve dördüncü partileri 25 Aralık 
1999, 1 Şubat ve 27 Şubat 2000 tarihlerinde kara yoluyla olmak 
üzere gıda, giyecek, ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan toplam 117 
tonluk yardımı Gürcistan'a sevketmiştir. Bu suretle Çeçen 
mültecilerin acılarının bir nebze olsun hafifletilmesine 
çalışılmıştır.

Yardım faaliyetlerimiz kapsamında, son olarak, 11 Mayıs 
2000 tarihinde un, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda 
maddelerinden oluşan 5 TIR dolusu 71 ton insani yardım 
malzemesi Kızılay aracılığıyla Çeçen mültecilere ulaştırılmak 
üzere Gürcistan'a sevkedilmiştir. Böylece Çeçen mülteciler için 
Hükümetimizce gönderilen yardımların toplamı 188 tona 
ulaşmıştır.

Hükümetimiz Çeçen mültecilere yardımlarını sürdürmeye 
devam edecektir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
AND İÇME TÖRENİNDEN SONRA TBMM’DE 

YAPTIKLARI TEŞEKKÜR KONUŞMASININ METNİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı,
Sayın Üyeleri;

Sizleri en içten duygularla, en üstün başarı dileklerimle ve 
yürekten saygılarımla selamlıyorum.

Türk ulusal bağımsızlık hareketinin içinde oluşan ve 
ulusal bağımsızlık savaşını yöneterek başarıya ulaştıran, bu 
nedenle, dünya parlamentoları arasında çok özel ve özgün bir yeri 
olan Yüce Meclis'te Cumhurbaşkanı olarak konuşmaktan büyük 
bir heyecan ve onur duymaktayım.

Ulusal egemenliğin somutlaştığı ve temsil edildiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve onun saygıdeğer üyelerinin 
güven ve desteğinin korunması, saygınlığının yüceltilmesi 
konusunda Cumhurbaşkanlığınca en üst düzeyde duyarlılık 
gösterilecektir.

Kuşku yok ki, egemenliğin asıl kaynağı, kayıtsız ve
koşulsuz sahibi Türk Ulusu'dur ve ebediyen öyle olacaktır, öyle
kalacaktır. Bunu sağlayan laiklik ilkesi de, dokunulmaz bir kural
olarak ödünsüz bir kararlılıkla korunacaktır. Çünkü, bireylerin din
ve vicdan özgürlüklerinin en iyi korunduğu yönetim biçimi laik,
demokratik Cumhuriyettir. Demokrasinin temelini oluşturan
laiklik ilkesi olmadan, özgürlükten ve demokrasiden söz
edilemez; din kurallarıyla devlet ve toplumsal yaşam 
düzenlenemez.
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Ulus egemenliğinden kaynaklanan her görevin temel 
amacı ve özü, ulusun mutluluğunu ve gönencini yükseltmektir; 
devlet, bunun için vardır, bu amaca yönelik olarak örgütlenmiştir. 
Devletin tüm kurum ve organları, bu bilinçle görev yapmalıdır, bu 
görevin sorumluluğunu taşımalıdır.

Cumhurbaşkanlığı bu doğrultudaki çabalara özenle ve 
etkinlikle katkı yapacaktır; çünkü Türk Ulusu, daha elverişli 
koşullarda, daha temiz, daha özgür bir dünyada, daha mutlu 
yaşamayı haketmiştir.

insanlarımızın hak ve hukukunu korumak, onların 
duygularını, inançlarını ve emeğini sömürtmemek; öncelikli 
görevimizdir. Bu alandaki başarımız, ulusseverliğimizin, 
yurtseverliğimizin de ölçüsü ve göstergesi olacaktır. Bu aydınlık 
yolun başlangıcı, hukuk devleti ilkesinin, demokrasinin, insan hak 
ve özgürlüklerinin, evrensel boyut da içererek gerçekleşmesinden 
geçmektedir. Bunu, dostlarımız gerekli gördüğü için değil, ondan 
önce, ulusumuzun özlemlerine ve çağdaşlaşma programımıza 
önem verdiğimiz için, büyük ulus olduğumuz için, Yüce 
Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşma buyruğunu 
yerine getirmemiz için yaşama geçirmeliyiz. Bunu, mutlaka ve 
duraksamadan başarmak zorundayız.

Siyasal yaşamımızın dokusuna çağdaş demokrasiyi, devlet 
yapımızın dokusuna da hukuk devleti ilkesini yerleştirme 
görevimizi daha fazla geciktirmemeliyiz. Polis devletini 
çağrıştıran yapı ve uygulamaları terk etmeden, çağdaş toplumun 
gereksinmelerini karşılayamayız. Cumhurbaşkanlığı, bu dönüşüm 
ve gelişmenin sağlanmasına önem verecektir. Demokrasi ve 
hukuk devleti ilkesine uygun eylem ve işlemler, ulusal verimliliği 
ve ulusal mutluluğu da artıracaktır.

Yüce Meclis'in Sayın Üyeleri;

Hukuk devletinin, sağlam ve sağlıklı demokrasilerin, 
toplumun ulaştığı ekonomik kalkınma düzeyiyle ilişkisini de 
gözardı edemeyiz. Bu nedenle, ulusal anlamda güçlü bir
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ekonomik yapı, demokrasinin de, hukuk devletinin de 
güvencesidir. Bu güvencenin oluşması, tüm olanaklarla 
desteklenmelidir. Bu doğrultudaki düzenlemeler, toplumsal yarar 
gözetilerek, gelir dağılımında ve fırsat eşitliğinde adalet 
sağlanarak, yoksul ve dar gelirli kesimler esirgenip korunarak, 
işsizlik sorununu giderici yöntemler yeğlenerek, sosyal devlet 
gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Çağdaşlaşmanın da, ekonomik kalkınmanın da temel 
dayanağı eğitimdir. Eğitim düzeyi ve kalitesi yükseltilmeli, 11 
yıllık zorunlu temel eğitim hedefimiz olmalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı, Sayın 
Üyeleri;

Toplumsal yaşamı değerli, anlamlı ve saygın kılan 
öğelerin başında, eylem ve işlemlerin kurallara uygun olması 
gelmektedir. Kurallar, ödünsüz ve ayrıcalıksız uygulanıyorsa ve 
bu kurallara uyuluyorsa, özgürlük, eşitlik, girişimcilik, 
yeteneklerin geliştirilmesi gibi kavramlar ve böylece toplumsal 
mutluluk güvence altına alınmış demektir. Aslında, devletin temel 
amacı ve görevleri, Türk ulusunun bağımsızlığını ve bütünlüğünü, 
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, 
kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, 
kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik 
ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi 
varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamaya çalışmaktır.

Devlet, toplumda hukuku egemen kılmalıdır; barışın, 
özgürlüğün, mutluluğun, geleceğe kaygısız bakmanın koşulu da 
budur. Toplum, sürekli temiz ve aydınlık bir ortamda yaşamalıdır, 
bunu sağlamak devletin görevidir.

Kimse hukukun üstünde değildir; hukukun üstünlüğü
ilkesi herkesi bağlamalı, Anayasanın, yasaların ve hukukun gereği
her zaman ve herkese karşı yerine getirilmelidir. En büyük sosyal
felaketin, hukuka ve adalete olan güvenin yitirilmesi olduğu 
unutulmamalıdır.
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Hukuka aykırı eylem ve işlemlere, yolsuzluklara 
kesinlikle izin verilmemelidir. Yolsuzluklarla, hukuka aykırı 
yollarla, çıkar sağlama alışkanlık ve girişimleriyle kararlı bir 
mücadele konusunda Cumhurbaşkanlığının tüm olanakları 
toplumun hizmetinde ve sizin yanınızda olacaktır.

Sayın Milletvekilleri;

Ulusal gündemimizin bir diğer öncelikli konusu, 
toplumsal barış özlemidir. Kalıcı nitelikte toplumsal barışın 
sağlanması ve sürdürülmesi de, bir devlet görevi olarak 
algılanmalı ve yerine getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 
Türk Ulusu'nun birliğini temsil etmekte olan Cumhurbaşkanlığı, 
ulusun ve ülkenin bütünlüğü bağlamında hiçbir tartışmaya izin 
vermeyecek, ülke ve ulus bütünlüğünü korumayı ve pekiştirmeyi 
en temel görev sayacaktır.

Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik saldırılar ve 
terör, etkisini kaybetmekle beraber devam etmektedir. 
Varlığımızın güvencesi ordumuz ve güvenlik güçlerimiz, bu 
konuda üzerlerine düşen görevi büyük bir özveriyle 
sürdürmektedirler. Bugün olduğu gibi gelecekte de Silahlı 
Kuvvetlerimizin güçlenmesini sağlamak görevimiz olacaktır.

•  •

Sayın Üyeler;

Ulusal dış politika uygulamalarında, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk zamanında 
benimsenen temel ilkeler günümüzde de geçerliliğini 
korumaktadır.

Uluslararası toplumun saygın ve aktif bir üyesi olarak 
Türkiye, farklı konumuna, olanaklarına, tarihinden gelen 
ilişkilerine, bölgesel duyarlılığına, coğrafyasına bağlı üstünlük 
özelliklerine uygun, ulusal bağımsızlık savaşımızın doğrultusuyla 
uyumlu, Atatürk'ün, akılcı, ulusalcı ve bağımsızlıktan ödün 
vermeyen, ülke yararını en üst düzeyde tutan onurlu, kişilikli 
çizgisini sürdürecektir. Kendi içine kapalı kalması olanaksız olan
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ülkemizin, Avrupa Birliği'nin benimsediği uygarlık değerleriyle 
bütünleşmesi zorunludur.

Hukuk devleti ve demokrasi konusundaki başarılarımız, 
çağdaş uluslararası toplumdaki saygınlığımızı da artıracaktır.

Teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı ivme ve uluslararası 
ilişkilerdeki yeni gelişmeler, yeni yapılaşmalar, yeni kümeleşme 
ve birliktelikler, önümüzdeki dönemde dış politikamızda yeni 
olanaklar ve açılımlar sağlayabilir. Bu konuda büyük dikkat ve 
hazırlık içinde olmalıyız.

Yüce Meclisin Sayın Üyeleri;

Cumhurbaşkanlığının karar ve işlemlerinin değişmez yol 
göstericisi, esin kaynağı, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları 
ile O'nun aydınlanma ve çağdaşlaşma programının esasları 
olacaktır. Bu doğrultu, kesinlikle korunacaktır.

Bu düşüncelerle hepinize bir kez daha teşekkür eder, 
saygılar sunarım.
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GALATASARAY-ARSENAL UEFA KUPASI FİNAL 
MÜSABAKASINI İZLEMEK ÜZERE DANİMARKA’YA 

GİDECEK VATANDAŞLARIMIZA SUNULACAK
HİZMETLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

17 Mayıs Çarşamba günü Kopenhag'da yapılacak olan 
Galatasaray-Arsenal UEFA Kupası final müsabakasını izlemek 
üzere Danimarka'ya gidecek vatandaşlarımızın seyahatlerinin 
düzenli şekilde cereyan etmesine ve karşılaşmayı huzur ve 
güvenlik içerisinde izlemelerine yardımcı olmak üzere Kopenhag 
Büyükelçiliğimiz, merkezden Büyükelçi Şükrü Tufan 
başkanlığında gönderilen memurlarımızdan oluşan bir görev 
grubunun da desteğiyle, Danimarka makamlarıyla işbirliği 
halinde görev yapmaktadır.

Vatandaşlarımızın Danimarka makamları ve 
Büyükelçiliğimizce yapılan duyurularda yeralan uyarı ve dileklere 
riayet etmeleri önem taşımaktadır.

Danimarka makamlarının da vatandaşlarımızın ve 
sporcularımızın bu ülkeye seyahatleri ve güvenliklerinin teminine 
yönelik olarak yapılan girişimlere cevaben işbirliği anlayışı 
içerisinde hareket ettikleri ve gerekli önlemleri aldıkları 
mçmnuniyetle müşahade edilmektedir.

Galatasaray-Arsenal karşılaşmasının bu anlayış içerisinde 
spora yakışan bir dostluk ve şenlik atmosferi içerisinde geçmesi 
temenni edilmektedir.

Galatasaray'a içten başarı dileklerimizi sunarız.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000 71



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
O. FARUK LOĞOĞLU’NUN TÜRKİYE-BANGLADEŞ 
SİYASİ DANIŞMALARI İÇİN DAKKA’YA YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
Shafı Sami'nin konuğu olarak, siyasi istişarelerde bulunmak üzere 
beraberindeki bir heyetle 25-26 Mayıs 2000 tarihlerinde Dakka'yı 
ziyaret edecektir.

Sayın Müsteşarımız ile Bangladeş Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Bangladeş 
ikili ilişkileri ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular ele alınarak, görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
O. FARUK LOĞOĞLU’NUN RUSYA FEDERASYONU 

İLE SİYASİ DANIŞMALARI İÇİN MOSKOVA’YA 
YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu, karşıtı Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Birinci 
Yardımcısı Aleksander A. Avdayev'in davetine icabetle, 
istişarelerde bulunmak üzere 21-23 Mayıs 2000 tarihlerinde 
Moskova'yı ziyaret edecektir.

Yapılacak görüşmelerde bütün boyutlarıyla ikili ilişkiler 
ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
sorunlar üzerinde kapsamlı görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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TÜRKİYE’NİN BM DOĞU TİMOR GEÇİŞ YÖNETİMİ 
(UNTAET) İÇERİSİNDE YER ALAN POLİS GÜCÜNE

KATILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 25 
Ekim 1999 tarihli ve 1272 (99) sayılı Kararı’yla kurulması 
kararlaştırılan BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi (UNTAET) 
içerisinde yer alan Polis Gücü’ne katılma kararı almıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz personeli arasında, BM 
Sekreteryası Sivil Polis Birimi’nce yapılan sınav sonucu seçilen 
19 görevliden oluşan Türk polis ekibi, UNTAET'e katılmak üzere 
16 Mayıs 2000 tarihinde ülkemizden ayrılmıştır.

Bilindiği üzere, UNTAET içerisinde yer alan Askeri 
Gözlemciler Grubu’nda da iki subayımız görev yapmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI SERMET 
ATAÇ ANLI’NIN TÜRK ASKERİ UÇAKLARININ EGE 

ÜZERİNDE UÇUŞ PLANI VERMESİNE İLİŞKİN 
HABERLERLE İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Yunan basınında Türk askeri uçaklarının uçuş 
planı vermesi konusunda bir süredir çeşitli haberler yer alıyor. Bu 
konuya açıklık getirebilir misiniz?

CEVAP: Askeri uçakların diğer ülkelerin hükümran hava 
sahaları üzerinden geçişleri için uçuş izni alınması normal bir 
uygulamadır. Bu bağlamda, Yunanistan'ın uzun bir dönemden 
sonra, NATO görevleri için Batı Avrupa ülkelerine giden Türk 
savaş uçaklarına Yunanistan üzerinden tekrar uçuş izni vermeye 
başlamalarını NATO ittifakının ilkeleri ve işbirliği ruhuna uygun 
bir tutum olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

Ancak, havacılıkla ilgili uluslararası hukuk uyarınca, 
askeri uçakların uluslararası hava sahasında gerçekleştirdikleri 
uçuşlar için uçuş planı verilmesinin veya uçuş izni alınmasının 
sözkonusu olmadığı bilinmektedir. Nitekim, Türk savaş 
uçaklarının Ege'nin uluslararası hava sahasındaki eğitim, tatbikat 
vb. uçuşları sırasında herhangi bir şekilde uçuş planı verilmesi 
sözkonusu değildir. Bu itibarla, bir ülkenin uluslararası hukuka 
göre hükümran hava sahasından yapılan geçişler ile uluslararası 
hava sahasında yapılan uçuşların karıştırılmaması gerekir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI 
SERMET ATAÇ ANLI’NIN EGE SORUNLARINA İLİŞKİN 

HABERLERLE İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Yunanistan ile ilişkilerimizde son aylarda kaydedilen 
gelişmelerden memnuniyet duyulmakta ve gerek bu olumlu 
atmosferin, gerek başlatılan ortak çalışmanın genişletilmesi ve 
daha derinleştirilmesine önem verilmektedir. Ortak çalışmamızda 
henüz sorunlu Ege konularına girilmemiştir. Bu konularda temel 
tutumlar muhafaza edilmektedir. Ülkemizin Ege'ye ilişkin bütün 
sorunların karşılıklı görüşmeler ve müzakerelerde ele alınması 
gerektiği görüşünde olduğu bilinmektedir.

Bu kapsamda, Yunan basınında çıkan çeşitli haberler 
üzerine, 10 Mayıs 2000 tarihinde yapılan bir girişimle, Ege'deki 
coğrafi formasyonlar konusuyla ilgili olarak tarafımızdan birçok 
kez açıklanan görüşlerimizin Yunanistan Büyükelçiliği'nin 
dikkatine yeniden getirilmesi gerekmiştir.

Türk-Yunan sorunlarının kamuoyu aracılığıyla 
tartışılması, medyaya yönelik olumsuz açıklama ve beyanların 
Ege'de güven ortamının geliştirilmesine, Türkiye ile Yunanistan 
arasında genişletilmesine ve derinleştirilmesine önem atfettiğimiz 
ortak çalışma ortamına yardımcı olmadığı açıktır.

Bu alanda, gayet özenli ve Yunanistan'ın hassasiyetlerini 
dikkate alan bir tutum izleyen Türkiye, aynı yaklaşımı 
muhataplarından da beklemektedir. Türk-Yunan işbirliğinin 
gelişmesi hem iki ülke halklarının isteğine uygun hem de bölge
barış ve istikrarı bakımından gereklidir. Bu yöndeki çabalar sabır, 
ihtiyat ve dikkatle sürdürülmelidir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın sayın basın mensuplan, 
toplantımıza hoşgeldiniz.

SORU : Bir hafta içinde İran'la ilgili başka kanıtlar, en 
azından ifadeler ortaya çıktı. İran bağlantısı, özellikle suikastlere 
karıştığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı’na resmen iletilmiş bir 
şey var mı bugün itibariyle veya Dışişleri Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile ne gibi temaslara geçti 
şu ana kadar?

CEVAP : Efendim basınımızda da geniş olarak yer almış 
olduğu üzere Türk kamuoyunu derinden üzmüş olan bu menfur 
cinayetlerin faillerinin belirlenmesi konusunda son haftalarda 
İçişleri Bakanlığımız ve emniyet birimlerimizce çok kıymetli 
çalışmalar yapıldığı anlaşılmakta. Bu konuda şu ana kadar bize 
yetkili makamlarımızdan resmi bir bilgi ve belge intikal etmiş 
değil. Belli bir hazırlık soruşturması var. Bu soruşturmaların 
tamamlanmasının beklendiği anlaşılıyor. Hiç şüphesiz Dışişleri 
Bakanlığı olarak bize yetkili makamlarımızdan intikal ettirilecek 
her türlü bilgi ve belge titizlikle değerlendirilecek ve gereği ne ise 
hakkıyla yapılacak.

SORU: İran Dışişleri Bakanı Harrazi'nin dün Başbakan'ın 
sözlerine ilişkin bir takım eleştirileri oldu. Aslında bu sözlerinin 
hangi sözlere yanıt olduğu da tam anlaşılamadı. Ama yine de 
Ecevit'in söylediği sözlere yönelik bir takım yanıtlar verdi. Bu 
yönde bir girişimde bulundunuz mu ?
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CEVAP : Efendim, İran Dışişleri Bakanı sayın Harrazi'nin 
bu yönde beyanları olduğunu basından ben de gördüm. Basma 
yansıdığı kadarıyla sayın Harrazi tarafından yapıldığı anlaşılan bu 
tür beyanların iki ülke ilişkilerine olumlu bir katkı sağlayacağını 
söylemek mümkün değil.

SORU: İki soru sormak istiyorum. Birincisi, İran'a ilişkin. 
Bugüne kadar hiç belge-bilgi gelmedi dediniz. Bu kadar 
soruşturma yürütülürken, bu kadar ortalık toz dumanken bu 
konuda bilgi gelmemesi normal mi?

İkincisi, ECO Zirvesi var. Basında yer alan haberlere göre 
yeni Cumhurbaşkanı Sezer gitmeyeceğini açıklamış. ECO 
Zirvesi'ne Türkiye'den katılım hangi düzeyde olacak?

Bir de şunu sormak istiyorum. "Belge-bilgi ulaşınca gereği 
yapılacak" dediniz. Bu gerek hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz? Bakan düzeyinde mi bu girişim yapılır? ECO Zirvesi’nde 
örneğin Bakan giderse bu girişimi mi yapar, yoksa Nota ile mi 
geçiştirilir? Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?

CEVAP : Yürütülmekte olan bu soruşturmanın çok geniş, 
kapsamlı, ciddi bir çalışma olduğu ortada. Dolayısıyla emniyet 
makamlarımızın üzerlerine düşen bu görevi hakkıyla yerine 
getirmeleri için, hiç şüphesiz belli bir çalışmaya, belli bir zamana 
ihtiyaçları olduğu anlaşılıyor. Biz bu konuda bir fikir beyan etme 
durumunda değiliz. Ama yürütülmekte olan bu soruşturmayı 
emniyet makamlarımızın en başarılı bir şekilde 
sonuçlandıracaklarına şüphe yoktur. Dolayısıyla yürüyen bir süreç 
vardır. Biz bu sürecin içinde bir halkayı teşkil ediyoruz. Bize bir 
görev düştüğü zaman, bize iletilecek olan bilgiler, belgeler, 
dosyalar ışığında gerekli değerlendirmeyi yapıp, gereğine tevessül 
edeceğimiz tabiidir.

Tahran'da yapılacak olan Ekonomik İşbirliği Zirve 
Toplantısı’nda ise henüz bizim Bakanlığımızca katılım konusunda 
resmi bir açıklama yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
yöndeki beyanlarını ben de gazetede okudum. Geçen haftalarda
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bu konudaki bir soruya verdiğimiz cevapta da ifade ettiğimiz 
üzere tabiatıyla keyfiyet sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine 
bağlı bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı beyanatında, 
basma yansıdığı kadar, dış gezileri konusunda Dışişleri 
Bakanlığı'ndan da bilgi isteyeceklerini ifade etmişler. Hiç 
şüphesiz Yüksek Makam'dan böyle bir talep vaki olduğu takdirde 
Bakanlığımız da sayın Cumhurbaşkanımıza gerekli bilgileri 
sunmaya amadedir.

Sorunuzun üçüncü kısmı ise yine geçen defalarda 
konuştuğumuz gibi biraz varsayım ve ihtimal hesaplarına 
dayanıyor. Ne yapılır, ne edilir? Bunları biz önümüze bu bilgi ve 
belgeler geldiğinde göreceğiz ve değerlendireceğiz.

SORU : Cumhurbaşkanı Sezer'e verilecek bilgi
doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı'nın telkini ne olabilir, ECO 
Toplantısı’na gidilip gidilmemesi konusunda?

Bir de Kemal Harrazi'ye, Bakan'dan, İsmail Cem'den bir 
mektup gidecekti. Benim aldığım bilgiye göre mektup hala 
gitmedi. Soruşturma sonucu elde edilecek belgelerle birlikte mi 
gidecek? O soruşturmanın bitmesini mi bekliyorsunuz mektubun 
gitmesi için?

CEVAP : Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza henüz bir bilgi 
sunmamışken, o yönde bir talep vaki olmamışken "şu ya da bu 
yönde bir telkinde bulunacağız" demek doğru değil.

İran Dışişleri Bakanı sayın Harrazi'nin sayın Bakanımıza 
göndermiş olduğu mektuba cevap ise hazırlanmaktadır. Hazır 
olunca gönderilecektir.

SORU: Dün emniyet yetkililerinden gelen bilgilerde bir 
takım somut örgüt isimlerinden bahsediliyor. Bahriye Üçok ve 
Muammer Aksoy'un da cinayetlerinin çözülme yolunda olduğu 
bildiriliyor. Bütün bu bilgiler ortadayken Tahran herhangi bir 
talepte bulundu mu? Daha doğrusu herhangi bir girişimde bulundu 
mu, Ankara'da ya da oradaki Büyükelçilikte?
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CEVAP: Herhangi bir girişimde bulunmadı, hayır.

SORU : Bilgi istemek gibi.

CEVAP : Hayır.

SORU: Dün akşam yayınlanan bir televizyon
programında, NTV'de, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay Iran- 
terör bağlantısı ve dini örgütler bağlantısını Müsteşar Faruk 
Loğoğlu'na sorduğunu ve şu yanıtı aldığını söylüyor: "İran'a 
gönderilecek kaim bir dosya oluşturduk, bunu da göndereceğiz." 
Bu konuda bilginiz var mı?

CEVAP: Sayın Müsteşarımızın söyleyeceklerine ilave bir 
husus yok. Bu yönde, bu Hizbullah konusuyla ilgili olarak bize bir 
dosya intikal ettirildi. Tarafımızdan diplomatik kanallarla bunun 
gereği yapılmaktadır.

SORU : Yeni mi ulaştı bu dosya size?

CEVAP : Bilmiyorum zamanını.

SORU: Ne zaman iletilecek bu dosya?

CEVAP: Diplomatik kanallarla gereği yapılıyor.

SORU : Gereği ne olacaktır bunun? Normal şartlar altında 
Büyükelçi’nin çağrılması ya da ona da bu konuyla ilgili herhangi 
bir yazı, bir nota, bir protesto...

CEVAP : Gereği ne ise yapılacaktır. Onun ötesinde bir şey 
söylemek durumunda değilim.

SORU: Hizbullah konusunda iletildiğini söylediniz. Bu 
son operasyonlar dahil mi buna?

CEVAP: Hayır.
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SORU : Daha önceki Hizbullah operasyonuyla.

CEVAP : Evet.

SORU: PKK da var mı efendim bu dosyada?

CEVAP: Bilmiyorum. Dosyanın içeriğinde ne olduğunu 
bilmek ve söylemek durumunda değilim.

SORU : Peki İçişleri Bakanlığı bu soruşturma süresince 
sizden bilgi istedi mi? Çünkü bu örgütlerin İran'la bağlantısı var. 
Dışişleri Bakanlığı sonuçta ülkenin dış politikasını yönetiyor.

CEVAP : Son gelişmelerden sonra mı?

SORU: Evet son gelişmelerle ilgili.

CEVAP: Bu konuda onların yürütmekte oldukları bir 
soruşturma var. Dolayısıyla o çerçevede kendileriyle bir 
temasımız olmadı içerik konusunda.

SORU : İçişleri sizinle herhangi bir temasta bulunmadı. 
Ama Genelkurmay Başkanlığı ve bazı birimlerle sizin rutin 
toplantılarınız oluyor. Bu son toplantıda bu konu gündeme geldi 
mi?

CEVAP : Hayır. Bizim bu konuda herhangi bir makamla 
temasımız olmadı. Söylediğim gibi, usullere uymak lazım. Devam 
etmekte olan bir soruşturma var. Bu soruşturmanın 
tamamlanmasını takiben süreç işlemeye başlayacak.

SORU : Bahsettiğiniz dosyayla ilgili bir soru soracağım. 
Şimdi bu dosyada Hizbullah-İran bağlantısına ilişkin bir sıkıntı 
dile getiriliyor mu Türkiye tarafından ve bu dosya kime gönderildi 
isim olarak?

CEVAP : Bu konularda yetkili emniyet makamlarımız 
tarafından hazırlanan dosya bize intikal ettirildi. Biz de bunun
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gereğini diplomatik kanallarla yapmaktayız. Bunun ötesinde 
dosyanın içeriği hakkında benim söyleyeceğim bir şey yok.

SORU : Kopenhag'da meydana gelen olaylarla ilgili 
görüşünüzü alabilir miyiz? Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik 
tarafından atılacak herhangi bir adım var mıdır?

CEVAP : Dün galiba üzücü bir-iki olay olduğu anlaşılıyor. 
Bu konuda bir-iki bilgi bana geldi. Henüz tam mahiyetini 
bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Biliyorsunuz bu tür olayların 
meydana gelmemesi için, bu futbol müsabakasının ismine yakışır 
bir centilmenlik, dostluk ortamı içinde yapılabilmesini teminen 
herkes büyük çaba harcıyor. Gerek biz, gerek İngiliz hükümeti, 
gerek Danimarka hükümeti gerek futbol kulüpleri gayret 
sarfediyor. Bu çerçevede herkesin kendine düştüğü ölçüde aldığı 
önlemler var. Bizim Bakanlık olarak İngiltere'den başlayan, 
Danimarka'da devam eden çabalarımız var. Biliyorsunuz bir 
Büyükelçimiz başkanlığında bir görev gücü oluşturuldu. Bir 
haftadır orada görev yapıyor. Hiç şüphesiz bunlar üzücü. Hiç 
kimsenin bu tür olayları görmek istediğini zannetmiyorum. 
Herkes orada güzel, dostluk içinde bir futbol maçı seyretmek 
istiyor. Bu tür olaylar bu sporun güzelliğine gölge düşürüyor. 
Herkesin tabii ki belli bir sorumluluk bilinci içinde davranması, 
futbol takımımızın bu başarılarına gölge düşürmemesi gerekir.

SORU: Dünkü olaylarda akşama kadar Danimarka polisi 
gayet etkin çalıştı. Araya girdi sokaklarda bir tartışma olduğu 
zaman. Onu gözlemledik. Ancak bu İngilizlerin akşam saatlerinde 
yine bir pub’da içki içtiği, ondan sonra gelen haberlere göre Türk 
taraftarlara pet şişe fırlattığı ve kavgaların ondan sonra çıktığı ve 
büyüdüğü söyleniyor. Şimdi önümüzde bir maç var bu akşam ve 
her iki taraftan yaklaşık 15'er bin kişi burada. Geceki olaylarda 
Danimarka polisi yetersiz kaldı açıkça. Bu konuda bir endişe 
aktarıldı mı Danimarka'ya, daha fazla güvenlik önlemi alın diye? 
Bizim görev gücümüz orada ne yapıyor? Onu soracaktım.

CEVAP: Danimarka makamları hiç şüphesiz bu konuda 
gayet ciddi önlemler almışlardır. Biz de Türkiye olarak bu maçı
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izlemeye gidecek olan Türk taraftarların, Türk seyircilerin can ve 
mal emniyetlerinin sağlanması için Danimarka makamlarıyla 
esasen başından beri temas halindeyiz. Söylediğim gibi, orada bir 
heyetimiz de mevcuttur. Bu son gelişmeler çerçevesinde hiç 
şüphesiz Danimarka makamlarıyla konuyu tekrar ele alacağız.

SORU : Uzun süredir resmi olarak ele alınmayan bir konu 
var. AB Genel Sekreterliği ve Türkiye'nin AB yolundaki 
çalışmaları. Artık Cumhurbaşkanı seçildi, devir teslim yapıldı. 
Herhalde yavaş yavaş Türkiye'nin öncelikli konularına dönme 
zamanı geldi. Dışişleri Bakanlığı'mn önünde AB ile ilgili çalışma 
takviminde, şu önümüzdeki yakın zamanda neler bulunuyor?

CEVAP : Bu konuda biliyorsunuz çok önceden başlayan 
ve devam eden bir süreç vardır. AB Genel Sekreterliği başlığı 
altında bir yapılanmaya gidilmesi de bunun bir parçasıdır. Geçen 
hafta da ifade ettiğim gibi, Başbakanlık tarafından TBMM'ne 
sunulması sözkonusu bir kanun teklifi, kanun tasarısı vardır.

SORU: Bunun yaklaşık bir süresi var mı?

CEVAP: Onu bilemiyorum. O Başbakanlığın bir tasarrufu, 
neticede Meclis'in takdirine bağlı bir konudur. Ama tabii işler 
durmuyor. Henüz AB Genel Sekreterliği kurulmadı diye işler 
duruyor değil. Söylediğim gibi, başlamış olan ve Helsinki Zirvesi 
ile hızlanmış olan bir süreç vardır. Bu konularda geçtiğimiz 
haftalarda size çok ayrıntılı bir not da dağıttık. Arzu ederseniz 
tekrar verebiliriz. Yani bir tarama süreci çerçevesinde neler 
yapılıyor, neler yapılacak, nasıl yapılıyor, bunları içeren çok 
ayrıntılı bir not hazırladık. Bizim Bakanlığımızın ilgili birimi 
diğer Türk makamlarıyla istişare halinde Türkiye'yi tam üyeliğe 
hazırlamak için yoğun gayretlerini sürdürmektedir. AB Genel 
Sekreterliği'nin kurulması da tabii bir aşama olacaktır.

SORU : Acaba bu kalın dosya Harrazi'ye gönderilecek 
olan mektupla beraber mi Iran tarafına tevdi edilecek? Acaba bu 
dosya Lavasani'nin Sayın Müsteşar'a yaptığı nezaket ziyaretinde 
ele alındı mı?
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CEVAP : Efendim, bu konuda daha önce söylediklerimin 
ötesinde bir beyanda bulunmayacağım.

SORU: Türk-Yunan ilişkilerinde son durumu bize biraz 
değerlendirebilir misiniz?

CEVAP: Yunanistan ile ilişkilerimizde son aylarda 
kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyulmakta ve gerek bu 
olumlu atmosferin, gerek başlatılan ortak çalışmanın 
genişletilmesi ve daha derinleştirilmesine önem verilmektedir. 
Ortak çalışmamızda henüz sorunlu Ege konularına girilmemiştir. 
Bu konularda temel tutumlar muhafaza edilmektedir. Ülkemizin, 
Ege'ye ilişkin bütün sorunların karşılıklı görüşmeler ve 
müzakerelerde ele alınması gerektiği görüşünde olduğu 
bilinmektedir.

Bu kapsamda, Yunan basınında çıkan çeşitli haberler 
üzerine, 10 Mayıs 2000 tarihinde yapılan bir girişimle, Ege'deki 
coğrafi formasyonlar konusuyla ilgili olarak tarafımızdan birçok 
kez açıklanan görüşlerimizin Yunanistan Büyükelçiliği'nin 
dikkatine yeniden getirilmesi gerekmiştir.

Türk-Yunan sorunlarının kamuoyu aracılığıyla 
tartışılması, medyaya yönelik olumsuz açıklama ve beyanların 
Ege'de güven ortamının geliştirilmesine, Türkiye ile Yunanistan 
arasında genişletilmesine ve derinleştirilmesine önem atfettiğimiz 
ortak çalışma ortamına yardımcı olmadığı açıktır.

Bu alanda, gayet özenli ve Yunanistan'ın hassasiyetlerini 
dikkate alan bir tutum izleyen Türkiye, aynı yaklaşımı 
muhataplarından da beklemektedir. Türk-Yunan işbirliğinin 
gelişmesi, hem iki ülke halklarının isteğine uygun, hem de bölge 
barış ve istikrarı bakımından gereklidir. Bu yöndeki çabalar sabır, 
ihtiyat ve dikkatle sürdürülmelidir.

SORU: Sizin 10 Mayıs'ta böyle bir nota vermenizi 
gerektiren durum nedir? Spesifik bir gelişme üzerine mi bu notayı 
verdiniz, genel bir hatırlatma babında mı?
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CEVAP: Son haftalarda Yunan basınında bazı haberler yer 
aldı. Bu tür aidiyeti belirsiz formasyonlar üzerinde bazı inşaat 
faaliyetleri vs. gibi faaliyetlere girişileceği konusunda. 
Dolayısıyla böyle bir hatırlatma yapılmasında yarar görüldü.

SORU : Albright'ın bir açıklaması var: "Heybeliada'daki 
Ruhban Okulu açılmalıdır." Dün zannediyorum söylemiş. 
Bununla ilgili Dışişleri’nin bir yorumu var mı, tepkiniz var mı?

CEVAP : Hayır.

SORU: Gördünüz mü bu açıklamayı?

CEVAP: Görmedim.

SORU: Porto'da yapılan toplantı sonucunda yayınlanan 
bildiride AGSK’yle ilgili olarak yer alan ifadelerden memnun 
musunuz? Nedir tutumunuz?

CEVAP: O bildiriyi ben toplantıya gelmeden önce aldım. 
Onu biraz incelemek gerekir. Şu anda ona fırsatım olmadı. Esasen 
toplantının devamı sırasında Sayın Milli Savunma Bakanımız da 
bu konuyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Teşekkür ederim.
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MACARİSTAN BAŞBAKANI VİCTOR ORBAN’IN, 
BAŞBAKANIMIZ SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN 
DAVETLİSİ OLARAK ÜLKEMİZE YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Başbakanımız sayın 
Bülent Ecevit'in davetlisi olarak 24-27 Mayıs 2000 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Macaristan Başbakanı Victor Orban ile yapılacak 
görüşmelerde Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin 
yanısıra, iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konuların ele alınması öngörülmektedir. Konuk Başbakan ayrıca 
İstanbul ve Tekirdağ'ı da ziyaret edecektir.
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RUM-YUNAN ORTAK ASKERİ DOKTRİNİ 
ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN TOKSOTİS-VERGİNA 

ASKERİ TATBİKATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Rum-Yunan Ortak Askeri Doktrini çerçevesinde 
düzenlenen Toksotis-Vergina askeri tatbikatı, Güney Kıbrıs'da, 
Rum Muhafız Birlikleri ve Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin 
iştirakiyle sürdürülmekte olup, bu bağlamda saldırı tatbikatları 
yapılmaktadır.

Rum-Yunan ortak askeri tatbikatı bölgedeki istikrarı 
bozmaya yönelik gerilimi artıran bir faaliyet olarak 
değerlendirilmektedir.

Tatbikatın, Temmuz ayında başlatılması düşünülen 3. tur 
aracılı konuşmalara bir katkı oluşturmayacağı açıktır.
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BM HUKUMETDIŞI KURULUŞLAR KOMİTESİ 
BAŞKANLIĞINA BM NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ 

TEMSİLCİLİĞİ’NDE MÜSTEŞAR LEVENT BİLMAN’IN
SEÇİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Birleşmiş Milletler Hükümetdışı Kuruluşlar Komitesi 
üyeliğine ilk kez seçilen Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinden bu yana 
anılan Komite'nin üyesidir. Adıgeçen Komite, Birleşmiş Milletler 
üyesi ülkelerin hükümetdışı kuruluşlarının Örgüt'ün çalışmalarına 
katılım ve katkıları için Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi nezdinde istişari statü almaları konusunda belirleyici bir 
konumdadır.

Türkiye, adıgeçen Komite'ye seçildiğinden bu yana 
Komite toplantılarında etkin ve uzlaştırıcı nitelikte rol oynamıştır. 
15 Mayıs 2000 tarihinde yapılan Hükümetdışı Kuruluşlar 
Komitesi oturumunda, anılan Komite'nin çalışmalarına ülkemizi 
temsilen katılan Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilciliği Müsteşarı Levent Bilman Komite üyelerinin 
oybirliğiyle iki yıl süre için anılan Komite Başkanlığı’na 
seçilmiştir.

Müsteşar Bilman'ın Hükümetdışı Kuruluşlar Komitesi
Başkanlığı'na seçilmesiyle, Türkiye 1967 yılından bu yana ilk kez
Birleşmiş Milletler'de bir komite başkanlığına getirilmiş 
olmaktadır.

Birleşmiş Milletler'de giderek önemi artan Hükümetdışı 
Kuruluşlar Komitesi Başkanlığı'nın bir Türk görevli tarafından 
üstlenilmesinin, ülkemizin, Türkiye dahil tüm dünyada faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarına Birleşmiş Milletler 
bünyesinde daha etkin bir şekilde hizmet vermesi ve Birleşmiş 
Milletler'deki konumumuzun güçlenmesi açısından yararlı olacağı 
düşünülmektedir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR

BAYRAMI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı mesajları aşağıda 
sunulmaktadır:

"Değerli Vatandaşlarım, Sevgili Gençler,

Bugün, büyük Önder Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak, 
bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 81. yıldönümüdür. 
Ulusumuza kutlu olsun!

Ülkenin kurtuluşunun ancak Ulus’la birlikte 
başarılabileceğini gören Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a 
çıkışı; bugünlere gelmemizi sağlayan bağımsızlık hareketinin 
sembolü olmuştur.

Türk Ulusu, Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek kendi 
kaderine el koymuş, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile varolma 
mücadelesi vermiştir.

Yaşadığı sayısız sıkıntı ve acıya karşın Ulusumuz her 
defasında tarih sahnesine yine başı dik olarak çıkmasını bilmiştir.

Böylece, asırlardır bağımsız yaşadığımız kutsal vatan 
toprakları üzerinde, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü sonucu çağdaş 
ilkelere dayanan modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türk Ulusu yönünü 
belirlemiş, hayatın her alanında ilericiliği benimseyen atılımlar 

gerçekleştirmiştir.
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Cumhuriyet, kapsamlı bir dönüşümü yansıtan ve her 
yönden uygar ülkeler düzeyine çıkmayı hedefleyen büyük bir 
çağdaşlaşma hareketidir.

Cumhuriyet, eşitliktir, özgürlüktür.

Cumhuriyet, Ulusumuzun birlik, beraberlik ve özgürlük 
içerisinde yarınlara hazırlanmasının güvencesidir.

Türk Ulusu, Cumhuriyet ile, çağdaş olmanın haklı 
onurunu tatmış; gelişen ve kalkınan bir "dünya devleti" olmanın 
kıvancına erişmiştir.

Atatürk'ün 77 yıl önce kurduğu Cumhuriyet, büyük bir 
başarıyı da beraberinde getirmiştir. Türkiye, geçen zaman 
içerisinde gösterilen çabalar sonucu geçmişle ölçülemeyecek bir 
düzeye ulaşmıştır.

Ekonomisiyle, akılcı dış politikasıyla, demokrasisiyle, 
savunma gücüyle, altyapısıyla, dünyada ve bölgesinde ağırlığı ve 
saygınlığı her geçen gün artan bir ülke durumuna gelmiştir.

Türkiye, ekonomik ve sosyal yaşam bakımından sağladığı 
ilerlemeyi diğer alanlarda da gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin, parlamenter çoğulcu demokrasinin bütün ilke 
ve kurallarını uygulayabilmesi, tüm kurumlarını işletebilmesi 
büyük bir başarıdır.

Demokrasimizin daha da geliştirilmesi, evrensel 
standartlara ulaştırılması ve hukuk devleti ilkesinin yaşama 
geçirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, ülke 
gündemindeki öncelikli konulardan biridir.

Geçtiğimiz yıllarda da bu konuda önemli adımlar 
atılmıştır.
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Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde; Türkiye adaylık 
aşamasını en iyi biçimde değerlendirerek, diğer alanlarda olduğu 
gibi demokrasisini de AB standartlarına ulaştıracaktır. Ancak, 
tüm bunları ulusun ve devletin tekliğinden, ülkenin bütünlüğünden 
ödün vermeden gerçekleştirecektir.

Değerli Vatandaşlarım, Sevgili Gençler,
0

Devlet ve Ulus olarak 77 yıllık Cumhuriyetimizin 
kazanımlarının değerini iyi bilmek ve Atatürk'ün ilke ve 
ideallerine sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız.

Uygarlık, koşulları her gün değişen zor bir yarıştır. Ancak 
gücü ve yeterli potansiyeli olan ülkeler, uygarlık yarışında ön 
sıralarda yer alabilecektir.

Ülkemizi, uygarlık yarışında hakettiği konuma 
yükseltmek, Devlet ve Ulus olarak en büyük ödevimizdir. Bu aynı 
zamanda tarihimizden devraldığımız bir sorumluluktur.

Gelişme ve kalkınmaya devam etmek, bizleri geleceğe 
taşıyacak atılımları gerçekleştirmek zorundayız.

Geçmişimizden aldığımız güç, ilkelerimiz, sahip 
olduğumuz çağdaş değerler ve ideallerimiz, geleceğe dönük 
iyimserliğimizi artırmaktadır.

Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedefler doğrultusunda, 
yolumuza inançla ve kararlılıkla devam edecek, en büyük emaneti 
ve mirası olan demokratik, laik Cumhuriyeti yeni eserlerle 
güçlendirip geliştirecek ve sonsuza kadar yaşatacağız.

Sevgili Gençler,

Bugünün sizlere bayram olarak armağan edilmesi, 
Ulusumuzun size verdiği değerin önemli bir göstergesidir.
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Büyük Atatürk'ün "Gençler! Benim gelecekteki emellerimi 
gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün memleketi sizin gibi 
beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve 
mesudum" sözleri, sizlere ne kadar güvendiğini en iyi biçimde 
ortaya koymaktadır.

•  •

Ülkemizin geleceği sîzlersiniz. Her zaman ileriyi 
düşünmeli, daha iyiyi hedeflemeli, bilimin ışığında yaratıcı 
düşünceyi egemen kılmalısınız.

Uygarlık yarışında ülkemizin daha etkin olarak 
varolabilmesi için geleceğin yöneticileri olarak sizlere de büyük 
görevler düşmektedir.

Sîzlerin, kendi geleceğinizle birlikte ülkemizin yarınlarını
da güvence altına alacak çağdaş bir eğitim ve öğrenim görerek,
uygarlığın tüm ürünlerinden yararlanarak yetişmeniz, en büyük 
amacımızdır.

Sizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün fikirlerini 
anlamak, O'nun ilke ve inkılaplarını özümsemek, çağdaşlık 
yarışında ülkemizi daha da ileri götürmektir.

Ancak, büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefleri yakalayarak 
dünyanın en güçlü devletlerinden biri olabiliriz.

Ulusumuzun en değerli varlığı, geleceğimizin güvencesi 
sevgili gençler;

Devletimizin ve Ulusumuzun size olan güveni sonsuzdur.

Mutlu, zengin, demokrat, kalkınan bir Türkiye hedefine 
ülkemizi sizler taşıyacaksınız.

21. yüzyıl'da ülkemizin önünde yeni umutlar ve olanaklar
durmaktadır. Amacımız bu olanakları en iyi biçimde
değerlendirerek sizlere daha gelişmiş, daha aydınlık bir ülke 
bırakmaktır.
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Daha güzel bir gelecek, ülkemizi beklemektedir. Yapmanız 
gereken, Devletimize ve Ulusumuza inancınızı her koşulda 
koruyarak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır.

Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz.

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu 
düşüncelerle kutluyor, başta Yüce Atatürk olmak üzere, Kurtuluş 
Savaşı'nın kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor; tüm 
vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum."
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER İN, 
“ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ”NÜN 

KKTC CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF R. DENKTAŞ’A
VERİLMESİ TÖRENİNDE YAPTIKLARI

KONUŞMANIN METNİ

"Değerli konuklar,
•  •

Ulu Önder Atatürk'ün mekanında düzenlenen "Atatürk 
Uluslararası Barış Ödülü" törenine hoşgeldiniz. 2876 sayılı 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'yla 1986 
yılında "Devlet Ödülü" niteliğiyle ihdas edilen Atatürk 
Uluslararası Barış Ödülü, dünya barışma, uluslararası ilişkilerde 
dostluk, anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine, siyaset, bilim ve 
sanat alanlarındaki eserleri ve etkinlikleriyle Atatürk'ün "Yurtta 
Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda hizmetleri bulunan 
gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir.

1986 yılından günümüze kadar sözkonusu ilke 
doğrultusunda çalışmalarda bulunan aralarında devlet başkanları, 
akademisyenler, diplomatlar, uluslararası ve ulusal kuruluşların da 
yeraldığı dokuz önemli kişi ve kuruluş bu ödüle layık 
bulunmuşlardır.

Değerli konuklar,

Bu yılki ödül sahibi, ödülün anlamıyla, içeriğiyle ve 
ilkesiyle tamamen özdeşleşen bir kişidir. Ulusların tarihinde o 
ulus ile bütünleşmiş, buhranlı dönemlerde tarihin liderliğini tescil 
ettiği, aydınlık ve refaha giden yolda önderlik etmiş siyaset üstü 
sembol isimler vardır. İşte bu yılki "Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü"nün sahibi böyle bir kişidir. 2000 yılı "Atatürk Barış
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Ödülü"nün sahibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı sayın Rauf Denktaş'ı huzurunuzda devletim ve 
ulusum adına selamlamaktan duyduğum mutluluğu ifade ederken 
Türk ulusunun ve Kıbrıs Türk halkının duygularına da tercüman 
olduğumu biliyorum. Kendilerine bir kez daha, anavatan 
Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş yaşamını Kıbrıs 
davasına adamıştır. Kendilerinin Kıbrıs Türk halkının 
mücadelesinin ve sorunlarının duyurulması çabaları 1940'lı yıllara 
kadar gitmektedir. Ciltler dolusu kitaplara konu olabilecek bu 
mücadeleye sayın Denktaş 1942 yılında Halkın Sesi Gazetesi'nde 
Kıbrıs Türk halkının sorunlarını yazarak başlamış, Enosis'e karşı 
Kıbrıs Türkleri’nin direnişine yön vermiş, 1959 Zürih ve 1960 
Londra Anlaşmaları’nın hazırlanması ile Kıbrıs Türk halkının hak 
ve statüsünü belirleyen maddelerin ve Türkiye'nin garantisinin 
anlaşmalarda yeralmasında büyük katkılarda bulunmuş, Kıbrıs 
Türk Cemaat Meclisi ve Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak 
görev yapmıştır. Sayın Denktaş 1974 Türk Barış Harekatı’na 
yolaçan süreçte Kıbrıs Türk halkının Rum mezalimine karşı 
yürüttüğü mücadeleye önderlik etmiş ve 1975 yılında ilan edilen 
Kıbrıs Türk Federe Devleti’ne Devlet Başkanı seçilmiştir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uzlaşmaz tutumu ve 
uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının haklı davasına 
kayıtsızlığı sonucunda 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiş ve sayın Denktaş 
1985, 1990, 1995 ve 2000 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı’na seçilmiştir.

Sayın Denktaş Kıbrıs Türk halkının varolma ve 
bağımsızlık mücadelesinin her aşamasında aktif ve yönlendirici 
rol oynamıştır. Sayın Denktaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
bağımsız bir devlet olmasıyla sonuçlanan süreçte Kıbrıs Türk 
halkına bir meşale ve manevi güç olmuştur. Onun kişiliğinde 
Kıbrıs Türk halkının mücadelesi görülebilir. Geçmişte verilen 
varolma ve bağımsızlık mücadelesinin başarıya ulaşmasında sayın
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Denktaş'ın yetkin önderliğinin belirleyici bir rolü olmuştur. İyi bir 
liderde olması gereken bilgi, uzak görüşlülük, gerçekçilik ve 
cesaret gibi öğelere fazlasıyla sahip olduğu tarih tarafından tescil 
edilen sayın Denktaş'ın seçkin ve dirayetli önderliği altında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün Doğu Akdeniz'de tüm 
kurumlarıyla işleyen demokratik bir devlet olarak yerini almıştır.

Sayın Denktaş, Kıbrıs görüşme sürecinin de her aşamasına 
damgasını vurmuştur. Ada'daki iki eşit halkın barış ve güvenlik 
içinde yanyana yaşamaları için yapıcı tüm önerilerin sahibi, 
uzlaşma çabalarının öncüsü olmuştur.

Değerli konuklar,

Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı büyük çile ve baskı
tarihin ibret sayfalarında kayıtlıdır. KKTC için bugün, geçmişten
daha aydınlık, gelecek ise umut vericidir. Burada geçmişte
yaşanan karanlık ve acı dolu günlerin bir daha tekrarına izin
vermeyeceğimizi belirtmek istiyorum. 1960'larda, 1974'de,
1975'de ve 1983 yılında nasıl Kıbrıs Türk halkının yanındaysak
2000'li yıllarda da tüm gücümüzle KKTC'nin en büyük destekçisi 
olmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş,

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara yaptığınız 
katkılar tarih sayfalarında yerini alacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ihdas ettiği en büyük ödül olan
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü Atatürk'ün mekanında size

takdim ederken, sizi Türk Ulusu ve Türkiye Cumhuriyeti adına en 
içten duygularla kutluyorum."
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN KKTC 
CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF R. DENKTAŞ İLE
g ö r ü ş m e s in d e n  s o n r a  y a p t iğ i  a ç ik l a m a

Sayın Rauf Denktaş'la her zaman olduğu gibi çok yararlı 
bir görüşme yaptık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış 
ilişkileriyle ilgili, siyasal sorunlarıyla ilgili olarak çok fazla 
konuşma gereği duymadık. Çünkü, Türkiye'nin tutumu belli, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tutumu belli, sayın Rauf 
Denktaş'ın kararlılığı belli. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı gerçeği 
açıkça kabul edilmedikçe iki tarafı tatmin edici bir çözüm 
bulunamaz.

Bu konuda da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Kıbrıs Türk halkı çok kararlı. O bakımdan herhangi bir kaygımız 
da yok. Biz daha çok bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
ekonomik sorunları üzerinde durduk. Süratle ele alınması gereken 
bazı sorunlar var. Aslında biz son iki yılda Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çok ileri ölçüde 
ekonomik ve ticari işbirliğini öngören anlaşmalar imzaladık, 
kararlar aldık. Fakat uygulamada bazı zorluklar çıkıyor. İki tarafın 
da mevzuatı açısından bazı güçlükler çıkıyor. Bu güçlüklerin 
üstüne derhal yürüme kararı verdik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile bu çerçevede çok yararlı bir 
görüşme oldu.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
KAFKASYA VE ORTA ASYA CUMHURİYETLERİNİN 

ANKARA’DAKİ TEMSİLCİLERİYLE YAPTIĞI 
ÇALIŞMA YEMEĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 22 Mayıs 2000 Pazartesi 
günü, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin Ankara'daki 
temsilcileriyle dönemsel olarak yapılan çalışma yemeklerinden 
bir diğerinde, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Ankara 
Büyükelçileriyle biraraya gelmiştir.

Bahse konu çalışma yemeğinde, Türkiye ile anılan 
devletler arasında ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi, 
bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesi hususlarının yanı sıra 
Kafkasya ve Orta .Asya'yı ilgilendiren diğer bölgesel konular ve 
uluslararası meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur.

%
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KUZEY ATLANTİK KONSEYİ (KAK), AVRUPA 
ATLANTİK ORTAKLIK KONSEYİ (AAOK), NATO-RF 
DAİMİ ORTAK KONSEYİ (DOK) VE NATO-UKRAYNA 

KOMİSYONU (NUK) DIŞİŞLERİ BAKANLARI 
İLKBAHAR TOPLANTILARI’YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kuzey Atlantik Konseyi (KAK), Avrupa Atlantik Ortaklık 
Konseyi (AAOK), NATO-RF Daimi Ortak Konseyi (DOK) ve 
NATO-Ukrayna Komisyonu (NUK) Dışişleri Bakanları İlkbahar 
Toplantıları 24-25 Mayıs 2000 tarihlerinde Floransa'da 
düzenlenecektir.

Toplantılara Dışişleri Bakanı İsmail Cem başkanlığında 
bir heyetle iştirak edilecektir.

KAK toplantısında özetle, Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Kimliğiyle (AGSK) ilgili son gelişmeler, Kosova ve Bosna- 
Hersek'teki mevcut durum, AB ve NATO'nun bölgede barış, 
istikrar ve ekonomik kalkınmanın tesisine yönelik girişimleri, 
Vaşington Zirve kararlarının takibi, silahların kontrolü ve 
silahsızlanma konuları ele alınacaktır.

AAOK toplantısında ise Barış İçin Ortaklık programı 
çerçevesinde Vaşington Zirvesi’nden bu yana kaydedilen 
gelişmeler değerlendirilecektir. NATO Konseyi tarafından "Barış 
İçin Ortaklık" (BİO) programına katılmaya davet edilen 
Hırvatistan'ın da BİO Çerçeve Belgesi’ni imzalamasını takiben 
AAOK toplantısına katılması öngörülmektedir.

NATO-RF Daimi Ortak Konseyi ve NATO-Ukrayna 
Komisyonu toplantılarında ise NATO'nun Rusya Federasyonu ve 
Ukrayna'yla ilişkileri ele alınacaktır.
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FEDERASYONU BAŞBAKAN YARDIMCISI İLİ 
tANOV’UN ÜLKEMİZE YAPACAĞI ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Ilya Klebanov, 
RF Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanımız Sayın 
Ahmet Necdet Sezer'e muhatap özel mesajını tevdi etmek üzere 
25 Mayıs 2000 Perşembe akşamı Ankara'ya gelecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 26 Mayıs Cuma 
sabahı kabul edilecek olan RF Başbakan Yardımcısı İlya 
Klebanov aynı gün Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın 
Hüsamettin Özkan ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu ile askeri ve teknik işbirliği konularını ele almak 
üzere bir görüşme yapacaktır.

Geçen Şubat ayı sonunda RF Devlet Başkanı'nm Kafkasya 
İstikrar Paktı'yla ilgili cevabi mesajını getirmek üzere Türkiye'ye 
gelmiş bulunan ve savunma sanayi konusundan da sorumlu olan 
RF Başbakan Yardımcısı'na aralarında Ticaret ve Ekonomik 
Kalkınma Bakan Birinci Yardımcısı'nın da yer aldığı bir heyet 
eşlik edecektir.

*

*»
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Hoşgeldiniz. Sorularınıza cevap vermeye 
gayret edeyim.

SORU : Biraz önce İran Büyükelçisi Lavasani buradaydı. 
Ekonomik konularda epey ayrıntılı bir görüşme yaptığını söyledi 
Müsteşar Yardımcısı Mithat Balkan ile. Efendim 9 Mayıs'da 
Trabzon-Ranzan arasında Ekonomik İşbirliği Protokolü 
imzalandı. 11'inde Büyükelçi Yaşar Yakış'm Tahran'da bir teması 
oldu. Ayın 13'ünde İran ile Gümrük Birliği Memorandumu 
imzalandığı konusunda bilgiler var ve Lavasani de dışarıda 
sorularımızı yanıtlarken Türkiye'den bir heyetin İran'a gideceğini 
ve bu heyette 120 Türk işadamının olduğunu söyledi. Bu 
konularda ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

CEVAP : Bizim komşu bir ülke olarak İran'la hiç şüphesiz 
ilişkilerimizin iktisadi, ticari boyutu var. Bu ilişkiler kendi 
kanallarında yürümektedir. Bunlar iki komşu ülke arasında olağan 
ekonomik, ticari ilişkilerdir. Bildiğiniz gibi bunlar, zaten 
kamuoyumuzun bilgisi dahilinde cereyan eden gelişmelerdir. 
Bundan önceki ziyaretlerle ilgili olarak yine kamuoyumuza 
ilgililer tarafından geniş açıklamalar yapılmıştır. Olağan 
temaslardır.

SORU : Lavasani, Cumhurbaşkanı Sezer'in Tahran'a ECO 
Zirvesi için gidip gitmeyeceği konusunda, Türkiye'nin ECO'nun 
kurucularından olduğunu ve durumun çok net olarak görüldüğünü 
söyledi. Şimdi bundan hareketle biz Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
Tahran'a gideceğini yazabilir miyiz?
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CEVAP : Ekonomik işbirliği Örgütü’nün Tahran'da 
yapılacak Zirve toplantısına Türkiye'nin katılım düzeyi 
konusunda henüz bizim tarafımızdan resmi bir açıklama 
yapılmadı. Daha toplantı tarihine zaman vardır. Zamanı gelince bu 
konudaki resmi açıklamayı da yapacağız.

SORU : İçişleri Bakanlığından gelen Hizbullah 
dosyasının İran'a verilmesi konusunda nasıl bir metot izlenmesi 
düşünülüyor?

#

CEVAP : Geçen toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi, 
ilgili makamlarımız tarafından bize bir dosya intikal ettirilmiştir. 
Bize intikal ettirilen bu dosyadaki bilgileri, belgeleri diplomatik 
kanallarla İran tarafına ulaştıracağız.

SORU : Son zamanlarda İran bağlantısıyla basında yer 
alan iddialar var. Bu konuda kesin kanıt ulaştı mı Dışişleri 
Bakanlığına? Gerek Hizbullah operasyonu sonucu olsun, gerek 
diğer suikastlarda ortaya çıkan deliller olsun, bu konuda bilgi var 
mı?

CEVAP : Hizbullah konusuyla ilgili olarak bize yetkili 
makamlarımızdan ulaştırılmış bir dosya elimizde mevcut. Son 
Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve bununla bağlantılı 
soruşturmalar konusunda ise henüz bize resmi makamlarımızdan 
bir bilgi, belge intikal etmedi.

SORU : Diğer dosyaların gelmesini mi bekleyeceksiniz, 
Hizbullah dosyasının gitmesi için Tahran'a? Yönteminiz ne 
olacak? .

CEVAP : Bunu inceliyoruz. Bu konuda alınmış bir karar 
yok. Yani hepsi beklenip iletilmek şeklinde, ya da bekletilmemek 
şeklinde. Bunu değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz sonucu 
gereğini yapacağız.

SORU : Gümrük Birliği Memorandumu konusunda ayrıntı 
verebilir misiniz?
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CEVAP : Gümrük Birliği diye tanımlamak doğru olmaz. 
Belki Gümrük makamları arasında işbirliği... Bu konuda oraya 
giden heyetimizin temasları sonunda ayrıntılı bilgi vermiş 
olduğunu hatırlıyorum. Basınımızda da geniş olarak yer aldı. Arzu 
ederseniz bunları tekrar toplantı sonunda ilgili arkadaşlarımızdan 
temin edip size ulaştırırım.

SORU : Türkiye'deki Hizbullah konusu ve sizin 
hazırladığınız raporun İran Dışişleri tarafından reddedildiği 
yolunda açıklamalar çıktı. Böyle birşey oldu mu?

CEVAP : Bu konuda bilgim yok.
___  •

SORU : İran'dan gelen heyetin temaslarıyla ilgili bilgi 
verir misiniz? Sınırla ilgili, sınır düzenlemeleriyle ilgili bir heyet 
gelmiş İran'dan?

CEVAP : Evet yanılmıyorsam geçtiğimiz hafta böyle bir 
heyet geldi ama bu tamamen teknik bir konudur. Teknik makamlar 
arasında yürütülen, zaman zaman diğer başka komşu ülkelerle de 
yürütülen teknik, iki komşu arasında, iki komşu ülke arasında 
sürdürülen bir konudur.

SORU: Bugün bazı gazetelerde "Sayın
Cumhurbaşkanı’nın İran'a gitmesi konusunda; Dışişleri 
Bakanlığı, gitsin diye tavsiyede bulundu" diye bir haber var. Böyle 
bir tavsiyede bulundu mu Sayın Cumhurbaşkanına Dışişleri 
Bakanlığı?

CEVAP : Efendim bu konuda zamanı gelince resmi bir 
açıklama yapacağız. Bunun ötesinde bir şey söylemeyeceğim.

SORU : İranlılar, Türkiye'de gözaltına alman 150 kişinin 
akıbeti konusunda bilgilerinin olmadığını, bunlardan haber 
alamadıklarını dün ajanslara yaptıkları açıklamalarda belirttiler. 
Türkiye İran'a bu konuda herhangi bir bilgi verdi mi? Bu konuda 
biraz daha ayrıntılı açıklama yapar mısınız?
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CEVAP : Bu konuda ayrıntılı bir açıklamayı
zannediyorum İçişleri Bakanlığımız yaptı. Bu çerçevede 
Türkiye'de yasal zorunluluklara uymadan ikamet etmekte olan 
yabancılara yönelik zaman zaman yürütülmekte olan operasyonlar 
çerçevesinde, diğer yabancı uyruklu bir kısım şahısla birlikte, bazı 
Iran uyrukluların da gözaltına alındığını, bunların sayısının 259'u 
bulduğunu, yapılan inceleme sonucu bunların 19'unun 
durumlarının formalitelere uymadığını, 3'ünün de yanlış 
hatırlamıyorsam pasaportunun bulunmadığını ifade etti. Bu 
konuda İran tarafından da bize bir girişim vaki oldu. Hatırlarsanız 
Tahran'daki Büyükelçimizi davetle bu konuda bilgi talebinde 
bulundular. Biz de kendilerine gerek Tahran'daki Büyükelçimiz 
aracılığıyla, gerek Ankara'da İçişleri Bakanlığımızdan bize intikal 
eden bilgileri ilettik.

SORU : Büyükelçi Lavasani, bizimle görüşmesinde Türk 
makamlarından kendisine farklı bilgiler geldiğini ve bir süre 
içinde doğru bilgilere ulaşmayı umduğunu söyledi. Farklı bilgiler 
mi veriliyor efendim?

CEVAP : Büyükelçi’nin sözlerini yorumlamak bana 
düşmez. Büyükelçi sözleriyle neyi kastetmiş, neyi kastetmemiş, 
bilmiyorum.

___  •

SORU : içişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "22 
kişi hakkında yasal işlem yapıldı" denildi. Ancak hemen 
sonrasında ertesi gün İRNA yine bu tür haberlerine devam etti. 
150 kişiden bahsetti. Halen gözaltında bulunan yani yasal 
olmayan yollardan girenler de olsa, gözaltında İranlı var mı? Sınır 
dışı edilen İranlı var mı?

CEVAP : Bu konudaki uygulayıcı makam İçişleri 
Bakanlığı’dır. İçişleri Bakanlığı da yaptığı ayrıntılı bir 
açıklamayla bu konuda bilgi vermiştir. Doğrusunu isterseniz 
bende şu anda kim, kaç kişi gözaltında, kaç kişi sınır dışı edildi 
bunun rakamları yok. Bunun söylediğim gibi uygulayıcı makamı 
İçişleri Bakanlığıdır. Tabii ki Türkiye'de kanunlar vardır. Mevzuat 
vardır. Yabancıların Türkiye'de ikamet etme şartları vardır. Bu
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şartlara uymak gerekir. Her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de 
kendi kurallarını uygulaması gerekir. Bu konuları başka konularla 
karıştırmamak lazım. Bu söylediğim gibi tamamen yabancılara 
yönelik mevzuatın uygulanmasından ibarettir. Bunu diğer başka 
konularla irtibatlandırmak doğru değildir.

SORU: Türkiye-İran ilişkilerini genel olarak değerlendirir 
misiniz? Türk-îran ilişkilerinin bulunduğu noktayı 
değerlendirmeniz mümkün mü acaba?

CEVAP : Her zaman söylediğimiz gibi, iki komşu ülke 
olarak Türkiye ile İran'ın iyi ilişkiler idame ettirmesi her iki 
ülkenin de yararınadır. Bizim Türkiye olarak da bundan başka bir 
arzumuz yoktur. Bunu hep söyledik. Uygulamalarımızla, 
politikalarımızla da bunu teyid ettik. Hiç şüphesiz Türkiye'nin 
hassasiyet gösterdiği bir takım konular vardır. Bu konulara İran 
tarafının da aynı hassasiyeti göstermesini bekleriz. Öte yandan 
bununla bağlantılı bir konu olarak, hiç şüphesiz aramızda 
güvenlikle ilgili bazı konular mevcuttur. Bu konularda da İran'ın 
bizimle yakın, etkin ve sonuca yönelik bir işbirliğine girmesini 
beklemekteyiz.

SORU : Şimdi 120 kişilik bir Türk işadamı heyeti gideceği 
söyleniyor, Dış Ticaret Müsteşarı başkanlığında. Bu konuda 
detaylı bilgi var mı sizde? Nasıl bir çerçevede gidecekler veya 
orada ne tür temaslarda bulunacaklar?

CEVAP : Söylediğim gibi İran'la süregelen bir ilişkimiz 
var. İlişkilerimizde bir kesinti yok. Devam eden ticari, ekonomik 
ilişkiler de sözkonusu, siyasi ilişkilere paralel olarak. Bu 
çerçevede, bir özel sektör heyetinin zannediyorum bugün ya da 
yarın İran'a gitmesi sözkonusu. Zannediyorum basın mensupları 
da refakat edecek. Dolayısıyla çok özel bir yorumda bulunmamı 
gerektiren bir husus yok bu konuda.

SORU : İran dışında soru sorabilir miyim? Zannedersem 
Ukrayna'dan sonra Romanya'yla da bir balıkçı krizi çıktı. 
Gözaltına alman Türkler olduğu söyleniyor; Türk balıkçıları. Bu
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konuda detaylı bilgi verebilir misiniz? Ya da bir girişiminiz oldu 
mu, Dışişleri Bakanlığı olarak?

CEVAP : Bu konudaki haberler bize ulaşır ulaşmaz tabii ki 
vatandaşlarımızın haklarının korunması için gerekli girişimi 
derhal yaptık. Romanya'daki diplomatik temsilcilerimiz, 
Köstence Başkonsolosumuz konuyla bizzat ilgilidir. Bu çerçevede 
gerek Romen makamları gerek bir süre alıkonulmuş olan balıkçı 
teknemiz kaptanı ve mürettebatıyla temasa geçilmiştir. Bildiğim 
kadarıyla bu temaslar sonucu dün öğleden sonra itibariyle, bir süre 
alıkonulmuş olan balıkçı teknemizin serbest bırakılması 
sağlanmıştır.

SORU : Dışişleri’nin elinde bir tane Hizbullah dosyası var. 
Hizbullah dosyası, Hizbullah'ın İran'la olan bağlantısını içeriyor. 
Türkiye henüz ECO Zirvesi’ne hangi düzeyde katılacağını 
kararlaştırmamış durumda. Şimdi ister istemez arada bir bağ 
kuruluyor. Yani çok net olarak sormak istiyorum. Türkiye, ECO 
Zirvesi'ne katılıp katılmamaya karar vermek için daha net kanıtlar 
mı bekliyor? Bu bir parametre midir? Yani UMUT 
operasyonundan çıkacak sonuçlar veya elinizde bulunan 
Hizbullah dosyasının içindekiler; Türkiye bunu mu
değerlendirecek ECO Zirvesi'ne katılmak için? Eğer 
Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım olursa, bu Türkiye'nin elinde 
İran'ın Hizbullah bağlantısını gösteren belgeler olmadığını 
kanıtlayacak birşey midir?

CEVAP : Sorunuz uzun oldu. Benim cevabım kısa olacak. 
Meseleyi bütün veçheleriyle Bakanlık olarak değerlendiriyoruz. 
Bu değerlendirme sonucu ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu da 
kamuoyuna açıklayacağız.

SORU : Almanya'da Berlin Eyaleti’nde Milli Görüş 
Teşkilatı İslam dini derslerini vermek için izin aldı. Fakat 
Almanya'daki diğer eyaletlerde benzer başvurularla ilgili henüz 
değerlendirme yapılmadı. Bu konuda Almanya Büyükelçiliğimizin 
bir girişimi var mı? Bir başvuru yapılacak mı? Çünkü Diyanet 
İşleri yapamıyormuş öğrendiğimiz kadarıyla bu başvuruyu?
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CEVAP : Bu konu tarafımızdan yakinen bilinmekte ve 
izlenmekte olan bir konudur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Gerekeni 
yapıyoruz. Belki daha ileride bu konuda daha geniş bilgi sunmak 
mümkün olur. Ama hiç şüphesiz gelişmeleri yakından izliyoruz.

SORU : İsmail Cem'in Bakü ziyareti konusunda gündemle 
ilgili bilgi verir misiniz? Onun arkasında Orta Asya ziyareti var. 
Gündemi nedir ziyaretin? Hedefi, amacı nedir? Bir de petrol-gaz 
diplomasisi konusunda Dışişleri’nin bir misyonu olacak mı bu 
ziyaret sırasında?

CEVAP : Biliyorsunuz gerek Azerbaycan, gerek Orta 
Asya'da bulunan diğer cumhuriyetler Türkiye'nin dış politikasında 
çok önemli mevki işgal eden konumdadır. Bizim bu ülkelerin 
bağımsızlığına kavuştuğu günden itibaren, bugüne kadar 
sürdürdüğümüz çok yakın siyasi, iktisadi, ekonomik ilişkilerimiz 
vardır. Çok sayıda karşılıklı üst düzey ziyaret yapılmıştır. Çok 
sayıda anlaşma imzalanmıştır. Hakikaten bu ilişkiler memnuniyet 
verici bir düzeyde seyretmektedir. Sayın Bakanımızın da gerek 
önümüzdeki hafta Azerbaycan'a yapacağı ziyaret, gerek daha 
sonra bazı Orta Asya ülkelerine yapmayı öngördüğü ziyaret 
Türkiye'nin bölge ülkelerine ve bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler 
idamesine atfettiği önemin bir başka göstergesi olacaktır. Tabii ki 
böyle bir ziyaretten istifade edilerek ikili, bölgesel, siyasi, 
ekonomik, ticari her türlü konunun ele alınıp ayrıntılarıyla, 
derinliğine tartışılması, görüş alış verişinde bulunulması doğal 
olacaktır.

SORU : Mısır'ın Türkiye'ye Hizbullah konusunda, daha 
doğrusu Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın Türk Dışişleri Bakanlığı’na 
Kahire Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye'deki Hizbullah 
teröristleri konusunda isim verdiği yönünde haberler çıktı basında. 
Dışişleri Bakanlığı'nın da bunu İçişleri Bakanlığı'na iletmediği 
iddia edildi. Bu konuda bilgi var mı acaba?

CEVAP :Hayır hiç duymadım böyle bir şeyi. Bize eğer bir 
yerden bir bilgi gelmişse gayet tabii gereği ne ise yapılır.

Teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
MACARİSTAN BAŞBAKANI VİCTOR ORBAN’I

KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'ye 
resmi bir ziyaret yapmakta olan Macaristan Başbakanı sayın 
Victor Orban'ı bugün kabul etmiştir.

Kabulde Türkiye ile dost ve müttefik Macaristan 
arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. 
Cumhurbaşkanı Sezer bu bağlamda, Başbakan Orban'ın 
ziyaretinin 17 yıldan bu yana bu düzeyde ilk kez yapılmakta 
oluşunun önemini vurgulamış; Türkiye ile Macaristan arasında 
siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda köklü bağlar bulunduğunu, ikili 
ilişkilerimizin her alanda daha da geliştirilmesi için birlikte 
çalışmaya hazır olduğumuzu, siyasi temasların artırılmasının 
ilişkilerimize katkı sağlayacağını dile getirmiş, iki ülke arasında 
son dönemde olumlu ve somut projeler olanağının ortaya 
çıktığını, her iki ülkenin potansiyelinin kuvvetli ekonomik ve 
ticari bağların kurulması için elverişli olduğunu, bu potansiyelin 
harekete geçirilmesi için ortak çabalarımızın sürdürülmesi 
gerektiğini, Avrupa-Atlantik kurumlan içinde birlikte yer alan 
Türkiye ve Macaristan'ın geniş ortak çıkar ve eylem alanları 
bulunduğunu belirtmiş; özellikle savunma sanayi, turizm, kültür, 
eğitim ve ulaştırma alanlarındaki mevcut işbirliğinin daha da 
derinleştirilmesi doğrultusundaki beklenti ve görüşlerimiz 
üzerinde durmuştur.

Konuk Başbakan, Macaristan Cumhurbaşkanı Göncz'ün 
sayın Cumhurbaşkanımıza yeni görevine seçilmesinden dolayı en 
iyi dileklerini iletmiş; ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğu 
Türkiye'de bulunduğu kısa süre içinde gerçekleştirdiği
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temaslardan son derece olumlu izlenimler edindiğini kaydetmiş; 
ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönünde gerekli siyasi iradenin 
Macaristan tarafında da mevcut olduğuna değinerek, önümüzdeki 
dönemde özellikle ekonomik ve kültürel alanda işbirliğimizin 
daha da geliştirilip derinleştirilmesini arzu ettiklerini, ziyaretinin 
bu hedefe yönelik somut sonuçlar getirmesini içtenlikle dilediğini 
ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Macaristan'da önümüzdeki ay 
içinde yapılacak seçimler sonunda göreve gelecek yeni 
cumhurbaşkanını en kısa zamanda Türkiye'de görmekten 
mutluluk duyacağını belirtmiştir. Macaristan Başbakanı Orban 
ise, Cumhurbaşkanı sayın Sezer'i Macaristan'ın yeni 
Cumhurbaşkanının Ağustos ayında yapılacak yemin töreni 
vesilesiyle Macaristan'a davet etmiştir.

I

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000 109



BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT'İN 
MACARİSTAN BAŞBAKANI SAYIN VİCTOR ORBAN 

İLE DÜZENLEDİĞİ ORTAK BASIN TOPLANTISI

MACARİSTAN BAŞBAKANI VİCTOR ORBAN:
Sayın bayanlar, baylar sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye 
Başbakam'na minnettarım çünkü son İstanbul görüşmelerimiz 
Kasım ayında uluslararası bir kongre çerçevesinde yapılmıştı. 
Macar-Türk ilişkilerine yeniden bir itici güç vermek 
istediklerinden bahsettiler. Bu son derece mükemmel bir 
düşünceydi.

Bu görüşmeler ve hazırlıkları yaptığımız zaman, bana çok 
sürpriz olan bir nokta vardı; son zamanlarda Türkiye'yi ziyaret 
eden bir Macar Başbakanı yok. İki ülkenin çok iyi tarihi ilişkilerini 
gözönünde bulundurduğumuz zaman, Macaristan'ın NATO üyesi 
bir ülke olduğunu da dikkate alarak ve Türk ekonomisinin de 
büyük başarılarını gözönünde bulundurarak, bu artık imkansız bir 
durumdur. Bu yüzden Sayın Başbakan ile Macaristan ve Türkiye 
arasındaki ilişkilerin yeni bir sayfasını açmaya karar verdik.

Bunun için bugün tüm soruları en geniş yelpaze içinde 
gözden geçirdik. Her sahada ilerleme alanına girdik. Ekonomik 
ilişkilerde işbirliği her iki ülke için çok önemli. İki ülke 
şirketlerinin bundan sonra daha çok ortak yatırım yapacaklarına 
inanıyorum. İlişkilerin güçlendirilmesi için ekonominin yanı sıra 
eğitim ve kültür gibi bazı alanlar belirledik. Bu sene 
Macaristan'da eğitim gören Türk öğrencilerinin sayısının 
artacağına inanıyorum. Askerî alanda işbirliğimizin 
güçlendirilmesi ve bu işbirliğinin savunma sanayi alanına da 
yansıması konularında hemfikir olduk. En önemlisi ise Macaristan 
ve Türkiye'nin stratejik olarak ortak menfaatleri konusunda da
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aynı görüşteydik. Bu müşterek nokta, Orta Avrupa'nın istikrarı. 
Bunun içine hem Bosna-Hersek hem Yugoslavya, hem de Kosova 
dahil. Tüm bu konular uzun vadede politikada önemli bir unsur 
olacak. Macaristan ve Türkiye arasında dış ilişkilerde Dışişleri 
Bakanlıkları arasında devamlı bir görüşme teatisinde bulunulması 
isteği vardır. Bugünkü görüşmeler de daha olumlu gelişmelerin 
meydana gelmesi konusunda yardımcı olabilir.

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Macaristan Başbakanı 
Sayın Victor Orban ve değerli çalışma arkadaşlarıyla son derece 
yararlı bir görüşme yaptık. Sayın Başbakan'ın da biraz önce 
belirttiği gibi, Türkiye ile Macaristan arasında hiçbir siyasal sorun 
yoktur. Avrupa sorunlarına, özellikle Orta Avrupa sorunlarına, 
Güney Doğu Avrupa sorunlarına bakışlarımız birbirinin aynı.

Sayın Başbakan Orban'ın da belirttiği gibi, gerek Türkiye, 
gerek Macaristan, Bosna-Hersek'teki ve Kosova'daki durumla çok 
yakından ilgili. Bosna-Hersek'teki barış, çok hassas ve karmaşık 
dengelere dayanıyor. Bosna-Hersek'in barış içinde yaşamasını ve 
gelişmesini kolaylaştırmak için gerek Macaristan, gerek Türkiye 
işbirliği yapacak durumdadırlar. Görünür gelecek için 
Kosova'daki durumla çok yakından ve kaygılı biçimde ilgiliyiz. 
Bugün önemli bir karar aldık -Sayın Başbakan Orban'ın da 
belirttiği gibi- ülkelerimizin Dışişleri Bakanlıkları arasında sürekli 
bir politik diyalog kurulacak ve özellikle Orta Avrupa ve Güney 
Doğu Avrupa sorunlarına birlikte çözüm arayışlarımızı bu şekilde 
kolaylaştırmış olacağız.

Son yıllarda Macaristan ekonomik alanda çok büyük 
başarılar kaydetmiştir. Komünist yönetim döneminde bile, 
Macaristan kendine özgü bir ekonomik model oluşturmayı 
başarabilmişti. Onun için globalizasyona ve pazar ekonomisine 
uyum sağlamakta Macaristan fazla güçlük çekmedi. Son yirmi 
yılda Türkiye de yüksek enflasyona karşın ekonomide büyük 
atılımlar yapabilmiştir. Fakat ekonomik alandaki işbirliğimiz 
henüz yeterince gelişmiş değildir. Ticaret hacmimiz 216 milyon 
dolardan ibarettir.
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Bugünkü görüşmemizde görüldü ki, iki ülke de ekonomik 
ilişkileri çok daha büyük ölçüde geliştirmeye kararlıdır. Türkiye 
önümüzdeki on yılda enerji sektörüne yaklaşık 30 milyar dolarlık 
yatırımda bulunacaktır. Bu konuda Macaristan'ın çok başarılı 
olduğunu ve Türkiye'de de bazı projelere imzasını attığını 
biliyoruz. Ayrıca enerji sektörü dışında Avrupa'da önemi gitgide 
artan inşaat sektöründe de Türkiye ile Macaristan'ın yakın işbirliği 
yapabileceğini ve üçüncü ülkelere de birlikte yatırım 
yapabileceğini görüştük.

Ayrıca ulaştırma konusunda işbirliği yapma kararma 
vardık. Karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımını birlikte, daha 
verimli bir şekilde değerlendirme kararma vardık. Sayın 
Başbakan'ın da Türkiye ile Macaristan arasındaki kültürel ve 
eğitsel ilişkilere büyük önem verdiğini görmek beni çok mutlu 
kıldı. Bu akşam saat 18:00'de Milli Eğitim Bakanlarımız biraraya 
gelecekler ve daha çok sayıda öğrenci değiş-tokuşu konusunda, 
kültürel işbirliği konusunda görüşmelerde bulunacaklar.

Ortak tarihimizi ilgilendiren arşivlerin incelenmesi 
konusunda da işbirliğimizi geliştirme kararına vardık. Macaristan 
bizim yaklaşık 50 yıldır üyesi olduğumuz NATO'nun ancak son 
yıllarda üyesi olmasına karşın, NATO çerçevesinde Avrupa 
barışına, Avrupa'da güvenliğe şimdiden çok büyük katkılarda 
bulunmuştur. NATO çerçevesinde, savunma sanayi konusunda da 
iki ülkenin sıkı işbirliği yapmasının yalnız ülkelerimiz açısından 
değil, bölge güvenliği açısından da çok olumlu sonuçlar 
verebileceğini görüştük. Çok sayıda Macar işadamı sayın 
Başbakan'a refakat ederek Türkiye'ye geldiler; bu da Macar 
girişimcilerinin Türkiye ile işbirliğine verdiği önemi gösteriyor. 
Bizim girişimcilerimiz de aynı şekilde Macaristan'da yatırım 
yapmaya, Macaristan'la ekonomik işbirliğine çok yatkın 
durumdadırlar.

Sayın Macaristan Başbakanı ve değerli çalışma 
arkadaşlarıyla bugün yaptığımız görüşmenin ilişkilerimizde 
önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söylemek mübâlağa 
sayılamaz kanısındayım.
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Özellikle Tekirdağ, bazı büyük Macar kahramanlarına 
kucak açmıştı geçmişte. Bu kahramanların ve onlara refakat etmiş 
olan arkadaşlarının Tekirdağ'da yıllarca yaşadıkları evlerin birer 
tarihi anıt haline getirilmesi konusunda da karar birliğine vardık.

Sayın Başbakan'a bu çok verimli görüşmeleri yapma 
olanağını sağladığı için çok teşekkür ediyorum.

S ORUL AR-YANITLAR

SORU: AB'de Macaristan ile rakip olmanız söz konusu 
mu? AB'ne tam üyelikte kendinizi ne kadar şanslı görüyorsunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Avrupa Birliği'nde 
biraraya gelmemiz Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilere 
yeni bir boyut kazandıracaktır ve bu, her iki ülkenin olduğu kadar, 
Avrupa Birliği'nin de yararına olacaktır. Türk ulusu 600 yıldır 
AvrupalIdır ama sadece Avrupalı da değildir. Türkiye aynı 
zamanda bir Orta Doğu, bir Orta Asya, bir Karadeniz, bir Doğu 
Akdeniz ülkesidir. Avrupa ile Asya'nın bütünleşmeye başladığı 
Avrasyalaşma sürecine girildi. Türk ulusunun bu özelliği 
Avrasyalaşma sürecine ve Avrupa Birliği'ne önemli bir katkı 
oluşturacaktır.

Bizim Macaristan ile rakip olmamız söz konusu bile 
olamaz. Macaristan ile Türkiye her konuda partner olacaktır. 
Bildiğiniz gibi, geçen yıl sonlarında Türkiye, Avrupa Birliği'nde 
adaylık statüsünü kazanmıştır. Bazı çevreler bizim kesin ve tam 
üyeliğe geçişimizin uzun yıllar alacağını düşünüyorlardı. Fakat 
biz o düşüncede değiliz. Türkiye'nin ekonomik açıdan 
eksikliklerini 2-3 yıl içinde, insan hakları bakımından 
eksikliklerini ise daha kısa bir sürede tamamlayabileceğine 
inanıyoruz ve kısa sürede Macaristan ile Avrupa Birliği'nde tam 
üye olarak biraraya geleceğimize inanıyoruz. Ekonomiden 
kültüre, savunmaya kadar her alanda Türkiye ve Macaristan 
arasında bir çıkar birliği vardır. Bunu gereği gibi 
değerlendireceğiz.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000 113



SORU: Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği konusunda 
NATO içinde ve Avrupa içinde bazı tartışmalar var. Bu konuda 
Macaristan'ın görüşlerini alabilir miyiz?

MACARİSTAN BAŞBAKANI VİCTOR ORBAN:
Macaristan'ın milli menfaati emniyetti. Macaristan için en önemli 
nokta bu. Bunu NATO bünyesi içinde değerlendiriyoruz ve 
düşünüyoruz. Bizim için en önemli şey emniyettir. Bunun için 
elde etmiş olduğumuz emniyeti hiçbir şekilde riske sokmak 
istemiyoruz. Emniyet açısından dünya çapında bugün en çok 
entegre olan ve en emniyetli olan kuruluş NATO'dur. Bu 
Macaristan'ın hem hürriyetini, hem bağımsızlığını sağlıyor. 
Bunun için NATO'nun bu gücünü, bu entegre şeklini herhangi bir 
şekilde zayıflatan girişimler Macaristan'ın menfaatine değildir.

SORU: AB'ye müspet katılma tarihi ne zaman 
başlayabilir?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu konuda şimdiden 
kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Fakat biz bu süreyi 
olabildiğince kısaltmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 
Ekonomimizin bazı eksiklikleri olduğu gerçektir. Son yirmi yılda 
ekonomi alanında çok büyük atılımlar yaptık ama enflasyonumuz 
hâlâ çok yüksek. Fakat biz geçen yıldan itibaren bu hükümet 
döneminde ekonomimizi bu yüksek enflasyon hastalığından 
kurtarmak için çok cesur adımlar atmaya başladık ve enflasyonu 
şimdiden aşağıya çekmeye başladık. Ekonomimizi 3-4 yıl içinde 
Avrupa Birliği'nde tam üyeliğe hazır hale getirebileceğimizi 
umuyoruz. Tabii bunun için bir yıldır süregelen siyasal istikrarın 
devam etmesi gerekir. Bir yıldan beri Türkiye'de kendi içinde çok 
uyumlu çalışan ve çok verimli çalışan üç partili bir koalisyon var. 
Parlamentomuz da çok hızlı çalışmaya başladı; ekonomiyle ilgili 
pek çok Anayasa ve yasa değişikliğini bu kısa sürede 
gerçekleştirme olanağını bulduk. Tabii tam üyelik için 
demokrasimizin bazı eksikliklerini de kısa sürede gidermemiz 
gerekiyor. Aslında bu konudaki eksikliklerimiz abartıldığı kadar 
değildir. Türkiye, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan
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ülkeler arasında demokrasiye ve laikliğe öncülük eden bir ülkedir. 
Ama bölgemizde çok ciddi tehlikelerle karşı karşıyayız. Bir 
yandan dışarıdan destek gören bölücü terör, bir yandan da laik 
demokratik rejimimizi yıkmak isteyen örgütler, demokrasimizi 
geliştirme yolunda adımlar atmayı biraz güçleştiriyor. Ama bu 
güçlükleri aşmayı başardık. Bu konuda Avrupa Birliği'nden önce 
kendi halkımızdan gelen istekler bize yardımcı oluyor. 
Hükümetimiz döneminde de bu alanda cesur adımlar atılmaya 
başlandı. Terör gerilemeye başladı. Birkaç yıl içinde insan hakları 
ve demokrasi bakımından da ufak tefek eksikliklerimizi 
giderebileceğimize inanıyoruz.

SORU: Görüşmeleriniz sırasında Kıbrıs konusu gündeme 
geldi mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Kıbrıs konusunu 
görüşmemizde ele almadık. Kıbrıs sorununu Kıbrıs'ın iki halkı 
çözecektir ve böyle bir çözüm ancak Kıbrıs'taki gerçeğin idrak 
edilmesine bağlıdır. O gerçek de şudur; yaklaşık çeyrek asırdır 
Kıbrıs'ta iki ayrı bağımsız devlet vardır. Bu gerçek kabul edilirse, 
çok kolaylıkla iki tarafı da tatmin edici bir çözüme varılabilir.

Teşekkür ederiz.
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BAKU-TIFLIS-CEYHAN ANA PETROL BORU HATTI 
PROJESİ’NE İLİŞKİN PAKET ANLAŞMALARIN 

TBMM’NİN ONAYINA SUNULMAK ÜZERE 
BAŞBAKANLIĞA İLETİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

18 Kasım 1999 tarihinde AGİT Zirvesi sırasında 
imzalanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana Petrol Boru Hattı Projesi'ne 
ilişkin Paket Anlaşmalar, 25 Mayıs 2000 tarihinde TBMM'nin 
onayına sunulmak üzere Başbakanlığa iletilmiştir.

Sözkonusu Anlaşmaların onay işlemleri Azerbaycan ve 
Gürcistan tarafından da başlatılmıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
AZERBAYCAN’A YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 28-29 Mayıs 2000 
tarihlerinde Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sayın Bakan ziyaret sırasında, esasen mükemmel 
düzeydeki Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapacaktır. Bu çerçevede, ikili 
ekonomik ve ticari ilişkiler, enerji, eğitim ve kültür konuları, 
ayrıca her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası gelişmeler ele alınacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER İN 
RUSYA FEDERASYONU BAŞBAKAN YARDIMCISI 
SAYIN İLYA KLEBANOV’U KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, Devlet
___  •  •  ____

Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi sıfatıyla ülkemizi 
ziyaret eden Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın İlya 
Klebanov'u bugün kabul etmiştir. Kabulde iki ülkeyi ilgilendiren 
ikili ve bölgesel konular ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerine 
büyük önem verdiğini belirterek, iki ülkenin Karadeniz üzerinden 
birbirlerine komşu olduklarını, Türkiye'nin Rusya'yı küresel ve 
özellikle bölgesel dinamikleri etkileme gücü olan, dostluğuna 
önem verdiğimiz büyük bir devlet olarak gördüğünü ve çok 
önemli bir ekonomik ve ticari ortak olarak kabul ettiğini, bu 
nedenlerle iki ülkenin bölgenin güvenlik, istikrar ve refahı 
bakımından birlikte özel bir sorumluluk taşıdıklarına inandığını 
vurgulamış; iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde güven öğesinin 
özenle korunması gerektiğini, bu nedenle Rusya'yla her düzeyde 
sürekli ve düzenli siyasi temaslara önem ve öncelik verdiğimizi, 
bu anlayış doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye 
davet ettiğini, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşmesinden 
memnuniyet duyacağını belirtmiştir.

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Klebanov, 
Devlet Başkanı Putin'in Sayın Cumhurbaşkanı'na muhatap 
mesajını vererek, Sayın Putin'in vaki davete icabetle Türkiye'yi 
ziyaret edeceğini, iki taraf için de uygun bir tarihin diplomatik 
yollardan en kısa zamanda belirlenmesine hazır olduklarını 
bildirmiştir. Klebanov ayrıca, Rusya'nın Türkiye ile iyi komşuluk
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ilişkilerine büyük önem verdiğini, Türkiye'yi sadece bölgesel 
değil, küresel düzeyde birlikte çalışmak istedikleri stratejik bir 
ortak olarak gördüklerini, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgenin 
ve dünyanın barış ve istikrarı açısından son derece önemli 
olduğuna inandıklarını, Türkiye ile terörizmle mücadele 
konusunda işbirliğine de öncelik verdiklerini kaydetmiş; esasen 
ülkemizle işbirliğini her alanda daha ileri götürmek arzusunu 
taşıdıklarını, birlikte geliştireceğimiz büyük projelerin iki ülkeyi 
birbirine daha da yakınlaştıracağını, Mavi Akım Projesi'nin bunun 
bir örneğini oluşturduğunu, savunma sanayi alanındaki işbirliğini 
de bu çerçevede değerlendirdiklerini ve Türkiye'nin açtığı saldırı 
helikopteri ihalesine bu anlayışla katıldıklarını, ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin yeniden Rusya'daki 1998 ekonomik krizi 
öncesindeki düzeyine yükseltilmesi için olumlu şartların da 
oluştuğunu ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, helikopter ihalesinde yarışan tüm 
şirketlere karşı dürüst, adil ve saydam bir tutum izleyeceğimizin 
altını çizmiş, Rusya ile işbirliğimizi karşılıklı yarar zemininde 
geliştirmeye kararlı olduğumuzu teyid etmiş ve Devlet Başkanı 
Putin'i en kısa zamanda Türkiye'de görmekten mutluluk 
duyacağımızı tekrar vurgulamıştır.

Klebanov cevaben, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 
Türkiye'yi en kısa zamanda ziyaret etmek istediğini yinelemiştir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN
DÜNYA BANKASI BAŞKANI JAMES D. 

WOLFENSOHN’U KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Wolfensohn'un ülkemizi 
ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu, geçen yıl karşı 
karşıya kaldığımız büyük deprem felaketleri sonrasında Dünya 
Bankası'nca gösterilen işbirliği ve sağlanan ivedi desteğe bir kere 
daha teşekkür etmek istediğini, Hükümetimizce uygulanan 
ekonomik programa Dünya Bankası'nın katkılarının 
hızlandırılarak sürdürülmesine büyük önem verdiğimizi belirtmiş; 
ekonomik etkinliklerin küresel düzeyde yoğunluk kazandığı bir 
dönemde ulusal ve uluslararası hukukta bu gelişme doğrultusunda 
düzenlemeler yapılmasının gerekli olduğuna değinmiş; bir hukuk 
devleti olan Türkiye'nin esasen Gümrük Birliği içerisinde olduğu 
Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe yönelik hazırlıklarını 
sürdürdüğünü, bu bağlamda mevcut hukuk sistemimizin Avrupa 
Birliği ile uyumlaştırılması ve bu amaçla kurumsal altyapımızın 
geliştirilmesinin önceliklerimiz arasında yer aldığını, önümüzdeki 
dönemde ülke yönetiminde "şeffaflık, yolsuzlukla mücadele ve 
hesap verme sorumluluğunun yerleştirilmesi" gibi uygulamaların 
ön plana çıkartılacağını vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı sayın 
Sezer ayrıca, bilgi çağının gereği eğitim hamlelerinin 
sürdürüleceğini; ülke yönetiminin daha etkin ve verimli hale 
getirilmesi için gerekli reform çalışmalarının hızlandırılacağını; 
Orta Asya'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya uzanan 
geniş bir bölgenin en büyük ekonomisi olarak taşıdığı 
sorumlulukların bilincinde olan Türkiye'nin, bu bölgenin istikrar 
ve refahı açısından da Dünya Bankası ile işbirliğine hazır 
olduğunu söylemiştir.

Dünya Bankası Başkanı Wolfensohn, Türkiye ziyaretinin
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çok başarılı geçtiğini, Parlamento, Hükümet ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla temas etme fırsatı bulduğunu, deprem bölgesindeki 
durumu yerinde gördüğünü, tarım kesiminin sorunlarını 
çiftçilerden dinlediğini kaydederek, Hükümetin ortaya koyduğu 
ekonomik programın başarıyla uygulanacağına inandığını, bu 
bakımdan önümüzdeki 12 ila 18 ay m çok önemli olduğunu, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınma çabalarını istikrar içinde başarıya 
ulaştırması açısından içinde bulunulan anın iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini, jeopolitik ve ekonomik önemi ve konumu dikkate 
alındığında Türkiye'ye verilen desteğe ivme kazandırılması 
gerektiğine inandığını, sayın Cumhurbaşkam'nın da belirttiği gibi 
eğitim alanındaki gelişmenin ve teknolojik yeniliklere uyumun 
Türkiye'nin parlak geleceğinin inşasında belirleyici önem 
taşıdığını, her alandaki reform çalışmalarında Türkiye'ye yardıma 
hazır olduklarını, bu bağlamda önümüzdeki üç yıl için 5 milyar 
dolarlık bir destek programı öngördüklerini, bu desteğin sadece 
kamu kesimiyle sınırlı olmayacağını, özel sektör yatırımlarına da 
destek vereceklerini ifade etmiş; sayın Cumhurbaşkanımızı yeni 
görevi nedeniyle kutlamıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN NTV “24 
SAAT” PROGRAMINA VERDİĞİ MÜLAKATIN METNİ

BANU GÜVEN: Dışişleri Bakanı Cem bugün Kuzey 
Atlantik Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Floransa'dan 
döndü. Burada Türkiye için öncelikli birçok konu ele alındı ama 
bir tanesi var ki Cem'in Yunanistan Dışişleri Bakanı ile tam beş 
kez görüşmesine neden oldu iki gün içinde. Yunan tarafı Ege'de 
güven arttırıcı önlemleri tartışmak konusunda Türkiye'nin 
önerisine doğru bir adım daha attı. Bakan Cem bu gece Ankara'da 
stüdyo konuğumuz. Kendisiyle Ege'den Orta Doğu'ya uzanan bir 
tur yapacağız. Söz şimdi Ankara'da.

SUAT KILIÇ: Teşekkürler Banu. Efendim dış politika son 
günlerde her ne kadar faili meçhullere odaklanan gündemin 
gölgesinde kalsa da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İki gün 
geçirdiniz Floransa'da ve birçok önemli görüşmeniz oldu. Bunlar 
arasında özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı’yla yaptığınız 
görüşmeler son derece dikkat çekti. Konu Ege'de güven arttırıcı 
önlemlerdi ağırlıklı olarak. Bu konuda gelinen durum nedir? Bir 
ilerleme sözkonusu mu?

•  •

CEVAP : Once şunu söyleyeyim. Tabii bu haberlerde bir 
hayli abartma oluyor. Ben Sayın Papandreou ile beş kez falan 
konuşmadım. Bir defa görüştüm. Bir defa görüştüm o da böyle 
çok rahat koşullarda olmadı. Bütün dışişleri bakanlarının katıldığı 
yemekte konuşabildiğimiz kadar görüştük ve çok belirgin konuları 
veya tek bir konuyu da ele alıp konuşmadık. Daha çok genel bir 
yaklaşım geliştirdik.

•  •  ____

B. GÜVEN: Sayın Bakan affedersiniz bu noktada siz 
sonuca geçmeden önce belki düzeltmenizle ilgili birşey sormak
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istiyorum. Acaba bu resmi görüşme anlamında da bir kez görüşme 
miydi? Çünkü orada bulunan meslektaşlarımız beş görüşme 
yaptığınızı, beş kez bir araya geldiğinizi izlemişler. Bu Atina'ya bu 
şekilde yansıdı, Ankara ve İstanbul'a da öyle.

CEVAP: Hayır beş kez görüştü demek için muhayyilesinin 
çok geniş olması lazım kim bunu söylemişse. Bilmiyorum Yunan 
basınında mı çıktı? Aslında görüşebilirim de tabii, mani bir hal 
yok ama bir defa görüştük, onda da belirttiğim gibi bütün 
bakanların katıldığı bir yemekte konuştuk. Dolayısıyla bu 
haberlerde biraz abartma oluyor. Beş kez görüştü deyince insan 
"ne oluyor?" diyor; "Bütün meseleler masaya yatırıldı, çözüldü" 
filan gibi bekliyor.

S. KILIÇ : Yunan Dışişleri Bakanı ile yakınlığınız dikkate 
alındığında belki de böyle de bir durum sözkonusu olabiliyor 
mutlaka, fazla bir görüşme olmuştur diye.

CEVAP : Hayır ama olmadı. Belçika Dışişleri Bakanı ile 
de görüştürdünüz beni. Belçika Dışişleri Bakanı ile bir tek 
selamlaştık. "Nasılsınız, iyi misiniz?" gibi birkaç şey söyledik 
birbirimize, onun dışında hiç konuşmadık. Halbuki siz şimdi 
diyorsunuz burada "konuştu ve Belçika'da tutuklu olan kişiyle 
ilgili görüşme oldu" şeklinde. İlgisi yok. Yani bunu zannediyorum 
böyle haber olsun diye bazı arkadaşlar çıkarıyor.

Şimdi Yunanistan meselesine geleceğim. Yunanistan 
meselesinde çok dikkatliyim. O bakımdan yapılacak açıklamaları 
karşılıklı kağıda döküp, mutabakat olduktan sonra yapıyoruz ve 
Sayın Papandreou ile görüşmemden sonra da şunu söyledik -ki 
bence önemlidir-: "Aramızdaki yakınlaşmanın daha ileriye 
götürülmesi için kendi bakanlıklarımıza talimat verdik." Bu 
açıklamanın birinci bölümü buydu. Ve şimdi bizim 
Bakanlıklarımızdan ilgili arkadaşlarımız bugüne kadar yaptığımız 
görüşmelerin ötesinde bir araya gelecekler ve başka konuları, ikili 
başka konuları -onun da altını çizeyim, Kıbrıs değil- bir arada 
değerlendirecekler. Bir de ayrıca şunu da konuştuk ve ben onu da 
önemsiyorum, Türkiyemiz için önemsiyorum: Biz Bulgaristan,
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Yunanistan, Türkiye olarak hudut bölgelerinde veyahut yakın 
coğrafyalarımızda bir işbirliği, ekonomik işbirliği -ki bu fevkalade 
önemli Türkiyemiz açısından- bu konuda da ilk toplantının 
Bulgaristan'da Filibe'de yapılmasını kararlaştırdık ve bunun 
gerçekleşmesi için talimat verdik. Yani konu bu. Burası öyle 
askeri önlemler veyahut güven arttırıcı önlemlerin hemen 
tartışılacağı alan değil. O da olabilir, onun dışında başka konular 
da olabilir.

S. KILIÇ : Pek çok konu var. Ama sadece Ege'de güven 
arttırıcı önlemler konusu değil dediniz. Peki bu konu gündeme 
geldi mi orada, geldiyse ne kadar konuşuldu ve herhangi bir 
ilerleme var mı önceki duruma ilaveten?

CEVAP : Yaptığımız açıklamada belirttiğimiz
yakınlaşmanın daha ileri götürülmesi başlığı içinde, elbette Ege de 
mevcuttur.

B. GÜVEN: Peki efendim, askeri diplomatik komite 
kurulması yönünde Türkiye'nin bazı önerileri olmuştu. Bu konuda 
Yunanistan'ın bugüne kadar olumsuz bir tavrı oldu. Bu konuda 
herhangi bir gelişme sözkonusu olabilir mi acaba? Herhangi bir 
sinyal aldınız mı yoksa aynı tavır sürüyor mu?

CEVAP : Evet, bu konu da o sözünü ettiğim görüşmelerde 
ele alınacak. Bugüne kadar olumsuz birşey geldi demek belki tam 
anlamıyla ifade etmeyebilir. Çünkü bana göre küçük olan, çok da 
önemli olmayan bazı gelişmeler sağlandı. Ancak bunlar bizim 
beklentilerimizi karşılama düzeyinde değil. Bundan sonrası için 
de bu temaslar çerçevesinde bazı gelişmeler olabilecek.

S. KILIÇ : Floransa'daki temaslarınız çerçevesinde ABD 
Dışişleri Bakanı Albright'la da bir araya geldiniz. îkili ilişkiler 
bağlamında, Türk-Yunan ilişkileri ve Ege konusu bağlamında 
Albright'la gelinen nokta nedir? Bu konular gündeme geldi mi 
veya bir fikir teatisi sözkonusu oldu mu?
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CEVAP: Hayır. Ege konusunu ben Sayın Albright ve 
Sayın Papandreou ile bundan önce biraraya gelişimizde, New 
York'tu yanılmıyorsam, orada ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. 
Türkiye'nin yaptıkları, yapılmasını önerdikleri, hepsini uzun uzun 
izah etmiştim. Bu defa onu konuşmadık. Hayır. Daha çok 
Kafkasya'dan konuştuk. Bir ölçüde NATO'nun, daha doğrusu 
AB'nin geliştirip de NATO'dan destek istediği güvenlik ve 
savunma kimliği meselesini, kısaca onu da Amerikan tarafıyla 
görüştüm. Zaten kısa bir görüşmeydi.

S. KILIÇ : İran şu günlerde hayli gündemde. Şu ana kadar 
Iran Dışişleri Bakanı ile bir mektup alışverişiniz olduğu biliniyor. 
Bunun dışında acaba bir görüş alışverişi var mı?

CEVAP : Hayır, olmadı.

S. KILIÇ : Peki bu konu acaba, yani İran'ın Türkiye'deki 
bir takım siyasi cinayetlerin arkasında olduğuna ilişkin iddialar ve
•  •

İran'ın bu konudaki tavrı. İran'la güvenlik işbirliği toplantılarında 
ele alınacak mı?

CEVAP : İran'la güvenlik işbirliği toplantılarında her iki 
taraf da istediği konuyu getirebiliyor. Bu konuları elbette büyük 
bir dikkatle bizim Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ilgili 
devletin kuruluşları ile biraraya gelip saptıyor. Bundan sonraki ilk 
görüşmede hangi konuların geleceğini şu aşamada söylemek de 
doğru olmayabilir. Fakat şunu belirteyim -o sual hep açılıyor, 
Türkiye'deki son gelişmeler, rahmetli Uğur Mumcu olayının 
yavaş yavaş aydınlığa çıkmaya başlaması- burada bizim 
tutumumuz hükümetin tutumudur. Yani hükümettir bu konularda 
tavır belirleyecek olan ve tavrını bütün bakanlıklar aracılığıyla 
hayata geçirecek olan. Tek başına bir veyahut iki bakanlık 
değildir.

S. KILIÇ : İçişleri Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'na 
bilgi vermesi gerekiyordu, bekleniyordu. Acaba bu dosya size 
ulaştı mı?
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CEVAP : Aslında bakanlık, bakanlığa bilgi vermez. 
Bakanlık Başbakan'a bilgisini sunar. Başbakanlık gerek görüyorsa 
o zaman diğer bakanlıklara o bilgiyi ulaştırır. Başbakanlıksan bize 
bu konuda birşey gelmedi. Belki hiç gelmeyecek. Ancak bir 
ihtiyaç duyulursa gelir.

m

B. GÜVEN: Bazı iddialar gündemde, henüz somut
kanıtlar olmasa da birtakım iddialar tartışılıyor Türkiye'de. 
Bugüne kadar olayların İran'a yansıyış şekli konusunda Dışişleri 
Bakanı olarak ne düşünüyorsunuz? Çünkü sonuçta İran'dan da 
bazı tepkiler, resmi girişimler olmasa da, sizin nezdinize geliyor, 
Dışişleri'ne.

_ _ _ _ _  ________ __________ •

CEVAP: Efendim, İran'dan tepkisel olarak gelene biz 
zaten gerekli cevabı vermekteyiz. Nitekim İran'dan gelen ve bizim 
basınımızı suçlayan ifadelere biz gayet yerinde ve gerekli cevabı 
verdik. Şimdi onun dışında, şunu hiç unutmamak lazım: Ciddi bir 
hükümet, ciddi bir bakanlık gerektiği zaman konuşur ve gerekeni 
yapar. Böyle kendimizi havaya kaptırıp, tepkili olmak ilk günlerde 
insanlarımızın hoşuna gider, fakat sonuçta Türkiyemizin 
menfaatinin aleyhine bir durum yaratır. Biz de Dışişleri Bakanlığı 
olarak asla bunu yapmayız. Dolayısıyla bu olayların gelişme 
çerçevesinde gereken neyse, gerektiği zamanda yapılacaktır.

B. GÜVEN: Peki efendim Iran demiyorum ama diplomasi 
kurallarına göre somut kanıtlar olduğunu varsayalım, bir ülkenin 
bir başka ülkede bu tip eylemlere destek vermesi konusunda.

CEVAP: Ben varsayım üzerine konuşamam.

B. GÜVEN: Hayır, İran'ı söylemiyorum ama diplomatik 
kurallar çerçevesinde böyle bir durumda alınması gereken 
önlemler, yapılacak girişimler nedir herhangi bir ülkeye karşı?

CEVAP : Efendim, bu çok genel bir sual. Ben herhangi bir 
ülkeye karşı yapılacak olanları konuşamam.
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B. GÜVEN: Orta Doğu'da son günlerde yaşanan bazı 
gelişmeler var. Aslında buna da girmek gerekiyor. İsrail Güney 
Lübnan'dan çekildi ve burada olan bütün değişimler Türkiye'yi de

•   ___

dolaylı olarak etkiliyor. İsrail Başbakan'ı Barak'ın da yolladığı bir 
mektup var Başbakan Ecevit'e. Güney Lübnan'da bazı oluşumlara 
karşı uyarıyor Barak Türkiye'yi. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz Dışişleri Bakanı olarak? Güney Lübnan'da bu tür 
oluşumlara zemin olacak bir durum sözkonusu mu?

CEVAP: Şimdi bir defa bu çekilme olayını olumlu 
karşılamaktayız ve ileriye dönük bu olayın Orta Doğu barışına bir 
katkı getirmesini bekliyoruz. Biz Orta Doğu konusuyla çok 
ilgiliyiz, hem de Orta Doğu'da giderek ağırlığı artan, büyüyen bir 
faktörüz. Endişe. Endişe her zaman var. Bizim Güney Lübnan'la 
ilgili endişemiz Türkiye'deki şiddet hareketlerinin, özellikle 
bölücü şiddet hareketinin uzun süre Güney Lübnan'dan ciddi güç 
almış olması. Fakat tabii çok büyük konuşmuyorum, ancak 
Türkiye bu bölücü şiddetin, bölücü terörün üstesinden büyük 
ölçüde gelmiş durumda. Dolayısıyla da Güney Lübnan bu 
bağlamda bizim için, bizim açımızdan, eskiden olduğu kadar ciddi 
bir konu değil. Geçmişteki ciddiyetinden biraz kaybetmiş 
vaziyette. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra eğer Türkiye'nin 
güvenliğine karşı oluşumlar ortaya çıkar ise, geçmişte olduğu gibi 
bugün de Türkiye kendi tavrını alır ve yapabileceğini de mutlaka 
gerçekleştirir. Tabii Orta Doğu çok önemli. Orta Doğu birçok 
açıdan önemli. Şimdi barış süreci diyoruz. Mesela bu enerji 
meseleleri tartışılıyor. Bilmiyorum o konuya girecek miyiz?

S. KILIÇ : Sayın Bakan önümüzdeki günlerde, daha 
doğrusu Pazar günü bir Bakü ziyaretiniz olacak. Putin'in eski 
Asya cumhuriyetleri üzerinde nüfuz sahasına yeniden dönüşü ve 
Türkiye'nin enerji politikalarında bir takım sorunlar yaşanıyor. 
Çok kısa cevap rica ediyoruz, ziyaretiniz enerji politikalarına yeni 
bir ivme kazandırmak adına mı gerçekleşecek?

CEVAP : Hayır, benim ziyaretim genel politikalarla ilgili. 
Enerji konularında ise, enerjinin siyasi altyapısı bizim meselemiz.
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Yoksa enerji konularındaki karar elbette Enerji Bakanlığı'nın. 
Şimdi siyasi alt yapı şuradan önemli; bir defa Rusya'daki yeni 
politikaların etkisi ne olacak onu göreceğiz. Bizim açımızdan 
mesele şu; biz Türkiye olarak enerji ihtiyacımızı mümkün olduğu 
kadar çok sayıda kaynaktan ve güvenli bir şekilde sağlamak 
durumundayız. Burada herkesin unuttuğu bir faktör var sadece. 
Onu da ekleyeyim. Biz çok taraftan alıyoruz, alacağız. Mesela 
Irak'taki yaptırımların kaldırıldığını varsayalım. O durumda biz 
doğalgaz ihtiyacımızın çok büyük bölümünü Irak'dan 
sağlayabiliriz veyahut Suriye'den. Mesela şimdi Suriye'den, 
bundan 1,5 sene önce çok kötü konumda olduğumuz Suriye'den 
şimdi belki doğalgaz alacağız. Aynı şekilde Azerbaycan'da ciddi 
doğalgaz kaynaklarının bulunduğu belirtiliyor. Bütün bunların 
siyasi altyapısını konuşacağım.

S. KILIÇ : Türkiye'nin çok sayıda alternatifi var. Sayın 
İsmail Cem, Dışişleri Bakanı. Teşekkür ediyoruz efendim 
programımıza katkılarınızdan dolayı.

CEVAP : Ben teşekkür ediyorum.

0
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İSRAİL’İN GÜNEY LÜBNAN’DAN ÇEKİLMESİYLE
İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye, İsrail'in işgal altında bulundurduğu Güney 
Lübnan'dan çekilmesini memnuniyetle karşılamıştır. Bundan 
sonraki aşamada Îsrail-Lübnan arasındaki uluslararası sınıra geri 
dönüldüğünün Birleşmiş Milletler tarafından onaylanması önem 
taşımaktadır.

Bu çekilmeyle birlikte, uzun yıllardır pek çok can ve mal 
kaybına sebebiyet veren olayların tekrarlanmamak üzere son 
bulmuş olmasını diliyoruz.

Türkiye, bu çekilmenin barış yolunda atılmış önemli bir 
adım olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanmakta ve tüm 
tarafların BM ile işbirliği yapmak suretiyle, Orta Doğu'da kalıcı 
bir barış için yeni gelişmeler sağlanmasına katkıda bulunmalarını 
temenni etmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN TRT-1 
“PAZAR PANORAMA” PROGRAMINDA VERDİĞİ

MÜLAKATIN METNİ

CEM KIRÇAK: Hoşgeldiniz Sayın Bakan.

SAYIN BAKAN: Hoşbulduk efendim.

CEM KIRÇAK: Efendim bandımızda da yeraldı. Son 
aylarda özellikle gündemin ilk maddesi malum yurtiçinde faili 
meçhul bazı cinayetlerin aydınlığa kavuşturulması için 
gerçekleştirilen operasyonlar ve bu operasyonların sonucunda da 
adres, yön hep İran'ı gösteriyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’na, 
İçişleri Bakanlığı’ndan çok kesin ve net bir şekilde doneler ve 
kanıtlarla birlikte bir sonuç iletildi mi? Yoksa henüz soruşturma 
safhası mı devam ediyor, Bakanlığa intikal eden bir şey yok mu?

SAYIN BAKAN : Hayır. Bakanlığa bir şey intikal 
edecekse, bu belirttiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'ndan yahut daha 
fazla Başbakanlık’tan olur. Ancak böyle bir gelişme olmadı.

CEM KIRÇAK: Bir de şu söylendi. Dışişleri’nde görevli 
diplomatlarımızın İran'lı yetkililer ve diplomatlardan randevu 
talep ettikleri bu konuyu görüşmek üzere, fakat bu randevu 
sonucunda herhangi bir yanıtın verilmediği ve İran'da buluşmanın 
gerçekleşmediği vurgulandı. Aslı var mıdır?

SAYIN BAKAN: Zannetmiyorum. Çünkü bu mesajlar 
genellikle Türkiye'deki Büyükelçi çağrılarak İran'ın veyahut bir 
başka ülkenin büyükelçisi çağrılarak ona verilir. İkincisi bizim 
Büyükelçimiz de zannediyorum orada ilgili bakanlığın çağrısı 
üzerine İran Dışişleri’yle görüştü ve o görüşmede de bizim
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düşüncelerimizin hepsini kendilerine ulaştırdı ve dolayısıyla bu 
düşüncelerin ulaştırılması konusunda bir sıkıntı yaşanmaz 
genellikle. Bu olayda da yaşanmadı.

MUSTAFA BALBAY: Tabiî Dışişleri Bakanı olarak bu 
konuda en dikkatli konuşması gereken sîzsiniz. Öyle 
yapıyorsunuz. Ancak İran ile 90'lı yılları yaşadık. Bir dizi krizler 
geldi, gitti ve özellikle PKK terörünü destekledikleri yolundaki 
bilgi, bulguları da İran'a sunduk zamanında. Bu son 15 yıllık

•  •  

dilimde İran'la terörle mücadele çizgimiz nasıl gidiyor? İran'a bu 
tip bilgileri, belgeleri sunduğumuzda nasıl tepki gösteriyorlar. 
Kısa bir vizyon çizebilir misiniz?

SAYIN BAKAN: Şimdi ben daha çok son 2 yıldan söz 
edebilirim. Son iki yılda bu terörle mücadele konusunda mesafe 
alındı. Yani konunun bütün ilgilileri, bu terör konusunun ilgilisi 
olan, bizim ilgili devlet birimlerimiz, bizim deneyimli 
Dışişleri’nden arkadaşlarımız son iki yılda geçmişe kıyasla terör 
konusundaki işbirliğinde daha ileriye gidildiğini, daha başarılı 
olunduğunu söylüyor ve hepsi hemfikir.

Peki bu varılan düzeyden ben memnun muyum? Hayır 
değilim. Bence yeterli değildir. Daha fazlası olmalıdır ve bunun 
için de uğraşılıyor. Ancak hadiselere biraz da gelişme süreci 
içinde bakarsak, geçmişe kıyasla da bir hayli mesafe alınmış 
durumda. Bizim bulgularımız, verdiklerimiz, bilgilerimiz veyahut 
onların bize verdikleri aynı ölçülerde değerlendiriliyor. Bence 
daha fazlası lazım. Daha fazlası lazım ve ben bunu hep 
söylüyorum. Onun da olacağını, bakalım gelecekte bekliyoruz.

MUSTAFA BALBAY : Son seçimde, İran'da reformcular 
Parlamento’nun yaklaşık %75'ine hakim oldular. 1990'lı yıllarda 
radikaller öndeydi İran yönetiminde, şimdi reformcular. Bu 
değişiklik size bir umut vaat ediyor mu? Yoksa bir şey değişmez 
mi?

/  •

SAYIN BAKAN: Efendim tabiî yorum yapmak
durumunda değilim ama İran'da yer alan bu değişikliğin İran'ın
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demokrasi yönündeki gelişimine bir katkı olacağını tahmin 
ediyorum. Elbette İran dünyaya daha açıldığı ölçüde, demokrasiye 
daha fazla açıldığı ölçüde Türkiye ile ilişkilerinde de bir gelişme 
olacaktır. Yani bizim açımızdan İran'ın dünyaya açılması Türkiye 
ile ilişkilerini kuvvetlendiren bir özelliktir, bir oluşumdur.

MUSTAFA BALBAY: Peki sizin birebir Harrazi'yle 
ilişkinizde gerçek bir durum var mı?

SAYIN BAKAN: Şimdi Sayın Harrazi'yle iyi ilişkim 
olduğu doğrudur. Bireysel düzeyde iyi ilişkimiz vardır. Bu son 
olayla ilgili bir özel konuşmamız olmadı. Yani bir 
mektuplaşmamız oldu ama ne o beni aradı, ne de ben kendisini 
aradım.

CEM KIRÇAK: Sayın Bakan, bir de resmi ziyaretlerde 
ortaya çıkan tablo hakkında bir soru sormak istiyorum. Şimdi 
İran'lı yetkililer Türkiye'ye geldikleri vakit asla Ulu Önder’in 
huzuruna çıkmıyorlar. Anıtkabir'e gitmiyorlar. Bunu gözlüyoruz. 
Biz veya bizi temsil eden yetkililer, devlet adamlarımız İran'a 
gittikleri vakit aynı şekilde karşılık veriyor muyuz? Ya da İran'lı 
yetkililerle bu konu hiç konuşuluyor mu? Çünkü kamuoyunda 
rahatsızlık yaratıyor bu?

SAYIN BAKAN: Efendim şimdi bu konular böyle 
zorlamayla olmuyor. Yani ben şu kadar ülkeyi ziyaret ettim. 
Benzer konumdaki mekanları çok fazla ziyaret etmedim. Ancak 
eğer onların bakanı geldiğinde Anıtkabir'e gelmiş ise ve o ülkenin 
böyle bir özel hassasiyeti varsa, ben de o ziyaretleri yapıyorum. 
Yoksa yapmıyorum. Kimi ülkede hiç böyle bir adet yok. 
Kimisinde var. Kiminde cumhurbaşkanı gidiyor da, başbakan 
gitmiyor mesela. İran'a geldiğimizde; ben İran'a gittiğimde böyle 
bir mekan ziyaretinde bulunmadım. Sayın Harrazi de geldiğinde 
herhalde bulunmadı. Bunu mutlaka yapılması gereken bir şey 
olarak almamak lazım. Biz hangi ülkeye gidersek gidelim o 
ülkenin milli kavramının da, yahut o ülkede cumhuriyetin 
kurucusunun kabrini ziyaret etmek gibi bir yükümlülüğümüz yok. 
Bu eski Doğu Bloku ülkelerinde daha yaygın bir uygulama ve
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onlarda da Meçhul Asker anıtları var. Yani Meçhul Asker’in 
ziyareti daha fazla ön planda oluyor. Onun dışında da bir 
zorunluluk yok ve İran'la da zannediyorum karşılıklı olarak böyle 
bir uygulama içinde değiliz.

MUSTAFA BALBAY: Peki Meçhul Asker dediniz, eski 
Doğu Bloku dediniz. O zaman Rusya'ya geçersek.... Putin'in 
Başbakan Yardımcısı Klebanov da Türkiye'ye geldi. Şimdi genel 
beklenti Putin döneminde daha farklı bir dış politika izlenecek, 
Orta Asya'ya daha farklı eğilinecek ve eski Sovyetler sınırları 
içindeki nüfuz arttırılacak gibi yorumlar yapılıyor. Türkiye 
penceresinden nasıl görünüyor?

SAYIN BAKAN: Türkiye penceresinden şöyle
gözüküyor. Tabiî birincisi Rusya'nın politikası kendisini 
ilgilendirir ve o kendi menfaatinin politikasını izler. Aynen bizim 
kendi Türkiyemizin menfaati doğrultusunda politika yapmamız 
gibi. Bizim penceremizden nasıl görünüyor?

Bir defa bizim Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle çok 
ciddi ve çok da verimli bir ilişkimiz var. Ben bunu hep 
söylüyorum, bu ilk girişimler rahmetli Özal döneminde 
başlatılmış, daha sonra Sayın Demirel bu konuda çok büyük bir 
gelişme sağlamış ve biz orada mevcuduz. Şimdi bundan sonrası 
şunu iyi anlatmamız lazım ki iyi anlatıyoruz zannediyorum. Ben 
özellikle vurgulamaktayım. Bu Türkiye boyutu, Orta Asya 
ülkeleri ve Kafkasya için Türkiye boyutu, onların bağımsızlık 
güvencesidir. Onların esenliğinin güvencesidir ve bu boyutun 
hepimiz kıymetini bilmek durumundayız, birincisi bu. Mesela 
Bakü-Ceyhan. Bakü-Ceyhan için ben çok uğraşıyorum. Siyasi 
tarafıyla. Peki siz bana deseniz ki "Nedir Bakü-Ceyhan? Yani 
sonuç itibariyle ne kazandıracak Türkiye'ye? Kaç dolar 
kazandıracak?" demeniz halinde, şu anda kapalı olan Kerkük- 
Yumurtalık'tan daha fazla değil.

MUSTAFA BALBAY: 100 milyon dolar yıllık galiba, 
değil mi efendim, aşağı yukarı?
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SAYIN BAKAN: işte o civarda, 100 değilse 200 milyon 
dolar nihayet. Şimdi dolayısıyla bunun Türkiye'ye böyle parasal 
birşeyi yok. Ama Bakü-Ceyhan sadece Azerbaycan'ın ve 
Gürcistan'ın değil, aynı zamanda işte Kazakistan'ın ve Orta 
Asya'nın bağımsızlığının güvencesini getiriyor ve Orta Asya'yı ve 
Kafkasya'yı siyasi güç dengesi oluşturma imkanına kavuşturuyor, 
yani tek taraflı değil, işte Orta Asya'da sıkışmış birkaç ülke, ne 
yapacaklar? Rusya'ya her açıdan bağlantılı, bir bakıma onun 
tercihleriyle çok sınırlı olmaktan çıkaran, onları yamuk bir 
dengeden, düzgün bir dengeye getirecek olan ülke Türkiye. 
Türkiye ve Türkiye'nin birlikte taşıdığı AB boyutu, NATO boyutu, 
Amerika boyutu, bütün bunlarla birlikte Türkiye. Şimdi bunun 
kıymetini karşılıklı bilmemiz lazım.

MUSTAFA BALBAY: Orta Asya biliyor mu?

SAYIN BAKAN: Tabiî biliyor. Fakat bunu hep birlikte 
bilmemiz lazım ve şuna ben çok dikkat ediyorum izlediğimiz dış 
politika itibariyle: Biz bu genç cumhuriyetlerin ağabeyi değiliz; 
yani bir ağabey, efendim işte yol gösterici gibi bir rol de doğru 
değil. Biz eşit, ortak, kardeş cumhuriyetleriz. Ben bu şekilde 
görüyorum ve bizim yaklaşımımızı da böyle değerlendiriyorum. 
Onlar görüyor mu? Görüyorlar, şöyle bakarsak, bu ülkelerin 
ticaretine, o ülkelerdeki yatırıma baktığınız vakit, Türkiye hemen 
hepsinde ilk üçe, ilk beşe giriyor. Yani en çok ticaret yaptıkları ilk 
üç ülkeden biri biz olabiliyoruz veyahut yabancı sermaye girişinde 
Türkiye ilk üçte, ilk beşte yer alıyor. Özellikle yapı sektöründe, 
inşaat sektöründe Türkiye çok önde, bunu biliyorlar. Ama daha 
ileri götüreceğiz. Eksik yok mu? Var. Bunları şimdi biz daha ileri 
götüreceğiz.

MUSTAFA BALBAY: Orta Asya'ya baktığımızda, şimdi 
Rusya boyutuyla baktığımızda en son 6-8 Nisan'da Azerbaycan'da 
Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi yapıldı. Türkiye ve 
Azerbaycan dışındaki Orta Asya ülkelerinin konuştuğu dil 
Rusçaydı, bu bir. İki, Orta Asya Cumhuriyetleri’nin tümünde 
ikinci ulus, ikinci azınlık, yani bu devleti kuran kesim dışındaki en
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büyük azınlık Ruslar. Şimdi bu tabloda orta vadede Rusya ile 
rekabet halinde mi gideceğiz? Yoksa Rusya'yla işbirliğiyle mi 
gidilebilir? Çünkü orada da bir Rusya gerçeği görünüyor.

SAYIN BAKAN: Şimdi günümüzün dünyasında rekabet 
ve işbirliği birlikte gidiyor. Ben ona barış içinde rekabet diyorum; 
barış içinde yarışma. Elbette tarih boyutunda her zaman rekabet 
eden iki ülkedir, Türkiye ve Rusya. Bütün mesele bu rekabetin 
barış içinde, barışçı amaçlarla yapılması ve zannediyorum son 
dönemde de artık böyle olmaya başladı Rusya ile ilişkilerimiz. 
Menfaat çelişkisi olmaz mı? Olur. Bir çok konuda olması da 
doğaldır zaten. Rusya ile Türkiye iki büyük medeniyet, ikisi de 
fevkalade iddialı devlet, ikisi de dünya devleti. Rusya'nın da 
dünya devleti kimliği var, bizim de aynı şekilde. Doğal olarak, biz 
hem Rusya'yla uzlaşacağız, işbirliği yapacağız. Nitekim 
biliyorsunuz iki sene öncesine kadar en yoğun dış ekonomik 
ilişkimiz Rusya ile idi. Yani o bavul ticaretini, turizmi vs. hepsini 
koyduğunuzda, topladığınızda Almanya'nın önüne geçmişti 
Rusya. Rusya bizim için fevkalade önemli bir ortak aynı zamanda. 
Ama biz Rusya'yla, elbette etkinlik konusunda olsun, ekonomik 
konularda olsun yarışacağız.

CEM KIRÇAK: Sayın Bakan, yeri gelmişken, Rusya 
dediniz efendim. Malum Türkmenistan'dan da alınacak doğalgaz 
var. Burada Rusya'nın devreye girişiyle birtakım olumsuzlukların 
yaşanacağı iddia ediliyor. Şimdi Türkmenistan'a bağlanıyoruz. 
Son gelişmeleri izninizle Ertuğrul Danacı'dan alalım. Daha sonra 
o konuda da yorumunuzu rica edeceğiz.

SAYIN BAKAN: Tabiî memnuniyetle.

CEM KIRÇAK: Doğal gaz konusundaki son haberler
nedir?

E. DANACI: Burası son derece ketum. Haber almak son 
derece güç, resmi ağızlardan açıklama yapılmıyor, ancak 
yaşadığımız birtakım olaylar var. Ülkemizdeki son günlerdeki 
yansımaları bizim burada geçmişte gördüklerimizden farklı. Ben 
bu işin hikayesini çok kısa vermek istiyorum.
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Rusya'nın Türkmenistan'dan doğalgaz satın almasıyla 
ilişkili gelişmeler aniden ortaya çıkmış, birdenbire olmuş gibi 
yansıdı, Türkiye'ye. Halbuki bu böyle değil. Aralık ayı ortalarında 
iki ülke arasında doğalgaz alım-satım anlaşması imzalandı. Bunun 
da bir geçmişi var. Fiyat konusunda çok uzun tartışmalar yapıldı, 
17 Aralık'ta imzalanan bu anlaşma öncesinde. Ancak imzalanan 
anlaşmanın sonunda 2000 yılında 20 milyar metreküp Türkmen 
doğalgazının Rusya'ya gönderileceği ifade edildi; fiyat konusunda 
bir açıklama yapılmadı. Anlaşmanın ardından Rusya'nın petrol ve 
doğalgaz yetkilileri Aşkabat'a ziyaretleri sıklaştırdı ve hemen 
ardından Rusya Federasyonu'nun doğalgazım farklı bir şekilde 
pazarlamaya çalışan Türkmenistan'a 30 yıllık bir doğalgaz 
anlaşması önerdi. Yani bu olay oldukça eski. Rusya'nın teklifi 
yıllık 20 milyar metkeküp olacak alımın Türkmenistan'ın üretim 
akışına paralel olarak yılda 2 milyar metreküpe kadar çıkarılması 
ve 30 yıl devam etmesiydi. Rusya Federasyonu'na 
Türkmenistan'ın yaptığı bu teklifin ardından bu durum bizzat 
Türkmenbaşı tarafından defalarca dile getirildi, söylendi. 
Türkmenbaşı gerek hükümetten, gerek diğer ülkelerden gelen 
konuklarıyla görüşmelerde, resmi görüşmelerde bunların 
sonucunda yapılan basın açıklamalarında, ki buna eski 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'le yaptığı görüşme 
sonrası açıklama da dahil, Rusya'nın bu teklifini ileterek bu 
konuda pazarlıkların sürdüğünü, fiyatta anlaşabilmeleri halinde 
doğalgaz satacaklarını anlatmıştı. Ancak özellikle bir noktanın 
altını çizmişti: Rusya'nın bu teklifi, bu ülkeye doğalgaz satması, 
başta Türkiye'ye gaz taşıyacak Hazar Geçişli Doğal Gaz Boru 
Hattı projemiz olmak üzere, hiçbir projemizi olumsuz 
etkilemeyecektir. Bu "olumsuz etkilemeyecektir" lafına biz 
burada baktığımız zaman bunun dayanağı nedir? Bunun dayanağı, 
bağımsızlık öncesi Türkmenistan'ın 80 milyar metreküpün -yılda- 
üzerinde doğalgaz üretme kapasitesi var. Ancak Sovyet enerji 
sistemini besleyen bu hat Türkmenistan'ın bağımsızlığını 
kazanmasıyla birlikte tek taraflı olarak, ülkenin kendi milli 
çıkarları için kullanılmaya başlanmış ve Türkmenistan 
satabileceği kadar gaz üretiyor. Şöyle söylemek istiyorum. Sayın 
Türkmenbaşı bizim Rusya'ya gaz satmamız, doğalgaz boru hattı
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projesini olumsuz etkilemeyecek derken, 10 yıllık kalkınma 
planlarında (ki bu plana çok sadık ve bağlı gidiyorlar, realite oranı 
çok yüksek) 2005 yılında 85 milyar metreküp, 2010 yılında ise 
120 milyar metreküp doğalgaz üretmeyi planlıyor Türkmenistan. 
Türkmenistan'ın sorunu doğalgazı üretmek değil, kapasitesini 
arttırmak değil çünkü bu var. Türkmenistan'ın ihtiyacı pazar 
bulabilmek. Konunun bu çerçevede toplanması gerektiğini 
düşünüyorum. Burada da Sayın Putin'in yarım günlük 
Türkmenistan ziyareti sırasında enteresan olaylar oldu. Bir 
anlaşma imzalandı. Şu kadar süreyle Türkmenistan Rusya'ya gaz 
verecek dendi. Ben burada çalışan Aşkabat'ta görev yapan bir 
gazeteci olarak biraz sersemlikle izliyorum. Çünkü biz burada 
Putin geldiğinde bir anlaşma imzalanmasını bekledik. Görüşmeler 
yapıldı. Ancak görüşmeler demek doğru değil. Başbaşa üç saat 
süren bir görüşme yapıldı. Sonunda anlaşma imza töreni 
beklerken iki belgenin imzalandığına tanıklık ettik. Bu 
belgelerden biri görüşmeye ilişkin bildiriydi. Ortak Bildiri’ydi. 
İkincisi ise iki ülke arasındaki ilişkilerin petrol ve gaz alanı da 
dahil olmak üzere geliştirilmesine ilişkin iyi niyetler içeren bir 
deklarasyondu. Yani beklediğimiz doğalgaz anlaşmasının 
imzalanmadığının altını çizmek istiyorum. Anlaşma var mı 
bilemiyorum.

CEM KIRÇAK: Anlıyorum. O zaman bu durumda da 
Türkiye ile ilgili olarak ne gibi bir gelişme var dersek yanıt 
alamayacağız.

MUSTAFA BALBAY: Bilgilendirme eksikliği....

SAYIN BAKAN: Maalesef bu bizim de biraz dikkatimizi 
çekiyor. Çünkü bu konuda gerçekten öyle bir hava yansıtıldı ki, 
"bitti bu iş, bütün Türkmen gazı Rusya'ya gidecek, Putin fethetti 
oraları, işte Türkiye'nin hiçbir etkisi yok, Türkiye görevini 
yapamadı" gibi bir hava yansıyor. Bunun ardından da şöyle bir 
baskı geliyor, Dışişleri Bakanlığı’na. Hadi tepki göstermiyor 
musunuz? Bakın Türkiye'nin menfaatleri haleldar olmuş, neden 
bir şey yapmıyorsunuz gibi. Bir de kendimizi kaptırsak o havaya,
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tabiî Türkiye'nin menfaatinin aleyhine iş yapmış oluruz. Ancak 
biz de bu haberlerden bazen şikayetçiyiz.

MUSTAFA BALBAY: Sayın Danacı şimdi senin de altını 
çizdiğin gibi belki Türkmenistan Rusya ile eski bağlantısını bir 
şekilde sürdürmek istiyor. Denizi olmayan bir ülke olarak, Hazar'ı 
saymazsak. Tabiî denizi olmayan ülkeler, Orta Asya 
cumhuriyetlerinin çoğu. Bu yüzden de tedirginler. İran'la ilgili 
bağlantının da olduğu söyleniyor. Bunu açabilir misin? Yani 
Türkmenistan'ın bu konudaki stratejisini, birincisini vurguladınız. 
Trans-Hazar, Türkiye'yle bağlantısı tamam. Iran var mı? Rusya 
var mı? Genel stratejisini kısaca özetleyebilir misiniz, 
Türkmenistan'ın bu konudaki?

SAYIN DANACI: Sayın Balbay Türkmenistan'ın
önceliklerine baktığımızda Sayın Bakanımız demin ifade ettiler, 
bir ülkeye baktığınızda onun ithalatı, ihracatı kimle ve öncelikleri 
nerede? Türkiye Orta Asya coğrafyasının neresinde? 
Türkmenistan açısından söylemek istiyorum. Türkmenistan'ın 
ithalatında birinci sırada, ihracatında ise ikinci sırada Türkiye. Bu 
teknik açısından yararlı diye düşünüyorum. Ha İran ile 
Türkmenistan ilişkileri? İran ile Türkmenistan arasında karşılıklı 
çıkarlara dayanan, izlediğimiz kadarıyla güzel bir diyalog var. 
ilişki var. Bir doğalgaz boru hattı döşendi. Bu yıl itibariyle 5 
milyar metreküp gaz verilecek İran'a. Önümüzdeki yıldan itibaren 
de aşamalı olarak arttırılarak 13 milyar metreküpe kadar çıkacak. 
Yalnız Türkmenistan her tür doğalgaz için pazar arıyor. Yalnız 
demin söylenenler için tespit yapmak istiyorum. Eğer TRT'nin 
haberleri, Aşkabat kaynaklı haberleri çok dikkatli dinlenseydi, 
Türkiye'de sanıyorum böyle bir kargaşa yaşanmıyacaktı.

SAYIN BAKAN: Biz dinlemekteyiz Bülent. Böyle gayet 
de güzel haber veriyorsunuz. Teşekkür ediyorum ve kutluyorum.

MUSTAFA BALBAY: Çok teşekkür ediyorum sayın
Danacı.
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SAYIN BAKAN: Şimdi efendim tabiî doğal gaz ve 
Türkmenistan. Burada birkaç tesbiti iyi yapmak lazım. Birincisi 
biz Türkiye olarak Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerimize ve 
Kafkasya'ya katkımızı, arkadaşlığımızı, yakınlığımızı arttırarak 
devam etmek durumundayız. Burada bu ülkelerin ciddi bazı 
sıkıntıları var. Bunların başında terör sorunu geliyor. Bölücü terör 
geliyor ve Türkiye'de maalesef diyeceğim bölücü terörle 
mücadelede çok birikim sahibi olduk. Yani bu konuda çok tecrübe 
yaşadık ve bizim tecrübemizden bu ülke yönetimlerinin 
alabilecekleri birçok birikimler, birçok deneyimler var. Bizim 
onlarla ilişkimiz aynı zamanda bu ülkelerin esenliğine ve 
güvenliğine de bir katkı anlamı taşıyor.

İkincisi de bu doğal gaz konusunda zaman zaman belki 
biraz daha dikkatli tarifler yapmak durumundayız. Mesela 
Türkmenistan. Türkmenistan gerçekten bizim çok çok yakınımız 
olan bir ülke. Türkmenistan'a ben gittiğimde, yani Anadolu'da 
mıyım? Orta Asya'da mıyım? Pek ayırdedemeyecek kadar 
yakınlık hissetmiştim. Şimdi Türkmenistan'la bizim bir 
anlaşmamız var. Anlaşma yapılmış. Geçen gün Enerji Bakanımız 
söyledi. O anlaşmaya göre, 2002 ve 2003'te Türkmenistan'dan 
Hazar geçişli doğal gaz alacağız. Şimdi Türkmenistan'ın bize karşı 
yükümlülüğü bu. Oradan şu anda hatırlamıyorum, 5 milyar 
metreküp üzerinde yanılmıyorsam, öyle bir hacimde birşey 
alacağız. Bunun üzerini kime isterse satar onlar. İsterse Rusya'yla 
anlaşma yapar ve Rusya'ya da satabilir. Bizimle çünkü bağlantısı 
o ölçüde. Bir buna dikkat etmek lazım. Bize karşı taahhüde girmiş 
ülkeler sözkonusu. İkincisi zaman zaman bu Orta Asya ülkeleri 
demeyeyim de, doğal gaz üreten ülkelerde şöyle bir yanlış izlenim 
oluşabiliyor. Efendim Türkiye orada, Türkiye muhtaç. Biz ne 
istersek, ne zaman istersek, hangi fiyata istersek Türkiye'ye 
satarız. Türkiye de alacak zaten. Öyle birşey de yok. Türkiye 
kendi menfaati doğrultusunda hareket etmekte ve hareket edecek. 
Yani Türkiye, eğer kendisine, ucuza, erken tarihlerde doğal gaz 
geliyorsa "hayır ben bunu almayacağım, neden, çünkü senden 
değil de başkasından almak durumundayım" demeyecek. Türkiye, 
girdiği taahhütleri elbette yerine getirecek. Belli miktarlarda
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alacağını belirttiği, belli tarihlerde bunları elbette yapacak. Fakat 
Türkiye böyle bir birtakım tok satıcı oyunlarına hedef alınabilecek 
bir ülke değil. Türkiye'nin aslında dört bir yanında doğalgaz var. 
Herkes bu doğalgazı nasıl pazarlayacağım, nasıl satacağım diye 
uğraşıyor. Biz böyle bu satıcıların arasında bilakis çok daha rahat 
bir konumdayız ve akılcı bir şekilde de doğalgazı alacağımızı 
zannediyorum.

MUSTAFA BALBAY: Şimdi Barak da biraz merak içinde. 
Lübnan'da olup bitenlerden de kuşkulu ve Türkiye'ye dediki 
Suriye ile sizin bir ilişkiniz olmuştu. Terörle mücadelede. Şimdi 
buradaki belirsizlik bizim barışa katkı içindir. Bu mektup bizi de 
gazeteci olarak huylandırdı. Acaba İsrail ile nasıl bir işbirliği 
olacak. Hani biraz açabilir misiniz? Orada neler oluyor? 
Türkiye'ye nasıl etkisi olabilir?

SAYIN BAKAN: Şimdi bir defa İsrail'in Lübnan'dan 
çekilmesi fevkalade olumlu bir hadise. Biz hep Orta Doğu Barış 
Süreci’nin bir uzantısı gibi veyahut tam onunla bağlantılı olmasa 
bile bir çevresi gibi gördük Lübnan olayını ve şunu söyleyeyim, 
son derece olumludur. İkincisi bu Lübnan olayının ilgili 
taraflarından Suriye ve İsrail ile biz sürekli temas halindeyiz. 
Geçmişte biz sadece İsrail ile bu konularda temas halinde olurduk 
ve tabiî Filistin'le olurduk. Şimdi biz Orta Doğu Barış Süreci’nde 
Suriye ile aynı şekil, aynı düzeyde değil belki ama geçmişe kıyasla 
çok hızlı bir tempoda yükselen bir çizgide temas halindeyiz ve 
burada bizim şu andaki rolümüz taraflara sakin olmalarını, 
taraflara bu elde etmişe benzedikleri barışın kıymetini bilmelerini 
önermekteyiz. Suriye'ye ben çok önceden söylemiştim. Sayın 
Dışişleri Bakam'na El Şara'ya. Siyasi olarak bizim 
yapabileceğimiz bir katkı varsa, bu sizin İsrail ile olan ilişkiniz 
çerçevesinde, biz bu siyasi katkıyı yaparız, şeklinde bir beyanım 
olmuştu ve Suriye ile de bu bağlamda hep bir dirsek temasımız, 
bazen doğrudan temasımız oluyor.

MUSTAFA BALBAY: Mektubun arkası. Yani bizden 
beklentileri?
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SAYIN BAKAN: Bunun ötesinde bizden Orta Doğu Barış 
Süreci adına bir beklenti yok. Bir ara hatırlarsınız tamamen yanlış 
yönde bir beklenti oluşuyor gibiydi. Su meselesiyle 
ilişkilendirilmek istenmişti. Onu da biz zaten kestik ve dedik ki 
bununla hiçbir ilgisi yoktur. Biz siyasi katkımızı getiririz ama 
onun dışında birşey yapmayız.

CEM KIRÇAK: Hazır Orta Doğu'ya inmişken gene 
kamuoyunun merak ettiği bir konuyu sormak istiyorum. Bazı 
çevrelerin iddiasına göre, Kuzey Irak'ta resmen olmasa da, fiilen 
Kürt devletinin kurulduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin eskiden beri 
ısrarla karşı çıktığı bu oluşuma, son aylarda sessiz kalmasının 
nedeni de, iddia bu, terörist başının yakalanması. Türkiye'ye bu 
konuda gösterilen kolaylık karşısında vakti zamanında 
Türkiye'nin de bu konuda bir ödün verdiği ve Kuzey Irak'ta 
kurulacak Kürt devletine sessiz kalacağı ve bu senaryo sonucunda 
da şu anda az önce de vurguladığım gibi resmen olmasa da Kürt 
devletinin fiilen kurulduğu vurgulanıyor. Bu konudaki 
görüşünüzü rica edeceğiz.

SAYIN BAKAN: Şimdi bir defa terör başının
yakalanmasıyla Kuzey Irak arasında bir bağlantı yoktu. Terör 
başının yakalanması Suriye-Türkiye ilişkileriyle bağlantılıdır. 
Türkiye- Avrupa ilişkileriyle bağlantılıdır. Yani Avrupa'ya karşı 
Türkiye'nin koyduğu bir siyaset tavrı belirleyici olmuştur. Ama 
Kuzey Irak'la ilgisi yoktur. Şimdi K. Irak'taki oluşuma belki şöyle 
bakılabilir: K. Irak'ta Türkiye hala bölücü terör örgütünün 
kalıntılarına karşı harekat yapmaktadır ve bölücü terör örgütünün 
yeniden oralarda mayalanmasını engellemek amacındadır.

MUSTAFA BALBAY: Son bilgi, Genelkurmay'm Güney 
Doğu gezisinde söylediği şekilde efendim. Kuzey Irak'ta 3000 
silahlı elemanları olduğu söylendi.

SAYIN BAKAN: Belki sadece K. Irak değil de bütün 
Türkiye dışındaki bölgede 3000'e yakın belki. Yani sadece K. Irak 
değil. Şimdi bu bir değerlendirme meselesidir. Türkiye'nin 
güvenlik birimleri, güvenliğinden sorumlu birimler, K. Irak'ta
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bölücü teröre karşı yaptıkları operasyonlarda, K. İraktaki bu 
oluşumla işbirliği yapmakta. Dolayısıyla biz eğer bu K. İraktaki 
oluşumların bizim aleyhimize olduğu gibi bir değerlendirme 
yaparsak ki, burada güvenlik boyutu, güvenlik açısından o 
takdirde bizim K. Irak'a sağladığımız çok büyük hayati ekonomik 
yardımlarda herhalde bir azalma olur.

MUSTAFA BALBAY: Başta elektrik gibi?

SAYIN BAKAN: Orada bir denge bulunur. Hem elektrik, 
hem de ticaret tabii. Oradan çok büyük para gidiyor. Peki o acaba 
başka şekilde gidemez mi? Türkiye'nin elinde tabii ki, kozlar 
tükenmiş değil. O güzergah oradan geçeceği gibi, doğrudan 
doğruya Irak devletinin egemen olduğu coğrafyalara da 
öngörülebilir. Yani Türkiye'nin önünde imkan vardır.

Fakat bunu nasıl kullanacağı ve ne zaman kullanacağı, 
buna ihtiyacı olup olmadığı önemli. Çünkü biz de K. Irak'taki 
oluşumla kavgalaşmak falan istemiyoruz. Yani biz iyi ilişki 
istiyoruz. Bütün bunlar güvenlik boyutundaki parametre esas 
alınarak belirlenmekte.

MUSTAFA BALBAY: Yani K. Irak'ta Türkiye'nin 
istemediği bir oluşum gerçekleşemez.

SAYIN BAKAN: Efendim benim tabiatım, yani böyle çok 
büyük açıklamalar yapmak değil. Ben o görüşteyim elbette. Ama
böyle çok büyük deklarasyonlar yapmak....  Dışişleri Bakanının
işi değil o. Onu Başbakan yapar, o düzeyde yapılır.

MUSTAFA BALBAY: Şimdi buradan Kıbrıs üzerinden 
Avrupa'ya geçersek, bölgede Kıbrıs'ta da seçim dönemi yaşandı. 
Kıbrıs’ta ve Yunanistan'da seçimler bitti. Sizinle en son 
konuştuğumuzda bunlar yoktu. Yine burada konuşmuştuk ve bu 
beklentileri seçimlerin arkasına bırakalım. Değerlendirmeyelim 
demiştiniz. Seçimler bitti. Bugünkü tablo nasıl?

SAYIN BAKAN: Kıbrıs mı?
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MUSTAFA BALBAY: Kıbrıs ve Yunanistan'la
ilişkilerimiz?

SAYIN BAKAN: Yunanistan'la ilişkilerde biz çok rahat 
bir konumdayız. Yunanistan'la ilişkilerimizin çerçevesini ben çok 
dikkatle çizmiştim, ta işin başında ve demiştim ki, ikili ilişkileri 
yani Yunanistan'la ikili ilişkileri düzeltmek gerekiyor. Yazdığım 
mektup oydu. Bu iş nasıl başladı? Benim mektubumla başladı. 
Papandreou'ya geçtiğimiz Nisan ayında yahut Mart ayının 
sonunda mektup yazdım ve onunla başladı. Şimdi ikili ilişkilerde 
sorunlu dediğimiz, öncelikle sorunlu dediğimiz Ege konuları var. 
Ege konularında Türkiye olarak, ayağımızı çok sağlam bir zemine 
basarak, uluslararası zemine basarak, uluslararası hukuka 
dayanarak ayrıca AB'nin Helsinki kararında her ne kadar Ege lafı 
edilmiyor ise de uluslararası anlaşmazlıkların giderilmesi yolu 
yöntemi diye paragrafları var, tamamen ona dayanarak biz açılımı 
yaptık. Bu açılım da (onu da itiraf edeyim) benim Bakanlığım 
döneminde başlamış bir olay değil. Daha önce de Türkiye doğru 
politikaları bence koymuştu ortaya. Biz onları devam ettirdik. Ege 
anlaşmazlıkların çözümü konusunda. Şimdi dolayısıyla top bir 
yerde Yunanistan'ın sahasında. Tamam Ege'de birçok mesele var. 
Peki nasıl yaklaşacağız? Bakacağız uluslararası hukuk ne diyor. 
BM Beyannamesi’nin 33. maddesi ne diyor? Efendim AB'nin son 
Helsinki Deklerasyonu ne diyor? Bunlara bakacağız. Orada ne 
yazılıysa yapacağız. Türkiye bunları yapmaya hazır. Hazır 
olduğumuzu da tabii AB'ne NATO'ya her safhasında bildiriyoruz. 
Yarın öbür gün karşımıza şöyle birşey çıkmasın diye. 2004 yılına 
gelindiğinde AB bir bakacak, bu konularda ne yapıldı, 
mahkemeye falan gidilmeyecek. Bazen yanlış yorumlandı. 
Diyecek ki, ya hiçbir şey yapmadınız, burada bir iş 
çıkaramıyorsunuz. Niye siz üzerinize düşeni yapmadınız gibi bir 
ihtimal olduğu için -uzak bir ihtimal- biz her yaptığımızı aynen 
zapta geçiriyoruz, Dışişleri deyimiyle. Ege konusunda hiçbir 
sıkıntımız yok. Şunu da söyleyim. Yunanistan'ı da herhangi bir 
şekilde zorlamak, efendim işte mahçup duruma düşürmek gibi, alt 
etmek gibi bir iddia içinde de değiliz. Karşılıklı olarak konuşuruz. 
Uygun zamanda herkesin kendiyle sıkıntısı vardır. İç politika
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sıkıntısı bizim de var. Onların da var. Bunları dikkate alarak biraz 
zannediyorum Ege konularında Türkiye olarak pek bir sıkıntı
çıkmayacak.

MUSTAFA BALBAY: ...bitirmeden, 5 madde üzerinde bir 
şey yapmıştınız. Karşılıklı Papandreou ile görüşmede?

SAYIN BAKAN: Bu son görüşmeyse, onlar çok yanlış 
yansıdı. Biz Papandreou ile çok zor koşullarda, zor bir mekanda 
konuştuk. Üç cümlelik önemli bir açıklama yaptık. Bana göre çok 
önemlidir. Çünkü orada mevcut bütün anlaşmaların ötesine 
geçmek üzere, onları aşmak üzere bir toplantı düzenlendiğinin 
açıklamasını yaptık ki, bence önemlidir. Ama şöyle değil: "aman, 
eyvah, ne oldu Ege meseleleri? Ne yapacağız? Güven arttırıcı 
önlemler. Bakın Türkiye olarak biz bazı şeyler söyledik. 
Yunanistan'dan henüz bir olumlu cevap almadık" gibi bir telaşın 
içinde değiliz. Kıbrıs konusuna gelince. Kıbrıs konusunda gene 
izafi olarak kendi haklılığımızı en fazla anlatabildiğimiz bir 
dönemdeyiz. İzafi, yani göreceli olarak. Artık şu aşamaya kadar 
geldik. Mesela ben Floransa'da şöyle görüştüm. İngiltere, 
Hollanda, İspanya, Amerika Dışişleri Bakanları’yla görüştüm ve 
şöyle bir rahatlık içinde konuştum. "Bakın" dedim. Kıbrıs lafını 
açana öneri var. Sayın Denktaş'ın konfederasyon önerisi. Ben 
dedim bu öneriyi hem Dışişleri Bakanı olarak çok sahiplendim. 
Hem de Bakanlığın dışında bir yurttaş olarak, yahut bir yazar, 
siyaset bilimcisi olarak çok inanıyorum, bu konfederasyon 
önerisine ve bu konfederasyon önerisinden ne zaman söz açsak 
sizlere, sizin cevabınız şu oluyor: Ama Yunan tarafı kabul etmez, 
ama Rum kesimi kabul etmez. Şunu artık bırakalım. Karşılıklı bir 
tartışalım bakalım. Yani siz bu bizim önerimizi bırakın Yunan 
tarafının, Rum tarafının kabul edip etmemesini, size göre bu 
mantıklı mı? Size göre bu doğru mu? Size göre bu çıkış yolu mu? 
Amerika bunu böyle mi görüyor? Yahut İngiltere garantör ülke. 
İngiltere gelip bize izah etsin. Belki diyecektir ki, sizin bu 
konfederasyon önerisinde şöyle bir eksik var. İşte şuna bir daha 
bakın. Yok öyle birşey. Şu ana kadar kimse bir eksik de bulamıyor. 
Kıbrıs konusunda ısrarla ve inatla biz yolumuzda gitmeliyiz.
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Devam etmeliyiz ve bilmeli ki herkes eğer bir uzlaşma, uzlaşmaya 
dayalı formül olacaksa, bu gerçekten herkesin kendi egemenliğine 
sahip olduğu, iki tane egemen birimin, iki tane devletin 
birleşmesiyle -bir konfederal yapıda birleşmesiyle- beraberliğiyle 
oluşacak bir yapılanmadır. Yani istiyorlarsa bu olur. Kıbrıs Rum 
tarafı istiyor mu? Ondan da emin değilim. Onu da çok anlatıyorum
___  •

Batılı muhataplarıma. Kıbrıs Rum tarafı istemiyor, işin püf 
noktası orada. Yani Kıbrıs Rum tarafı hayatından memnun. Çok 
yüksek bir milli geliri var.

MUSTAFA BALBAY: 25 bin dolar değil mi efendim?

SAYIN BAKAN: O kadar oldu mu?

MUSTAFA BALBAY: Oldu efendim.

SAYIN BAKAN: Ondan sonra bütün Batı Avrupa'nın 
yardımları akıyor ve güneye gidiyor. Kendi beklentileri, bir gün 
gelecek, AB'ne tam üye olacaklar. Olurlar mı olamazlar mı? Onu 
zaman gösterecek de, yani böyle bir beklentileri var. Dolayısıyla 
adamlar diyor ki, bizim ne zorumuza. Şimdi gideceğiz Türklerle 
birleşeceğiz. Kuzey ile Güney biraraya gelecek. Haydi yeni 
hükümetler oluşacak. O hükümetlerde Bakanlıklar paylaşılacak. 
Ben alışmışım. Kıbrıs Rum kesiminin dış ticaret, yani ticaret 
bakanıyla işimi kurmuşum. İlişkimi düzene sokmuşum. Pat diye 
bir Türk bakan gelecek bilfarz, bütün düzenim altüst olacak. Onun 
için istemiyor adamlar. Bütün mesele orada zaten. Eğer onlar 
hakikaten böyle bir uzlaşmaya dayalı, birlikteliğe dayalı bir 
çözüm isteseler burada mesafe alınırdı. Bunu bizim hep öne 
çıkarmamız lazım.

MUSTAFA BALBAY: Peki mesafe demişken, AB’yle 
ilişkilerimizde Aralık zirvesinden bu yana 5,5 ay mesafe aldık. 
Acaba kaç km. yol aldık?

SAYIN BAKAN: AB’yle hangi mesafeleri aldık? Bazı 
noktalarda ciddi mesafe aldık. Bir defa şu insan hakları, azınlıklar 
vs. gibi meselelerin Türkiye açısından, yeni azınlık tanımları
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yapmak meselesi olmadığını, meselelerin, bireyin, yurttaşın hak 
ve özgürlükleri meselesi olduğunu, bunun da hiçbir etnik, ırk vs. 
özellikle bağlantılı olamayacağını, çok iyi anlattık ve giderek de 
anlaşılıyor. En son şunu söyleyeceğim. İki büyük Batı Avrupa 
ülkesinin büyükelçileri geldiler. Bakanlığımızda konuştular ve 
dediler ki "Biz artık Türkiye'nin baktığı optikten, baktığı açıdan 
bu meseleyi görmekteyiz."

MUSTAFA BALBAY: Bu çok önemli efendim.

SAYIN BAKAN: Önemli ve onun notu bütün ilgili 
birimlerine gitti devletin. Yani çok önemli.

MUSTAFA BALBAY: Hangi ülkenin efendim?

SAYIN BAKAN: Şimdi o belki yanlış olur. Onun için 
izninizle söylemeyeyim. Ama belirleyici ülkeler.

MUSTAFA BALBAY: Belirleyici ülkeler. Almanya 
olabilir mi efendim?

SAYIN BAKAN: Ondan sonra aynı yönde bir gelişme 
bizim bu Ortaklık Konseyi sırasında oldu. Aynı yönde, mesela 
buraya gelen Sayın Bakanlar, biraz da kendi iç kamuoyları, 
partilerinin dengeleri vs. biraz konuşuyorlar ama resmi kayıt 
altına, zapta alman sözlerinde daha farklı şeyler söylüyorlar. Bir 
defa orada mesafe aldık. Bence bu çok önemlidir. Tartışma bitti, 
olay bitti değil, fakat mesafe alındı. Şimdi benim zaten bundan 
sonraki hedefim bu konuda Avrupa Parlamentosu ile direkt ilişki 
kurmak. Avrupa Parlamentosu çok önemli. Hiç mesafe almadık 
parlamentoyla. Ben devletlerden bahsediyorum. AB'nin 
Komisyonu’ndan bahsediyorum. Yani şu anda bizim muhatabımız 
olan icra organından bahsediyorum. Onlar iyi gidiyor. Parlamento 
ile ise maalesef çok az. Yani bizim parlamanterler çok çalışıyor. 
Bizim Parlamento Heyeti Başkanı müthiş uğraşıyor. Fakat Batı 
AvrupalIlarda belli bir katılık var, onu aşamadık, daha kendimizi 
anlatamadık. Benim Eylül ayından itibaren gündemimde ilk 
madde o. Yani mutlaka onu yapacağım. Bazılarını tanıyorum

146 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000



zaten. O grup başkanlarını, sosyalistleri tanıyorum, liberali 
tanıyorum. Gideceğim ve onlarla bizzat konuşacağım. Çok önemli 
birşey daha söyleyeyim müsaadenizle. Bu Genel Sekreterlik 
meselesi. Yapılacaktı, yapılamadı, gecikti, anlaşma oldu. Dışişleri 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı uzlaştı, uzlaşmadı, şimdi onu 
da fazla büyüttük. O çözümlendi. Herhalde bugünlerde Meclise de 
sevkedilmesini bekliyorum.

Yani bu yanlış anlaşıldı, belki biz iyi anlatamadık. Ben 
genellikle kendimizde ararım kabahatin daha büyük bölümünü. 
Belki biz iyi anlatamadık ve herkes bir telaşa mı kapıldı, işte 
Dışişleri Bakanlığı bütün yetkileri alıyor, topluyor diye mi baktı 
bilmiyorum. Ama anlattık, güzel bir çerçeve oluştu, bütün 
hassasiyetleri dikkate aldık, ben bilhassa öyle yaklaştım. Devlet 
kurumlarında bir hassasiyet varsa biz onu karşılamak 
durumundayız onları da sağladık. Ancak şunu söyleyeyim bu 
Genel Sekreterliğin gecikmesi de çok önemli bir gecikmeye yol 
açmadı, çünkü biz zaten o işleri yapıyoruz. Asıl önümüzdeki 
dönemde işler artınca Genel Sekreterliğin fonksiyonu olacak. Bir 
yerde mesafe alamadık. Ona gelmek için bu izahatta bulundum. 
Şurda mesafe alamadık yani, Türkiye'nin gecikmiş olduğu kendi 
siyasal gelişiminde, demokratik gelişiminde gecikmiş olduğu bazı 
noktalar var ki, bu gecikmenin sebepleri mazeret değil ama ben 
zaman zaman söylüyorum, bir boyutuyla bizim NATO'ya 
yaptığımız, NATO'ya verdiğimiz olağanüstü katkı ve fedakarlıktır. 
Bu bizim kurumsal yapımızdaki bazı gecikmelerin önemli bir 
nedeni. Bir başkası, bölücü terörle olan mücadelemizdir. Bunlar 
mazeret değil ama vakıa. Şimdi bu gecikmeyi gidermekte son 5-6 
ayda başarılı olmadık. Bu gayet açık ve bu gecikmeyi makul bir 
şekilde gidermek, makul ölçüler içinde -herşeyi bir anda bitirmek 
değil, makul ölçüler içinde gidermeye başlamak bizim AB ile 
üyelik müzakeremiz için bir ön koşul. Bütün başka adaylara 
olduğu gibi; orada geciktik.

MUSTAFA BALBAY: Peki son Avrupa Güvenlik 
Savunma Kimliği'nde neredeyiz?
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CEM KIRÇAK: İstediğimizi aldık şeklinde basma 
yansıyan bir ifade var?

SAYIN BAKAN: Tabii sizin söylediğiniz doğru fakat 
NATO içinde istediğimizi aldık. O çok farklı. NATO'da, biz 
müthiş güzel bir mücadele verdik. Nisan 99'da Vaşington'da 
benim Dışişleri Bakanlığı döneminin en zorlu müzakeresini 
yaptım. Hiç mübalağa etmiyorum. 18 ülke bana karşıydı ve ben 
tek başına mücadele, münakaşa, biraz sinirlenme biraz ses tonunu 
yükseltme, biraz alçaltmayla biz NATO'ya AB'nin bu güvenlik 
kimliği ile ilişkilerindeki ilkeleri istediğimiz gibi koydurduk 
Vaşington'da. Bu müthiş önemliydi. Çok önemliydi, birkaç defa 
kopma noktasına geldi, gitti falan. Ondan sonra Aralık 99’da, 
Brüksel'de gene çok başarılı biçimde arkadaşlarımızın hepimizin 
uğraşıyla, bunları teyid ettirdik. Üç gün önce Floransa'da bir kez 
daha bizim istediğimiz oldu; yani Avrupa Güvenlik Kimliği 
NATO'dan bir talepte bulunursa bunun tek tek, "case by case" olay 
olay ele alınacağı ve oy birliğiyle karara bağlanacağı. Bizim için 
fevkalade önemli.

•   

İkincisi, bizim konumumuzdaki ülkelerin Batı Avrupa 
Birliği'nde sahip bulundukları haklar üzerine AB oluşumuyla 
ilişki kuracağı; bizim için fevkalade önemli, bunu bir daha teyid 
ettirdik. Burada çok iyiyiz. Peki işimiz bitti mi? Sorun bitti mi? 
Hayır. Bu konuda biraz başımız ağrıyacak, hep hazırlıklı olmamız 
lazım. Çünkü bu konu AB'nin güvenlik boyutu olarak yapmak 
istediğinin taslağı çıktı, yani taslağı biliyoruz ve bu taslak 
NATO'nun şu sözünü ettiğim ilkeleriyle çelişiyor. Bizim 
istediklerimizi de kapsamıyor ya da çok az kapsıyor, ya da az 
kapsıyor, aşırı konuşmayayım. Şimdi bu durumda, NATO bir tavır 
alacak bu olay karşısında. NATO'dan önce biz tavır alacağız, 
AB'nin bu güvenlik kimliği çıktığında. Çünkü orada bir çerçeve 
var ve isterseniz buyurun diyor ve bir de çerçeve koyuyor. Şimdi 
biz buna karşı o çerçeveyi tabii ki, geliştirmeye, değiştirmeye 
şimdiden başladık. Yani uğraşıyoruz onun için ama, peki bu 
istediğimiz bir noktaya gelmeyebilir. Gelmediği zaman elbette 
güvenlik boyutudur; Genelkurmayımız da, Dışişleri Bakanlığımız
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da zaten bu konularda işbirliği yapıyoruz. Beraber çalışıyoruz 
birçok güvenlik boyutu olan konuda; oturacağız, bakacağız ve 
Türkiyemizin menfaatine ne olacaksa o yönde davranacağız.

Karamsar bir notla bitirmek istemiyorum. Aslında 
Türkiye'nin işleri iyi gidiyor. Bir defa Batı cephesinde bayağı iyi 
gidiyor. İnanılmaz bir imaj patlaması yapıyoruz. Türkiye olarak 
bizim imajımız müthiş yükseklerde geçmişe kıyasla. Daha da 
yükseğe çıkaracağız inşallah. Tabii bunda Galatasaray'ın da etkisi 
oldu, onu da hiç atlamıyorum, ama Türkiye geneliyle, siyasetiyle 
belli bir noktaya doğru yükseliyor.

Turizmde patlama var ve turizm buna büyük ölçüde bağlı. 
Aynı zamanda tabii Bakanlığımız da çok iyi çalışıyor. Televizyon 
reklamları, İtalya'da çok etkili olmuş onu anlatıyorlar. Ben New 
York'taydım. Toplantı yaptım bizim Başkonsoloslukta 
arkadaşlarımızla. Amerika'da, New York'ta bizim Konsolosluğun 
verdiği vizeler rekor düzeyde. Almanya öyle, Hollanda öyle.

MUSTAFA BALBAY: Rus da geliyor. Antalya sahilleri 
Ruslarla dolu.

SAYIN BAKAN: Ruslar geliyor. Yunanistan üzerinden 
çok turist gelecek. Ege'den Ege sahillerinden bana çok 
memnuniyet ifadesi geliyor. Yani Türkiyemiz iyi bir yoldadır. 
Kimliğini, kişiliğini koruyacak, kendi dış menfaatlerine ciddi 
sahip çıkacak, kendi istikrarını koruyacak, demokrasi yolunda 
daha hızlı adımlar atacak ve benim gördüğüm, Türkiyemiz bu 
yürüyüşüyle gerçekten özlediğimiz bir konuma, yani zirveye 
gelecektir.

CEM KIRÇAK: Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz.

SAYIN BAKAN: Çok teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
DIŞİŞLERİ ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA

YAYINLANAN MESAJLARI

"Büyük Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesine 
yürekten bağlı Cumhuriyet diplomasisi, engin deneyim ve 
birikimiyle, Türkiye'nin yüksek çıkarlarının savunulmasında 
uluslararası alanda takdir ve hayranlık uyandıran gurur verici 
başarılara sahiptir.

Diplomatlarımız, üstün bir görev bilinci ve yurtseverlik 
duygusuyla ülkelerine özveriyle hizmet etmekte, Türkiye'yi 
başarıyla temsil etmektedirler. Ne var ki, diplomatlarımız 
Türkiye'nin gücünden rahatsız olanların boy hedefi haline de 
gelebilmektedirler. Nitekim, yurtdışında ülkemizi temsil ederken 
birçokları teröristlerin acımasız saldırılarına uğrayarak şehit 
düşmüşlerdir.

Üç kıtanın ve üç denizin birbiriyle buluştuğu bir noktada, 
Atlantik'ten Pasifik'e uzanan geniş bir coğrafyanın istikrar ve 
refahında önemli sorumluluklar üstlenen Türk diplomasisi, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de uluslararası barış ve 
güvenliğe önemli katkılarda bulunacaktır. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşma hedefi doğrultusunda hızla kalkınmasını sürdürerek her 
geçen gün gücünü ve ağırlığını daha da arttıran bir büyük dünya 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyıl'da da bölgesinde 
barış ve istikrarın temel güvencesi olma niteliğini koruyacaktır. 
Bu çerçevedeki değerli hizmetleri için Dışişleri Bakanlığımızın 
tüm çalışanlarına devletim ve ulusum adına teşekkür ediyorum.

Yurtdışında ülkemizi temsil ederken, uğradıkları acımasız 
saldırılarda şehit olan tüm görevlilerimizi ve yakınlarını bir kere 
daha rahmetle anıyor, ailelerine sabır dileklerimle selam ve 
sevgilerimi iletiyorum."
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN DIŞİŞLERİ 
ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA

YAYINLANAN MESAJLARI

“Yurtdışında temsil görevlerini yerine getirirken şehit 
edilen Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
mensuplarının aziz hatıraları önünde bir kez daha saygı ile 
eğiliyor ve geride bıraktıkları saygıdeğer ailelerinin acılarını 
paylaştığımızı belirtmek istiyorum.

Milletimiz, şehit olmuş bu 34 insanımızı her zaman 
şükranla anacaktır.

Türkiye, uluslararası kurallara ve iyi komşuluk ilişkilerine 
her zaman saygılıdır. Bulunduğu bölgenin istikrarına ve refahına 
katkıda bulunmaktadır. Türkiye için karanlık emeller besleyen 
çevrelerin bu gerçeği en kısa sürede kavramalarını ve terörü 
desteklemekten vazgeçmelerini temenni ediyorum.

Aziz şehitlerimiz huzurunda bir kez daha saygı ile eğiliyor, 
kendilerine Tanrı ’dan rahmet, ailelerine sabır ve metanet 
diliyorum.

Saygılarımla arzederim. ”
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DEVLET BAKANI VE DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ 
SAYIN ŞÜKRÜ SİNA GÜREL’İN, DIŞİŞLERİ

ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ 
DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE 

YAPTIĞI KONUŞMANIN METNİ

Aziz şehitlerimizin değerli aileleri,
Saygıdeğer temsilciler,
Değerli mesai arkadaşlarım,

Ermeni teröristler ve işbirlikçileri tarafından görevleri
başında şehit edilen Bakanlığımız mensupları ile diğer kamu
görevlilerimiz ve aile fertlerini anmak üzere değerli şehitlerimizin
huzurunda bugün bir kez daha toplandık. Acımız tarifsiz, 
anılarımız canlıdır.

Terörist saldırılar hiçbir tarihte Türk ulusunu ve ulusun bir 
parçası olan Dışişleri camiasını yıldırmamıştır. Siz ailelerin en 
ağır şekilde bedelini ödediği, ülkemizin birlik ve toprak 
bütünlüğünü hedef alan her türlü fesat odağına karşı mücadele 
kararlılıkla sürecektir. Bu mücadele Türk Devleti’nin aziz 
şehitlerimiz ve ailelerine manevi borcudur.

Dışişleri şehitleri, Türk Ulus’unun ülkesi ve daha iyi bir 
dünya uğruna canı pahasına sürdürdüğü ve sonsuza dek 
sürdürmeye devam edeceği kararlı mücadelenin, azmin ve 
iradenin ayrılmaz bir simgesidir.

Şu hususu özellikle vurgulamak istiyorum: Kuruluşundan bu 
yana uluslararası ilişkilerde daima barışı, istikrarı savunan demokratik, 
laik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ’ nin sarfettiği 
çabaların önü, bazı çirkin oyunlarla ve tarihteki acı olaylara ilişkin 
gerçeklerin tahrif edilmesine çalışılmasıyla asla kesilemeyecektir.
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Bakanlığımız, şehit evlatlarından da aldığı güçle 
sorumluluklarını layıkiyle yerine getirmektedir. Teröristlere ve 
destekçilerine karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir.

Tarih belli çıkarlar için çarpıtılarak çocukları ve gençleri 
zehirlemek, onlara nefret, önyargı ve şiddet duyguları aşılamak 
için kullanılmamalıdır. Bugün ne yazık ki terörizme açıkça destek 
verildiğine, teröristlerin barındırıldığına, hatta meslektaşlarımızı 
katleden terör örgütünün yeni tehditlerini açıkça yaymasına ses 
çıkartılmadığına şahit olmaktayız. Bu ülkeleri huzurunuzda bir 
kez daha yanlış ve hasmane yoldan dönmeye davet ediyorum.

Devletimizin ve ulusumuzun gücü ve kararlılığı, ülkemiz 
üzerinde karanlık emeller besleyen bazı güçleri ve ortaklarını 
daldıkları bu rüyadan mutlaka uyandıracaktır.

Saygıdeğer şehit aileleri,
Sayın temsilciler,
Değerli arkadaşlarım,

Bizler, her sene olduğu gibi boş hayaller peşinde koşup 
Türkiye’yi parçalayabileceklerini sananların bir kez daha 
yanıldıklarını kendilerine hatırlatmak için şehitlerimizin baş 
ucunda buluştuk.

Aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken onlara Allah’tan
rahmet, acılı ailelerine, dostlarına, arkadaşlarına en içten
duygularımla sabır ve metanet diliyor, hepinize şükranlarımı 
sunuyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
TÜRK-AMERİKAN DERNEKLERİ ASAMBLESİ (ATAA) 

HEYETİNİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer, Türk- 
Amerikan Dernekleri Asamblesi Heyeti'ni (ATAA) bugün kabul 
etmiştir.

Kabulde, ATAA heyeti üyeleri ATAA'nın faaliyetleri 
hakkında sayın Cumhurbaşkam'na özet bilgi sunmuşlar, bu 
bağlamda temel amacı Türk-Amerikan ilişkilerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak olan Asamble'nin bu yılki 
faaliyetlerinin Türkiye'nin vizyonu ve dış tanıtımı üzerinde 
odaklanacağını, bu amaçla Türkiye'de resmi kurum ve 
kuruluşların yanısıra özel sektör temsilcileri ve sivil toplum 
örgütleriyle yakın işbirliği içinde ve belli bir program 
çerçevesinde çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini, Türkiye 
aleyhtarı kampanya yürüten etnik lobilerle mücadelenin önemli 
uğraş alanlarından birini oluşturduğunu belirterek, dış tanıtıma 
daha fazla kaynak ayırılması, Türkiye'nin temel ulusal 
konulardaki görüşlerinin açıklanması hususunda akademik 
etkinliklere ağırlık verilmesi, yabancı basın mensuplarının 
Türkiye'de ağırlanması, kamu, özel sektör ve sivil toplum 
örgütlerinin temsil edildiği bir Türk tanıtım koordinasyon kurulu 
oluşturulması gibi konularda sayın Cumhurbaşkanımızın 
yardımlarını rica etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Amerikan ilişkilerinin 
geliştirilmesine önemli katkıları bulunan ATAA'nın 
faaliyetlerinden büyük mutluluk duyduğumuzu, Türk-Amerikan 
derneklerinin tek bir çatı altında faaliyet göstermelerinin uygun 
olacağını, Türkiye'nin yurt dışında tanıtımı hususunda akademik 
yönden gerekli desteğin sağlanmasının önem taşıdığını, öte 
yandan tanıtım için mali kaynak ayırılması ve bir tanıtım koordinasyon 
kurulu oluşturulması gibi önerileri hükümete ileteceğini ifade etmiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KAZAKİSTAN 
KÜLTÜR, ENFORMASYON VE TOPLUMSAL UYUM 
BAKANI ALTINBEK SARSENBAYEV’İ KABULÜNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer, Kazakistan 
Kültür, Enformasyon ve Toplumsal Uyum Bakanı Altınbek 
Sarsenbayev'i bugün kabul etmiştir.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki kültür, eğitim ve bilim alanlarındaki ilişkilerin 
memnuniyet verici bir şekilde geliştiğini, tarihten kaynaklanan 
köklü kardeşlik bağlarımız ve yakın dostluk ilişkilerimiz 
çerçevesinde bu alanlardaki ilişkilerimizi daha da 
güçlendirmemizin iki ülkenin yararına olacağını, Türkiye ve 
Kazakistan'da öğrenim gören binlerce Türk ve Kazak gencinin 
ileride ülkelerimiz arasında sağlam bir dostluk ve kardeşlik 
köprüsü oluşturacaklarını belirtmiş; Türkiye'nin Orta Asya'daki 
dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinin ulusal dış 
politikasının temel hedeflerinden birini oluşturduğunu, bu 
politikanın kararlılıkla sürdürüleceğini, Kazakistan ile iyi 
ilişkilerimizi daha da ileri götürmek hususunda arzulu 
olduğumuzu kaydetmiş; Kazakistan Cumhurbaşkanı sayın 
Nursultan Nazarbayev'i en kısa süre içinde Türkiye'de 
ağırlamaktan mutluluk duyacağını bildirmiştir.

Konuk Bakan Sarsenbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'in sayın Cumhurbaşkam'na muhatap kutlama 
mesajını sunduktan sonra, Türk ve Kazak halkları arasında ortak 
tarih ve kültür birliğine dayanan köklü ilişkilerin geliştirilmesinin 
ortak bir sorumluluk olduğunu kaydetmiş; Hoca Ahmet Yesevi 
Türbesi'nin onarımına verilen destek dolayısıyla Kazakistan'ın
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Türkiye'ye teşekkürlerini iletmiş, Türk Hükümeti'nin desteğiyle 
Türkiye'de yüksek öğrenim gören Kazak gençlerinin ülkelerine 
döndükten sonra bilgi ve deneyimlerini Kazakistan'ın hizmetine 
sunduklarını; iki ülke arasındaki kültürel etkinliklerin 
çeşitlendirilip artırılmasından memnuniyet duyacaklarını 
sözlerine eklemiştir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FRANSIZ SENATOSU 
TÜRKİYE-FRANSA DOSTLUK GRUBU BAŞKANI 

SENATÖR JACQUES-RİCHARD DELONG VE 
BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULÜNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer, Fransız 
Senatosu Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Senatör 
Jacques-Richard Delong ve beraberindeki heyeti bugün kabul 
etmiştir. Kabulde, sayın Necmettin Cevheri başkanlığındaki 
TBMM Türkiye-Fransa Dostluk Grubu üyeleri de hazır 
bulunmuşlardır.

Kabulde sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Fransa 
arasındaki ilişkilerin beşyüz yıllık bir dostluktan güç aldığını, son 
yıllarda ilişkilerimizin her alanda geliştiğini memnuniyetle 
gözlemlediğimizi, iki ülkenin başlıca uluslararası sorunlara 
yaklaşımlarındaki benzerlik ile bölgemizde istikrarın güvencesi 
olan Türkiye'ye Fransa'nın atfettiği önemin ilişkilerimize ivme 
kazandırdığını, AB'ne üyelik sürecimizde önemli bir dönüm 
noktası oluşturan Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığının 
kabulü için Fransa'nın verdiği desteği takdirle karşıladığımızı, bu 
desteği 1 Temmuz 2000'de üstleneceği AB dönem başkanlığı 
sırasında da Fransa'dan beklediğimizi, Türkiye'nin Kopenhag 
ölçütlerine uyum konusunda gerekli çalışmaları sürdürdüğünü, 
Fransa'nın son yıllarda sağlanan büyük gelişmelerle Türkiye'nin 
en önemli ticari ortaklarından biri haline geldiğini belirtmiş; sözde 
Ermeni soykırımına ilişkin bir yasa tasarısının Fransa Senatosu 
tarafından gündeme alınmasının reddedilmesinin gerçek bir 
sağduyu göstergesi olduğunun altını çizmiş, Fransa'yla kurulmuş 
çok yönlü ilişkilerimizin 21. yüzyılda güçlenerek daha geniş 
alanlara yayılacağına inandığını ifade etmiştir.
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Fransa Senatosu Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı 
Senatör Delong, Senato'da Türkiye-Fransa Dostluk Grubu'nun 
temsilcileri olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine 
katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Türkiye'nin 
Almanya ve Fransa gibi Avrupa’daki büyük güçler arasında yer 
aldığını, dolayısıyla Türkiye'nin AB adaylık sürecinin hiçbir 
koşula bağlı olmadan sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini, 
Türkiye'nin artık kendisine sorması gereken sorunun AB'ye üye 
olup olmayacağından ziyade, üyeliğin nasıl ve ne zaman 
gerçekleşeceği olduğunu, kişisel görüşü olarak bunun da 6-7 yıl 
içinde gerçekleşeceğini belirtmiştir. Senatör Delong, Türkiye'nin 
son 30-40 yıl içinde kaydettiği gelişmelerle Avrupa'daki önde 
gelen ülkelerin eşiti haline geldiğini, dünyanın büyük güçlerinden 
biri olarak gördüğü Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu 
kaydederek, sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa teklifinin 
ileride bir kez daha gündeme gelmesi halinde bunun akıbetinin de 
önceki gibi olacağını, Türkiye'nin dostları olarak kendilerine her 
zaman güvenilebileceğini sözlerine eklemiştir.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN NORVEÇ 
BAŞBAKANI SAYIN JENS STOLTENBERG’İN 
DAVETLİSİ OLARAK NORVEÇ’E YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başbakan sayın Bülent Ecevit, Norveç Başbakanı sayın 
Jens Stoltenberg'in davetlisi olarak 4-6 Haziran 2000 tarihlerinde 
Norveç'e resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Sayın Başbakanımız Norveç Kralı 
Harald V tarafından kabul edilecek, karşıtı Başbakan Stoltenberg 
ile görüşmeler yapacak, Norveç Parlamentosu Storting'in Başkanı 
Kristi Kolle Gröndhal ve Dışişleri Komisyonu üyeleriyle temas 
edecek ve 6 Haziran günü Nobel Enstitüsü’nde "21. yüzyılın 
eşiğinde Türkiye" başlıklı bir konferans verecektir.

Yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
yanısıra, tarafları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların, 
ayrıca ekonomi ve ticaret ve başta hidrolik olmak üzere enerji 
alanındaki işbirliğinin arttırılması hususlarının ele alınması 
öngörülmektedir.

Sayın Başbakanımızın bu ziyaretinde Dışişleri Bakanı 
sayın İsmail Cem kendilerine refakat edecek ve Norveç Dışişleri 
Bakanı Thorbjörn Jagland ile ayrıca ikili temaslarda bulunacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’IN 
LETONYA’YA YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Sayın Bakanımız, 7 Haziran 2000 tarihinde
Letonya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Sayın Bakanımızın, Letonya
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi ve diğer 
bazı üst düzey temaslarda bulunması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın karşıtı Dışişleri Bakanı ile 
yapacakları görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, tarafları 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması 
öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
LİTVANYA’YA YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Sayın Bakanımız, 8 Haziran 2000 tarihinde 
Litvanya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Sayın Bakanımızın, Litvanya 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi ve diğer 
bazı üst düzey temaslarda bulunması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın karşıtı Dışişleri Bakanı ile 
yapacakları görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, tarafları 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması 
öngörülmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
ESTONYA’YA YAPACAĞI ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Sayın Bakanımız, 9 Haziran 2000 tarihinde 
Estonya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Sayın Bakanımızın, Estonya 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi ve diğer 
bazı üst düzey temaslarda bulunması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın karşıtı Dışişleri Bakanı ile 
yapacakları görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, tarafları 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması 
öngörülmektedir.
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AB KONSEYİ GENEL SEKRETERİ VE ORTAK DIŞ VE 
GÜVENLİK POLİTİKASI (ODGP) YÜKSEK TEMSİLCİSİ 

JAVİER SOLANA’NIN ÜLKEMİZE YAPACAĞI
ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

AB Konseyi Genel Sekreteri ve ODGP (Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası) Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Dışişleri 
Bakanı sayın İsmail Cem'in davetlisi olarak 1 Haziran 2000 
tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret vesilesiyle yapılacak heyetlerarası görüşmelerde 
Türkiye-AB ilişkilerinin yanısıra uluslararası planda güncel 
gelişmeler üzerinde görüş teatisinde bulunulacaktır.

Genel Sekreter/Yüksek Temsilci Solana, ziyaret sırasında 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı sayın Kamran İnan tarafından kabul edilecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Günaydın arkadaşlar. Toplantımıza
hoşgeldiniz. Bir hususu intikal ettirerek başlayayım. Sonra 
sorularınıza geçelim.

Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Denizcilik 
Örgütüne bağlı Deniz Güvenliği Komitesi'nin 16-26 Mayıs 2000 
tarihlerinde Londra'da yapılan 72. dönem toplantısı sırasında 
yasadışı balıkçılık konusunda IMO ile FAO arasında bir Ortak 
Komite kurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca toplantıda anılan 
Komitenin yapacağı çalışmalar dikkate alınarak yasadışı 
balıkçılık konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında 
muhafaza edilmesi benimsenmiştir. Toplantıda Türk heyetinin 
girişimleri sonucu Ortak Komiteye IMO'yu, yani Uluslararası 
Denizcilik Örgütü'nü temsilen katılacak 8 ülke arasında 
Türkiye'nin de yer alması sağlanmıştır. Diğer ülkeler Arjantin, 
Kanada, Danimarka, Çin, Liberya, Panama ve Kore'dir. Komite'ye 
FAO üyeleri arasından da 8 ülke seçilecektir. Türkiye'nin Ortak 
Komite'de yer alması bu alandaki görüş ve hassasiyetlerimizin 
Komite çalışmalarına yansıtılmasına imkan verilecektir.

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınızı 
cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU: Solana'nın programını verebilir misiniz?

CEVAP: Sayın Solana'nın tam sıfatını söylemiş olayım. 
Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi. Yarın 9:00'da TBMM Dışişleri
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Komisyonu Başkam tarafından kabul. 9:45'te Konut'ta Sayın 
Bakanımızla biraraya gelecek. Önce ikili bir kısa görüşme, 
bilahare heyetler halinde 10:00-ll:40'da. Daha sonra saat 12:00'de 
Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü. 12:45'te Konut'ta Sayın 
Bakanımızın kendisi onuruna vereceği yemek. Daha sonra 
Portekiz Büyükelçiliği’ne gidiyor, oradan da havaalanına gitmek 
üzere ayrılıyor. 16:00'da hareket.

SORU: Basın toplantısı yapacak mı?

CEVAP: O konuda sizlere ayrıca bilgi sunacağız.

SORU: ECO'da Türkiye'yi kimin temsil edeceği belli oldu
mu?

CEVAP: Bu konuda geçen basın toplantımızda sizlere 
ifade ettiğim hususların ötesinde söyleyebileceğim bir şey yok.

SORU: Bakanlığın tam tavrı nedir? Sayın
Cumhurbaşkanı’nın gitmesi yönünde bir eğilimi var mıdır 
Bakanlığın?

CEVAP: Konu esas itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın 
takdiridir.

SORU: Solana Portekiz Büyükelçiliği'ne kaçta gidiyor?

CEVAP: 15:00 gibi görünüyor bende.

SORU: Basma açık olan bölümü hangisi?

CEVAP: Sayın Bakanımızla yapacağı görüşmeden 
herhalde bir görüntü aldırırız. Ayrıca basma ortak bir açıklama 
olacak mı olmayacak mı, o konularda size ya bugün öğleden sonra 
veya yarın sabah bilgi sunarız. Tabii Cumhurbaşkanlığı’nın 
usulleri çerçevesinde orada herhalde görüntü alınıyor.
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SORU: Ziyaretin gündemiyle ilgili bilgi verir misiniz?

CEVAP: Kendisi, sıfatından da anlaşılacağı üzere, Türkiye 
bakımından önemli konularla bizzat sorumlu bir şahsiyettir. 
Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin önemi ise malumdur. Bu ziyaret 
vesilesiyle bu ilişkilerin özellikle dış politika ve güvenlik boyutu 
ağırlıklı olmak üzere her veçhesiyle ele alınması doğal olacaktır.

SORU: Görüşmede ele alınacak somut herhangi bir proje 
veya teklif var mı acaba?

CEVAP: Tabii belli gündem maddeleri var. Hiç şüphesiz 
Türkiye ve AB'ni ilgilendiren hem güvenlik hem dış politikalar 
konusunun zamanın elverdiği ölçüde bütün veçheleriyle, ağırlıklı 
olarak, geniş olarak ele alınması öngörülüyor.

SORU: Kaçta varıyor bugün tam olarak?

CEVAP: 23:15.

SORU: Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Kimliği’nin karar mekanizmalarında yer almasıyla ilgili bir 
sonuca varıldı mı? Herhalde bu konu da gündeme gelecek. Bu 
konuda son aşamayı bize anlatır mısınız?

CEVAP: Bu konuda biliyorsunuz Türkiye'nin uzun bir 
zamandan beri devam eden çabaları var. Geçtiğimiz yılın Nisan 
ayında Vaşington'daki NATO Zirvesi’nde bu konuda bizi tatmin 
eden bir metni diğer müttefiklerimize kabul ettirmek imkanı 
olmuştu. Daha sonra NATO içinde çabalarımız devam etti. En son 
Floransa'da yapılan Sayın Bakanımızın katıldığı toplantıda bu 
konuda Türkiye'nin görüşleri, beklentileri bir kere daha 
vurgulandı. Tabii işin bir de NATO dışında AB boyutu var. 
Biliyorsunuz bizim AB içinde henüz tam üyeliğimiz yok. 
Dolayısıyla devam eden bir konudur. Bu konunun Türkiye'nin 
haklı beklentilerine ve taleplerine karşılık verecek bir biçimde 
sonuçlandırılması için çabalarımız her zeminde devam 
etmektedir.
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SORU: Türkiye'nin tam üye olmadığı sürece karar 
mekanizmalarında yer almayacağı açıklandı çeşitli zamanlarda 
AB yetkilileri tarafından. Karar mekanizmasından Türkiye 
dışlanırsa Türkiye'nin veto kullanabileceği söyleniyor. Bu konuda 
tavrı nedir Dışişleri'nin?

CEVAP: Türkiye Avrupa bütünleşmesinin en hararetli 
savunucularından birisidir. Her Avrupa forumunda da aktif bir 
şekilde yer almaktadır. Beklentimiz AB'nin de çok uzak olmayan 
bir gelecekte Türkiye'yi tam üye olarak bünyesine almasıdır. Bu 
oluncaya kadar tabii NATO üyesi olarak Türkiye özellikle 
NATO'nun imkan ve kabiliyetlerinin kullanılacağı operasyonlarda 
karar mekanizmalarında etkin bir şekilde yer almak arzusundadır. 
Söylediğim gibi çabalarımız buna yöneliktir.

SORU: Yarınki görüşmelerde Türk-Yunan konuları ele 
alınacak mı?

CEVAP: Eğer Genel Sekreter bilgi talep ederse kendisine 
bilgi verilir. Tabii Türk-Yunan konularının zemini orası değildir, 
gerekirse ama çok genel olarak değinilir.

SORU: Bu ziyaret için davet Floransa toplantısından önce 
mi sonra mı yapıldı?

CEVAP: Kendisine yönelik bir davetimiz vardı çok 
önceden. Yani Floransa toplantısından önce kendisine yapılmış bir 
davet vardı. Fakat biliyorsunuz bu tür ziyaretlerde iki tarafa da 
uygun gelecek bir tarih tespiti bazen gayet müşkül oluyor. Ama 
önceden yapılmış bir davete icabeten geliyor kendisi.

SORU: Haziran'ın ilk döneminde Türk ve Yunan siyasi 
direktörleri arasında ilk toplantının yapılacağı basında yer aldı. Bu 
konuda bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Bu konudaki takvim henüz benim önüme 
gelmedi. Kesinleşince onu da sizlere iletiriz.
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SORU: Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından 
İran'la ilişkiler konusunda daha farklı bir yol izleneceğine dair 
haberler çıktı. Biraz önce arkadaşlarımız da sordu ECO Zirvesi'ni. 
Açıklayabileceğiniz kadarıyla, Dışişleri Bakanlığı boyutunu, 
yaşanan son gelişmelerin ışığında biraz bilgi verir misiniz?

CEVAP: MGK toplantısında ne konuşuldu, onu ben 
bilmek durumunda değilim. Zaten bildiğim kadarıyla o toplantının 
içeriği de gizlidir. Dolayısıyla o konuda MGK Genel 
Sekreterliği'nin yaptığı açıklamayla yetinmek durumundayız.

Ama Türkiye-İran ilişkileri bağlamında belki geçen hafta 
söylediğim ifadeler paralelinde, tekrar pahasına da olsa, şu 
söylenebilir: hiç şüphesiz iki komşu ülke olarak Türkiye ile İran 
arasında iyi ilişkiler idame ettirmekte her iki ülkenin de yararı ve 
çıkarı vardır. Dolayısıyla meseleye böyle bir noktadan yaklaşmak 
gerekir. Aslolan iyi ilişkiler idamesidir. Bu her iki ülkenin de 
yararınadır. Hiç şüphesiz bununla birlikte, iki ülke arasında bazı 
sorunlar da mevcuttur. Ve bizim beklentimiz İran'ın, bu sorunların 
ciddiyetiyle orantılı bir şekilde bunların üzerine gitme basiret ve 
yeteneğini göstermesidir.

SORU: İçişleri Bakanlığı'ndan beklediğiniz dosya geldi 
mi, Mumcu suikastiyle ilgili ?

CEVAP: Hayır gelmedi.

SORU: Hizbullah dosyasıyla ilgili bir şey geldi mi?

CEVAP: Geçen hafta da size ifade ettiğim hususların 
ötesinde bir gelişme yok.

SORU: Uluslararası platformların da değerlendirilerek 
İran'a karşı diplomatik atağa geçilmesi şeklinde haberler yer aldı. 
Bu konuda görüş belirtecek misiniz?
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CEVAP: İran'la ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. 

SORU: İran'a vize gündemde mi?

CEVAP: Böyle bir gündem maddesinden haberim yok 
benim. Zaten bunlar biliyorsunuz bizim Bakanlığı da aşan 
konular.

SORU: Hangi düzlemde ele alındı efendim Bakanlık'ta?

CEVAP: Bu gibi konular tabii daha siyasi düzeylerde ele 
alınıp değerlendirilecek konular. Benim şu anda böyle bir gündem 
maddesinden haberim yok.

SORU: İsrail Başbakanı, Ecevit'le bir telefon görüşmesi 
yaptı ve Hizbullah konusunda Suriye'nin dikkatinin çekilmesini 
istedi. Bu konuda herhangi bir girişim olacak mı?

İkinci bir soru olarak da Suriye'nin Ankara'yı da 
vurabilecek güçte yeni füze aldığı söyleniyor. Bu konudaki 
değerlendirmeleriniz nedir efendim?

____  ___ •

CEVAP: İsrail Başbakanı ile Sayın Başbakanımızın 
yapmış oldukları telefon görüşmesinden haberim yok. Dolayısıyla 
o konuda bir yorumda bulunmayacağım.

Değindiğiniz ikinci konuyu ben de bugün basında gördüm. 
Bunlar ne derece doğruyu aksettiriyor, bilmek mümkün değil. 
Herhalde Türkiye'de yetkili makamlarımız, askeri makamlarımız 
bunun değerlendirmesini kapsamlı bir şekilde yapmaktadırlar.

SORU: Sorunun bir devamı olarak, İsrail'in Güney 
Lübnan'dan çekilmesi... Ondan sonra yaşanan sorunlara ilişkin 
Türkiye ile Suriye arasında bir temas yaşandı mı efendim.

CEVAP: Böyle bir temastan haberim yok. Ama biz bir 
açıklama yaptık biliyorsunuz. Bu çekilme keyfiyetinden 
memnuniyet duyduğumuzu ifade ettik. Tabii ki bölgede barışın ve
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barışla beraber kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi herkesin 
yararınadır. Türkiye de bir bölge ülkesidir.

SORU: Solana'nın temasları sırasında AGSK ile bağlantılı 
olarak Orta Doğu'da yaşanabilecek gelişmelerle beraber 
Türkiye'nin pozisyonu ele alınacak mı?

CEVAP: Efendim, vaktin ve gündemin müsaade ettiği 
çerçevede dış politikayla ilgili her konu ele alınır. Ama spesifik 
olarak hangi konular konuşulacak onu bilmiyorum.

Teşekkür ederim.
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M ayis A y i D iş P o l İt İk a  G e l İş m e l e r İ

YUNANİSTAN

- ABD'deki Doğu Batı Enstitüsü tarafından Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem ve Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Papandreou'ya 2 Mayıs'ta düzenlenen bir törenle "Yılın Devlet 
Adamı" ödülü verilmiştir. Sözkonusu törene katılmak üzere New 
York'a giden Sayın Bakanımız ABD'li karşıtıyla görüşmüş; tören 
vesilesiyle, Sayın Bakanımız ile Yunan ve ABD Dışişleri 
Bakanları arasında üçlü bir görüşme de yapılmıştır.

- Sayın Bakanımız ve Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Papandreou arasında, 24 Mayıs'ta Floransa'da yapılan NATO 
Dışişleri Bakanları toplantısında, öğle yemeği vesilesiyle bir 
görüşme yapılmıştır.

- Türk-Yunan Ekonomi ve Ticaret Çalışma Grubu 
Toplantısı 29 Mayıs'ta, Kültür Çalışma Grubu Toplantısı ise 30 
Mayıs'ta Atina'da yapılmıştır. Toplantılarda, iki ülke arasında 
ekonomi, ticaret ve turizm konularında Ocak ve Şubat 
aylarında akdedilmiş bulunan anlaşmaların onay süreçleri, 
Avrupa'da yaşayan Türklerin ülkemize Yunanistan üzerinden 
girişlerinde sınır kapılarında yaşanan sorunlar ve bunların 
giderilmesine yönelik önlemler, Türkiye ile Yunanistan arasında 
çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalanması, Ege'de 
yat turizminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri konuları 
ele alınmıştır.

•  •

- Ote yandan, Batı Trakya Türk Azınlığı tarafından 
seçilen İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, makam gaspı 
suçlamasıyla 31 Mayıs'ta Lamia Üç Hakimli Asliye Ceza 
Mahkemesince 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Konuya 
ilişkin olarak Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızca
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yapılan basın açıklamalarında, Lamia'daki mahkemenin Iskeçe 
seçilmiş Müftüsü aleyhine almış olduğu bu son mahkumiyet 
kararının, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın anlaşmalardan 
kaynaklanan haklarının yeni bir ihlali olduğu vurgulanmış ve 
ilgili Yunan makamları Yunanistan'ın uluslararası taahhütlerine 
uygun davranmaya bir kez daha davet edilmiştir.

KIBRIS

- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu, 30 Nisan-2 Mayıs arasında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. 
Denktaş, Başbakan Sayın Derviş Eroğlu, Başbakan Yardımcısı 
Sayın Mustafa Akıncı ve CTP Genel Başkanı Sayın M. Ali Talat 
ile görüşmüştür. Ziyaret sırasında, aracıyla konuşmaların seyri 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- KKTC Başbakanı Sayın Derviş Eroğlu 5 Mayıs'ta 
kalbinden ani bir rahatsızlık geçirmiştir. Sağlık durumunun iyi 
olduğu açıklanan Sayın Eroğlu yaklaşık iki aylık bir istirahat 
dönemi sonrasında görevine dönebilecektir.

Öte yandan, GKRY lideri Klerides'in, 
kalınbağırsağında tümör teşhisiyle 5 Mayıs'ta ameliyat 
edilmesinin ardından 4-6 hafta süreyle istirahat etmesi 
gerektiğinin bildirilmesi üzerine, Kıbrıs aracılı görüşmelerinin 
23 Mayıs'ta New York'ta başlaması planlanan üçüncü turu, 5 
Temmuz'a ertelenmiştir. Görüşmeler Cenevre'de yapılacaktır.

- Rum-Yunan Ortak Askeri Doktrini çerçevesinde planlı 
olarak düzenlenen Toksotis-Vergina Tatbikatı 16-18 Mayıs 
arasında Güney Kıbrıs'ta, Rum Muhafız Birlikleri ve Yunan 
Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla yapılmıştır. Tatbikata Yunan 
savaş uçakları ile Yunan donanmasına ait unsurlar katılmış; 
Yunan paraşüt birlikleri tatbikat çerçevesinde Lamaka bölgesine 
iniş yapmıştır. Tatbikata ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan 
açıklamada, Toksotis-Vergina Rum-Yunan ortak tatbikatının 
bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik, gerilimi arttıran bir

172 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Mayıs 2000



faaliyet olarak değerlendirildiği ve tatbikatın Temmuz'da 
yapılması öngörülen Kıbrıs aracılı görüşmelerinin üçüncü 
turuna olumlu bir katkıda bulunmayacağının açık olduğu 
vurgulanmıştır.

- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, bu yıl KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a verilmesi uygun 
görülmüştür. Sayın Denktaş ödül törenine katılmak üzere 19 
Mayıs'ta ülkemize gelmiştir.

- Polonya'nın Birleşmiş Milletler eski Daimi Temsilcisi 
Zbigniew Wlosowicz, 31 Mayıs itibarıyla görev süresi sona eren 
James Holger'den boşalan Kıbrıs Özel Temsilci Vekilliğine ve 
BM Barış Gücü Misyon Şefliğine atanmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ

- Slovak Çevre Bakanlığı tarafından, AB'ye aday ülkeler 
ve Çevreden Sorumlu AB Komiserinin katılımıyla düzenlenen 
AB'ne Aday Ülkeler Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı 4-5 
Mayıs'ta Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde yapılmıştır.

Ülkemizi, Çevre Bakanı Sayın Fevzi Ay tekin 
başkanlığında bir heyetin temsil ettiği toplantı sonunda, AB'ne 
aday ülkelerin çevre sorunları ve doğanın korunması 
konularında karşılıklı tecrübe değişimini, bilgi akımı 
sağlanmasını, çevre konusundaki mevzuatların AB 
müktesebatına uyumlu hale getirilmesine yönelik hazırlıklar 
yapılmasını öngören ve ISPA, SAPARD, PHARE gibi AB mali 
yardım fonlarının kullanılmasının memnuniyetle karşılandığını 
belirten bir "Başkanlık Açıklaması" kabul edilmiştir.

Toplantıda, benzeri toplantıların dönüşümlü olarak 
yapılması hususunda oluşan mutabakat üzerine, Sayın Çevre 
Bakanımızın, bir sonraki toplantının Türkiye'de yapılmasına 
ilişkin daveti AB'ne aday ülkelerin temsilcileri tarafından kabul 
edilmiştir.
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- AB Komisyonu'nun Avrupa Parlamentosu'yla ilişkiler, 
enerji ve ulaştırmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Loyola 
da Palacio, İstanbul'da yapılan Uluslararası Radyo 
Haberleşmesi Konferansı'na katılmak üzere 13-16 Mayıs 
arasında ülkemizi ziyaret etmiştir.

Sayın Bakanımız, Komisyon Başkan Yardımcısı 
Loyola de Palacio ile, Türkiye'nin AB'ne adaylık statüsü, Avrupa 
Parlamentosu, Konsey ve Komisyon ile ilişkiler ve Türkiye'deki 
enerji yatırımları konularının ele alındığı bir görüşme yapmıştır.

- AB Komisyonu Çevre Genel Müdür Yardımcısı Jean 
François Verstrynge, beraberinde bir heyetle, 17-19 Mayıs 
arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Heyet, 18 Mayıs'ta Çevre 
Bakanı Sayın Fevzi Aytekin tarafından kabul edilmiş; bu 
görüşmeyi takiben, sözkonusu heyet ve ilgili kamu 
kuruluşlarımızdan temsilcilerin katıldığı bir toplantı 
düzenlenmiştir.

- AB Komisyonu Türkiye Masası Başkanlığını yakında 
devralacak olan Alain Servantie 23 Mayıs'ta Ankara'yı ziyaret 
etmiştir. Adıgeçenin, Dışişleri Bakanlığında yaptığı ve esasen 
tanışma mahiyetinde olan görüşmeler sırasında, Türkiye'nin 
AB'ne adaylığının ertesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler 
ile özellikle Türkiye'nin TAIEX ofisinin hizmetlerinden 
yararlanması konusuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- Avrupa-Akdeniz Parlamento Başkanları Toplantısı, 
23-24 Mayıs tarihlerinde İskenderiye'de düzenlenmiştir. 
Toplantıya, TBMM Başkanımız Sayın Yıldırım Akbulut 
katılmıştır.

- Avrupa-Akdeniz (EUROMED) Süreci Gayriresmi 
Dışişleri Bakanları Toplantısı 25-26 Mayıs'ta Lizbon'da 
düzenlenmiştir. Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Uluç Özülker başkanlığında bir heyetle 
katılınmıştır. Toplantıda, AGSK, EUROMED Süreci'nin Siyasi 
ve Güvenlik Ortaklığı çerçevesinde hazırlanmakta olan "Barış ve
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•   

istikrar Paktı", AB Dönem Başkanlığının bu konuda hazırladığı 
İlerleme Raporunun sunulması, EUROMED Sürecinde şimdiye 
kadar gerçekleştirilen faaliyetler, MEDA-II Programı ve bazı 
Ortaklık Anlaşmalarının müzakerelerinde karşılaşılan güçlükler 
konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- Konsey Genel Sekreteri ve Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi (ODGP) Javier Solana 31 Mayıs-1 
Haziran tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Solana, Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş ve Sayın 
Bakanımızın başkanlığındaki heyetimizle görüşmüştür.

Görüşmelerde Türkiye'nin AB'ne adaylığı ertesinde 
Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler ile, Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Kimliği (AGSK) konuları ele alınmıştır.

- Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup üyesi Richard 
Balfe, 31 Mayıs-2 Haziran arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. 
Balfe, 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, TBMM 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Kamran İnan ve CHP 
yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuştur.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

- Fransa Senatosu Fransa-Türkiye Parlamentolararası 
Dostluk Grubu heyeti 29 Mayıs-2 Haziran arasında ülkemizi 
ziyaret etmiştir. Heyet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM 
Başkanı, Sayın Başbakan ve Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina 
Gürel tarafından kabul edilmiş; ayrıca, TBMM Türkiye-Fransa 
Dostluk Grubu üyeleriyle de görüşmüştür.

Heyetin yaptığı temaslarda genel hatları itibarıyla 
Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ele alınmış, AB-Türkiye ilişkileri 
ve Kafkasya başta olmak üzere bazı bölgesel sorunlar ve 
Ermeni meselesi üzerinde durulmuştur.
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ABD İLE İLİŞKİLER

- 24 Mart'ta Vaşington'da, Türkiye-ABD Ortak Ekonomik 
Komisyon toplantısı sonunda parafe edilen iki ülke arasında 
mevcut Hava Ulaştırma Anlaşması'nın yerine geçecek, sivil 
havacılık ilişkilerinde liberalleşmeyi ve tam bir serbest rekabet 
ortamını sağlaması öngörülen yeni "Açık Semalar" Hava 
Ulaştırma Anlaşması 2 Mayıs'ta New York'da Sayın Bakanımız 
ile ABD Dışişleri Bakanı tarafından imzalanmıştır.

Sözkonusu anlaşma standart Sivil Havacılık 
Anlaşmalarına kıyasla daha liberal hükümler içermekte, 
ayrıca yolcu ve kargo taşımacılığının kolay ve serbest 
rekabet koşullarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacak 
bir ortam yaratmaktadır. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki 
hava taşımacılığında geniş imkanlar yaratması 
beklenmektedir. Bu bağlamda, havacılık ilişkilerinde kaydedilen 
bu yeni aşamanın, ticaret, turizm ve kültürel alanlarda da kayda 
değer bir canlılık getirmesi hedeflenmektedir. Yeni anlaşmanın 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, THY ile American Airlines 
arasında 25 Şubat'ta İstanbul'da imzalanmış olan işbirliği 
anlaşması işlerlik kazanacak ve ülkemizde faaliyette bulunan 
diğer havayolu şirketleri için de ABD istikametindeki 
karşılıklı taşımacılık hizmetlerinde büyük bir atılım imkanı 
yaratılacaktır.

- Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, ABD Dışişleri 
Bakanı Albright ile, adıgeçenin talebi üzerine, 24 Mayıs'ta 
Floransa'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 
marjında bir görüşme yapmıştır. Görüşmede, ikili 
ilişkilerimizin yamsıra, başta Dağlık Karabağ sorunu ve 
Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Orta Asya'daki gelişmeler, 
Türk-Yunan münasebetleri, Kıbrıs sorunu ve Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Kimliği olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

- ABD'deki 55 Türk derneğini temsil eden Türk-Amerikan 
Dernekleri Asamblesi'nden (ATAA) 29 kişilik bir heyet, her yıl
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Ankara'ya düzenlediği gezi çerçevesinde, bu yıl 28 Mayıs-1 
Haziran tarihlerinde Ankara'yı ziyaret ederek, ABD'deki 
tanıtma sorunları hakkında kapsamlı bilgi sunmuştur. Heyetten 
6 kişilik bir grup, bilahare Atina, Dedeağaç ve Selanik'te de 
temaslarda bulunmuştur.

Heyet, Ankara programı çerçevesinde, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, 
Başbakan Bülent Ecevit, tanıtmadan sorumlu Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, dış Türklerden sorumlu 
Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Dışişleri Bakanı İsmail Cem 
ve Dışişleri Müsteşarı O. Faruk Loğoğlu, ayrıca MGK Genel 
Sekreteri Orgeneral Cumhur Asparuk tarafından kabul edilmiştir. 
Heyete Dışişleri Bakanlığı ve MGK Genel Sekreterliğinde birer 
brifing verilmiştir.

KOSOVA

- Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) 
Başkanı Bernard Kouchner, Prizrenli soydaş hukukçu ve 
gazeteci Altay Suroy'un Türkçe'nin Kosova'da resmi dil olarak 
tanınmaması konusunda kendisine göndermiş olduğu 12 Mart 
tarihli mektuba cevaben gönderdiği 15 Mayıs tarihli mektupta, 
UNMIK tarafından yayımlanan yönetmelikler ve diğer 
belgelerin 1974 Anayasası'nda kayıtlı resmi dillerde 
yayımlanmasını kendilerinin de arzu ettiğini; ancak, 
UNMIK'in sahip olduğu dar bütçe olanaklarının buna imkan 
vermediğini, üye ülkelerin veya hükümet dışı kuruluşların 
bu belgelerin Türkçe'ye çevrilmesini finanse etmelerinin 
kendilerine yardımcı olacağını belirtmiş ve potansiyel 
donörlere ulaşılması konusunda Türk Demokratik Birliği'nin 
yardımını talep etmiştir.

- Kosova Temas Grubu, 3 Mayıs'ta Berlin'de toplanmıştır. 
Toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 
sayılı kararının uygulanması gerektiği, Kosova'daki azınlıkların 
güvenliğinin sağlanmasının şart olduğu ve Kosova'ya kapsamlı 
bir özerklik verilmesinin önemi vurgulanmıştır.
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- 20-21 Mayıs'ta düzenlenen Kosova Demokratik İlerleme 
Partisi (PPDK) Kongresi'nde, partinin adı Kosova Demokratik 
Partisi (DPK) olarak değiştirilmiş ve parti genel başkanlığına 
yeniden Hashim Thaci seçilmiştir.

- Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexhep Meidani, 24 
Mayıs'ta Priştine'ye gitmiştir. Böylece Arnavutluk'tan Kosova'ya 
cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez bir ziyaret yapılmıştır.

- UNMIK Sözcüsü tarafından yapılan bir açıklamada,
kayıt çalışmalarından beklenen sonuçların henüz alınamadığı,
Mayıs ayı sonu itibarıyla kayıt yaptıranların 300 binde kaldığı
ifade edilmiştir. Diğer yandan, Kosova'lı Türklerin de resmi
olmayan bir şekilde kayıtları boykot etmekte olduklarının
görüldüğü, bu çerçevede, Kosova'lı soydaşlarımızın kayıt
merkezlerine giderek Türkçe form istedikleri, olumsuz cevap
aldıklarında ise Türkçe form olduğunda kayıt olacaklarını
belirterek ayrıldıkları belirtilmektedir. Soydaşlarımızın bu
tepkilerinin yetkililer nezdinde yankı bulmaya başladığı 
görülmektedir.

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

- Sırbistan ana muhalefet partisi Sırbistan Yenilenme 
Hareketi'nin iktidarda bulunduğu Belgrad Belediyesinin yayın 
kanalı Studio B ile bağımsız B-2/92 radyosu ve Radio Index'e 
güvenlik güçlerince 17 Mayıs'ta bir baskın düzenlenmiş ve bu 
yayın organları kapatılmıştır.

- YFC, 23-24 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen Bosna- 
Hersek Barışı Uygulama Konseyi Bakanlar Toplantısına davet 
edilmemesini gerekçe göstererek bölgesel silahsızlanma ile ilgili 
Dayton V. Madde müzakerelerinden çekilmiştir.

RUSYA FEDERASYONU

- 26 Mart tarihinde yapılan seçimlerde başkan olarak 
seçilen Putin, 7 Mayıs'ta yapılan törenle resmen göreve başlamış
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ve 10 Mayıs'ta yeni Hükümet listesini Duma'ya sunmuştur. 
Putin'in Başkan Vekilliğini üstlenmesinden beri Başbakan Vekili 
olarak görev yapmakta olan Kasyanov başkanlığındaki yeni 
Hükümet Duma'dan güvenoyu almış ve göreve başlamıştır.

•  •

Ote yandan, Putin 13 Mayıs'ta yayınladığı bir 
kararnameyle, RF'nin 89 federal biriminin hepsinde Başkanlık 
Temsilcisi görevlendirilmesi uygulamasını kaldırmış, bunun 
yerine ülkede tesis edilecek yedi ayrı bölgeye Federal Temsilci 
atanmasını hükme bağlamıştır. Sözkonusu kararnamenin 
amacının federal yönetimin daha sistemli hale getirilmesi ve 
federal birimlerdeki başkanlık temsilciliği kurumunun yeniden 
yapılandırılmak suretiyle daha etkin kılınması olduğu 
belirtilmiştir.

Putin, ayrıca, sözkonusu kararnamenin 
yayınlanmasından birkaç gün sonra Devlet Duması'na bir 
yasama paketi göndererek, Federasyon Konseyi'nde federal 
birimlerin bölge liderleri tarafından değil, bölgelerin yasama 
organları tarafından seçilecek iki temsilci tarafından temsil 
edilmesini; bölgeler tarafından kabul edilecek yasaların federal 
yasalar veya anayasaya uyumlu olması için önlemler 
alınmasını; seçimle işbaşına gelen bölge liderlerinin 
gerektiğinde merkezi idare tarafından görevden alınabilmesini 
önermiştir.

- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu, RP Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Avdeyev'in 
daveti üzerine, 21-23 Mayıs arasında siyasi danışmalarda 
bulunmak amacıyla Moskova'yı ziyaret etmiştir. Dört yılı aşkın bir 
süreden sonra bu düzeyde yapılan ve samimi ve yapıcı bir 
ortam içerisinde geçen istişareler sırasında, ikili ilişkilere dair 
temel konular ve ikili ilişkilerimizi etkileyen belli başlı 
bölgesel sorunlar üzerinde durulmuştur.

Danışmalarda, gerek ikili, gerek bölgesel planda her iki 
tarafın aynı bölgede yer alan büyük ve tecrübeli devletler 
olduklarının bilinci içinde, işbirliğinin olumlu unsurlarının
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vurgulanmasına yönelik bir yaklaşım öne çıkmıştır. Görüşmeler, 
taraflara, ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek üzere izledikleri 
politikalara yön veren unsurları samimi bir görüş alışverişi 
ortamı içinde açıklamak, karşılıklı değerlendirme, ihtiyaç ve 
kaygıları daha iyi anlamak ve önümüzdeki dönemde ilişkilerin 
izlemesi tercih edilen seyre yönelik beklentileri ortaya 
koymak imkanını vermiştir. Danışmalar, ayrıca, işbirliğinin 
ikili çerçevenin ötesinde, bölgesel ve hatta global boyuta 
taşınması yönünde ortak bir anlayış bulunduğunu da göstermiş; 
karşılıklı güveni güçlendirmek ve bu amacı hasıl edecek üst 
düzey siyasi temasların altyapısının hazırlanması amacına 
hizmet etmek bakımından yararlı olmuştur.

- RF Başbakan Yardımcısı Klebanov, Başkan Putin'in 
özel temsilcisi sıfatıyla, Putin'in bir mesajını Sayın 
Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere, 25-26 Mayıs'ta Ankara'yı 
ziyaret etmiştir. Klebanov, ayrıca Başbakan Yardımcısı Sayın 
Hüsamettin Özkan ve Milli Savunma Bakanı Sayın Sabahattin 
Çakmakoğlu'yla yaptığı görüşmelerde, askeri-teknik işbirliği 
konusunda bazı önerilerde bulunmuştur. Rus tarafının 1998 
krizinden etkilenmiş olan ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden 
eski boyutuna getirilmesine önem verdiği ve bu konuda elden 
gelen çabanın gösterileceği, Klebanov'un görüşmelerde dile 
getirdiği bir başka husus olmuştur.

ÇEÇENİSTAN

- Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Ivanov, 5 Mayıs'ta 
yaptığı bir açıklamayla, Çeçenistan'ın özerk statüsünün askıya 
alınacağını ve Cumhuriyetin doğrudan Moskova'dan 
yönetileceğini, bu konuda ilgili kararname taslağının 
hazırlanarak Başkan Putin'e sunulduğunu, Çeçenistan'ın diğer 
cumhuriyetler gibi kendi olağan organlarınca yönetilmesinin 
zemininin henüz bulunmadığını ve bunun ortaya çıkması için 
geçici bir dönem gerektiğini kaydetmiştir.

- RF Devlet Duması tarafından 13 Aralık 1999 tarihinde 
çatışmalara katılmamış Çeçen militanlara yönelik olarak kabul
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edilen af yasasının süresi 15 Mayıs'ta dolmuş ve yasanın 
uzatılmasına gerek olmadığının düşünüldüğü açıklanmıştır.

Çeçenistan konusundaki Başkanlık Basın Sözcüsü 
Yastrzhembsky, 22 Mayıs'ta Rus NTV kanalına verdiği bir 
demeçte, Çeçen militanların Taliban yönetiminden destek 
görmekte olduğunu, gelişmelerin olumsuz yönde cereyan etmesi 
durumunda, Afganistan topraklarının bombardımana 
tutulabileceğini söylemiş; daha sonra bu açıklama RF 
Başbakan Yardımcısı Klebanov ve Dışişleri Bakanı Ivanov 
tarafından desteklenmiştir. Taliban ise, Çeçenlere sadece 
diplomatik destek sağladıklarını, Afganistan topraklarında 
Çeçenlere eğitim veren bir kamp bulunmadığını 
belirterek, yardım iddialarını reddetmiştir.

- AK Bakanlar Komitesi 11-12 Mayıs'ta AKPM'nin Nisan 
ayı başında yaptığı Genel Kurul toplantısında kabul ettiği 1456 
sayılı karar çerçevesinde Çeçenistan konusunu görüşmüş, ancak 
AKPM tavsiyelerinin aksine, RF'nin çözüm yolunda çaba 
sarfettiği mülahazalarıyla, Rusya'ya karşı herhangi bir 
yaptırım kararı almaktan imtina etmiş, bununla birlikte insan 
haklarına saygı gösterilmesi ve barışçı çözüm yönünde bazı 
tavsiyelerde bulunmuştur. AK Bakanlar Komitesi toplantısına 
katılmak üzere Strazburg'a giden RF Dışişleri Bakanı Ivanov 
da, Çeçenistan'da insan haklarına uyum konusundaki talepleri 
yerine getirmeye çalıştıklarını, ancak tek taraflı ateşkes ilan 
etmelerinin sözkonusu olamayacağını söylemiştir.

Öte yandan, AK Bakanlar Komitesi'nin sözkonusu kararı 
AKPM nezdinde hoşnutsuzluk yaratmış ve 16 Mayıs'ta kabul 
edilen bir kararla AKPM'nin Bakanlar Komitesi ile aynı fikirde 
olmadığı ifade edilmiştir.

Yastrzhembsky ise, konuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada, Çeçenlere Batı ve Doğu ülkelerinden yapılan 
yardımları eleştirmiş AKPM Başkanı Russell-Johnston'un 
Mashadov ile telefon görüşmesi yaparak adıgeçeni Rus 
liderlerle eşit bir konuma koyduğunu, bu yaklaşımın kabul 
edilemeyeceğini söylemiştir.
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- AGİT Yardım Grubu'nun Çeçenistan'a geri dönüşü 
konusunda bir açıklama yapan RF Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 
geri dönüşteki gecikmenin Yardım Grubu (YG) için 
öngörülenden daha yüksek bir statü talep edilmesinden 
kaynaklandığını, YG için 1995 tarihinde belirlenmiş bir statü 
bulunduğunu, bunun tüm Kuzey Kafkasya'da yetkili kılınacak 
şekilde değiştirilmesinin sözkonusu olmayacağını söylemiştir.

GÜNEY KAFKASYA

Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan, 2 Mayıs'ta, 
ülkedeki bir dizi ekonomik ve sosyal sorunun 
çözümlenmesindeki başarısızlıklarından ötürü Başbakan Aram 
Sarkisyan ve Savunma Bakanı Vagharshak Harutunyan'ı 
görevlerinden aldığını açıklamıştır. Savunma Bakan Yardımcısı 
Mikhail Harutunyan, Savunma Bakanlığına vekaleten 
atanmıştır. 12 Mayıs'ta Andranik Markaryan Başbakanlık 
görevine atanmıştır. Kabinede yapılan değişiklikler 
Cumhurbaşkanı tarafından 22 Mayıs'ta onaylanmıştır. 
Kabinenin büyük kısmını Birlik Bloğu'na bağlı bakanlar 
oluşturmuş, Parlamentoda çoğunluğa sahip ikinci büyük grup 
olan İstikrar (Kayanutyun) Bloğu ile iki azınlık fraksiyonunun 
temsilcileri de kabinede yer almıştır.

- Minsk Grubu'nun ABD'li eş-başkan Temsilcisi Cary 
Cavanough, 6 Mayıs'ta Ermenistan'a, 8 Mayıs'ta ise 
Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti yapmıştır. Cavanough 
Azerbaycan'ı ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Aliyev'le, 
Ermenistan'ı ziyareti sırasında ise Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Koçaryan'la görüşmüştür.

•  •

Ote yandan, Minsk Grubu eş-başkanları ve bazı 
uluslararası kuruluş temsilcileri, 18 Mayıs'ta Cenevre'de bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıda taraflar arasında uzlaşma 
imkanları ve sorunun çözümlenmesinden sonra bölgede 
uygulanabilecek yeniden kalkınma ve imar çalışmalarına 
uygun ortam yaratılması faaliyetlerinin ele alındığı basında 
bildirilmektedir.
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- Jandarma Genel Komutanı Sayın Rasim Betir, 8- 
10 Mayıs tarihleri arasında Gürcistan'ı ziyaret etmiştir. Sayın 
Betir, Gürcistan'daki temasları çerçevesinde Gürcü karşıtı 
İçişleri Bakan Yardımcısı ve İç Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral 
Giorgi Shervashidze ve İçişleri Bakanı Kakha Targamadze ile 
görüşmüştür.

- Gürcistan hükümet yapısındaki bazı değişikliklerle ilgili 
kanun tasarısı 11 Mayıs'ta Parlamento'da kabul edilmiştir. Yeni 
kanuna göre bazı bakanlıklar birleştirilmiş ve "Özel Durumlar 
Bakanlığı" adı altında yeni bir Bakanlık kurulmuştur. 
Herhangi bir Bakanlık yapısının başında olmayan ancak 
kabinede yer alacak olan Özel Durumlar Bakanı, münhasıran 
Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının çözümü hususunda görev 
yapacaktır. Bakanlık sayısı 22'den 19'a indirilmiştir.

Yeni hükümet listesi, Devlet Başkanı Shevardnadze 
tarafından, 14 Mayıs'ta onay için Parlamento'ya sunulmuştur. 
Parlamento, onay işlemlerine 20 Mayıs'ta başlamıştır.

- Sayın Bakanımız, 28-29 Mayıs'ta Azerbaycan'ı ziyaret 
etmiştir. Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 
Dışişleri Bakanı Vilayet Guliyev, Milli Meclis Başkanı Murtuz 
Aleskerov ve Başbakan Artur Raşizade ile görüşen Sayın 
Bakanımıza, Bakü Devlet Üniversitesince fahri doktor ünvanı 
verilmiştir. BP-AMOCO yetkililerince bir brifingin verildiği 
ziyaret sırasında Sayın Bakanımız ayrıca, Azerbaycan Petrol 
Şirketi SOCAR tarafından Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin 
tanıtılması amacıyla düzenlenen seminerin açılış konuşmasını 
yapmıştır.

ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ

İsrail-Filistin Kanalı

- Filistinli müzakereci Erakat'ın, FUY'un, 3. aşama 
tahliye çerçevesinde İsrail'in Kudüs, güvenlik bölgeleri ve 
Musevi yerleşim merkezleri dışındaki tüm alanlardan
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çekilmesini istediği; diğer taraftan, FUY lideri Arafat ile 
Başbakan Barak'ın, nihai çözüme ilişkin ilerleme sağlanmasını 
teminen Ramallah'ta bir görüşme yaptıkları, olumlu ve yapıcı 
geçen görüşme sırasında çerçeve anlaşması, 3. aşama tahliye 
ve nihai çözüme ilişkin konuların ele alındığı bildirilmiştir.

- Kudüs yakınındaki Abu Dis, Azariya ve Suhawara'nın 
FUY'un mutlak hakimiyetine verilmesine yönelik tasarı İsrail 
Bakanlar Kurulu ve Knesset tarafından kabul edilmiştir.

•  •

- İsrail Iç Güvenlik Bakanı Ben-Ami ile FUY Yasama 
Konseyi Başkanı Qurei arasında Stokholm'de yapılan 
müzakerelerde, Batı Şeria'nın %70'inin FUY'a verilmesi; 
%10'unun İsrail'in hakimiyetinde kalması,' %20'sinin ise ileri 
bir aşamada tekrar görüşülmesi yolundaki bir tasarının ele 
alındığı öne sürülmüş, diğer taraftan, Filistin müzakere heyeti 
başkanı Yasser Abed-Rabbo'nun bu görevinden istifa ettiği 
bildirilmiştir.

^  m

ABD'nin, müzakerelerde sağlanan ilerlemeden 
memnuniyet duyduğu, ancak çerçeve anlaşmasının 
sonuçlandırılması için İsrail'in geniş toprak tavizlerinde 
bulunmasının gerekeceği ve İsrail'in daha esnek olması 
beklentisinde olduğu belirtilmektedir.

-Filistinli mahkumların serbest bırakılması istemiyle 19 
ve 20 Mayıs'ta ilan edilen "Öfke Günleri" sırasında Gazze ve Batı 
Şeria'da şiddetli çatışmalar meydana gelmiş, çatışmalarda biri 
ağır 6 İsrail askeri yaralanmış, 4 Filistinli gösterici hayatını 
kaybetmiş, 150'den fazlası da yaralanmıştır. Bunun üzerine, 
Başbakan Barak'ın, ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal 
etmeyi kararlaştırdığı, çatışmalar karşısında Stokholm'de nihai 
çözüme ilişkin müzakereleri sürdüren İsrail heyetini geri 
çağırdığı, Kudüs yakınındaki Abu Dis, Azariya ve Suwarha'nın 
FUY'a devrini askıya aldığı bildirilmiştir.
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İsrail-Lübnan Kanalı

- İsrail, tüm kuvvetlerini 24 Mayıs sabahı Güney 
Lübnan'dan çektiğini açıklamış ve 25 Mayıs'ta BM'ye resmen 
bildirimde bulunmuştur. Çekilme İsrail kamuoyunda genelde 
sevinçle karşılanmıştır. İsrail'in uluslararası sınıra çekildiğinin 
BM tarafından onaylanması gerekmektedir.

Çekilmenin daha önce açıklanan 7 Temmuz'dan önce 
yapılmasının nedenleri arasında, İsrail'in çekilmeyi kayıp 
vermeden gerçekleştirmek ve Hizbullah'ın, tahliyeden önceki 
dönemde saldırılarını arttırarak çekilmeyi sahiplenmesini 
engellemek olduğu yorumları yapılmıştır. İsrail, çekilmeden 
önce Güney Lübnan'daki askeri karargahlarını ve Güney 
Lübnan Ordusu (GLO)'nun terkettiği ağır silahları imha etmiştir.

GLO tamamen dağılmış, askerlerin bir bölümü 
köylerine dönmüş, bir bölümü de Lübnan makamlarına teslim 
olmuştur. Hizbullah'tan kaçan 5000 GLO mensubu ve aileleri 
İsrail'e sığınmıştır. GLO Komutanı Lahad'ın da İsrail'de 
olduğu bildirilmiştir. Güney Lübnan'da GLO'na ait tüm 
karargahlar Hizbullah'ın eline geçmiştir.

Diğer yandan, Hizbullah'ın lideri Nasrallah, çekilmeden 
sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'dan sonra Kudüs'ün 
kurtarılmasını amaçladıklarını, Şeba çiftliklerinin bundan 
böyle direniş hareketinin hedefleri arasında yer alacağını
belirtmiştir. Lübnan ve Suriye, İsrail'in Şeba'dan çekilmesi 
gerektiğini açıklamışlardır.

- BM Genel Sekreteri'nin, çekilme kapsamında yerine 
getirilmesi gereken koşullara ilişkin olarak hazırladığı 22 Mayıs 
tarihli raporunda, Suriye ve Lübnan'ın, Şeba bölgesinin Lübnan'a 
ait olduğunu ifade etmelerine rağmen, BM'de bulunan bazı 
haritalarda ve Suriye tarafından basılan 6 haritada bu bölgenin 
Suriye'ye ait olduğunun belirtildiği, her hal ve karda bu bölgenin 
İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği bölgelere dahil olduğu, 
dolayısıyla İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngören
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242 (1967) ve 338 (1973) sayılı kararlar kapsamına girdiği 
kaydedilmiştir. BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Larsen'in 
26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da, benzer ifadelere yer 
verilmiştir.

- İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesiyle ilgili olarak 
Bakanlığımızca 27 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 
memnuniyetle karşıladığımız çekilmenin barış yolunda atılmış 
önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğine 
inandığımız, bundan sonraki aşamada İsrail-Lübnan arasındaki 
uluslararası sınıra geri dönüldüğünün BM tarafından 
onaylanmasının önem taşıdığı belirtilmiştir.

UZAK DOĞU

Sri Lanka Hükümet Birlikleri ile ülkenin kuzeyinde 
ayrı bir devlet kurmak isteyen ayrılıkçı Tamil (Liberation 
Tigers of Tamil Eelam-LTTE) gerillaları arasında süren 
çatışmalar Mayıs ayı içinde şiddetlenmiş ve LTTE, Sri 
Lanka'nın kuzeyindeki Jaffna Yarımadasındaki bazı önemli 
noktaları ele geçirmiştir. Çatışmalar nedeniyle Jaffna 
Yarımadası'nda yerlerinden edilen sivillerin sayısı 150.000'e 
ulaşmıştır.

Çatışmaların Jaffna kentinin LTTE'nin denetimine 
girebilecek yönde gelişme göstermesi üzerine, Sri Lanka 
Dışişleri Bakanı 17 Mayıs'ta Hükümet ile LTTE arasında bir 
diyalog başlatılmasını sağlayacak dış katkıları kabule hazır 
olduklarım belirtmiştir.

- Endonezya'da, Aceh vilayetinde İslami bir devlet 
kurmak isteyen köktendinci "Hür Aceh Hareketi"nin (GAM) 
askeri kanadının lideri Abdullah Syafıe, Endonezya Silahlı 
Kuvvetleri tarafından GAM'a karşı yürütülmekte olan 
operasyonlara son verilmesi halinde ateşkes yapmaya hazır 
olduklarını açıklamış, bu önerisinin Endonezya Cumhurbaşkanı 
Abdurrahman Wahid tarafından kabulü üzerine, 12 Mayıs'ta 
Davos'ta Endonezya Hükümeti ile GAM arasında, çatışmalara
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ara verilmesi konusunda bir belge imzalanmıştır. Hükümet, bu 
belgenin GAM'ı tanıma anlamına gelmediğini açıklamıştır.

- Endonezya Cumhurbaşkanı Abdurrahman Wahid, 
önemli komşusu ve DoğuTimor'un bağımsızlığa gidişindeki 
tutumu dolayısıyla dış politika bakımından "hasmı" 
Avustralya'ya, Doğu Timor lideri Xanana Gusmao'nun da 
katılacağı üçlü görüşmeler önermiş; Avustralya Başbakanı John 
Howard ise, üçlü görüşmeyi reddetmemekle birlikte, öncelikle 
Endonezya Cumhurbaşkanı ile ikili planda biraraya gelmenin 
yararına inandığını açıklamıştır. Wahid-Howard zirvesinin 
önümüzdeki dönemde yapılması beklenmektedir.

NATO

- NATO'nun olağan ilkbahar dönemi Dışişleri Bakanları 
Konseyi (KAK) toplantısı ile Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi 
(AAOK), NATO-Rusya Daimi Ortak Konseyi (DOK) ve NATO- 
Ukrayna Komisyonu (NUK) toplantıları 24-25 Mayıs'ta 
Floransa'da yapılmıştır. Türkiye, sözkonusu toplantılara Sayın 
Dışişleri Bakanımız başkanlığında bir heyetle katılmıştır.

- KAK Dışişleri Bakanları toplantısında en önemli 
gündem maddesini AGSK konusu oluşturmuştur. Türkiye özetle, 
1999 NATO Vaşington Zirvesi kararlarına ve bu zirvede varılan 
uzlaşıya dikkat çekerek, NATO imkan ve yeteneklerine 
ulaşımın her defasında NATO Konseyinin karar almasına 
bağlı bulunduğunu, AGSK'nm tüm müttefiklerin güvenliklerini 
pekiştirmesi gerektiğini, Batı Avrupa Birliği (BAB) 
müktesebatının tanınması ve tüm Avrupalı müttefiklerin 
katılımlarının NATO-BAB ilişkileri ve BAB'da geliştirilen 
düzenlemeler üzerine inşa edilmesi gereğini vurgulamıştır. 
Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (AOGSP) 
bağlamında ise, AB üyesi olmayan Avrupalı müttefikler açısından 
NATO-AB ilişkilerinin, BAB'da olduğu gibi, Avrupa güvenliğine 
dair konularda planlama ve danışmalara tam ve eşit katılım, 
NATO imkan ve yeteneklerinden yararlanacak AB 
öncülüğündeki operasyonlarda karar almaya varan sürece ve
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operasyonların yönetimine tam ve eşit katılım ve NATO 
imkan ve yeteneklerinden yararlanmadan icra edilecek AB 
öncülüğündeki operasyonlarda kararın oluşturulmasına, 
planlanmasına ve yürütülmesine tam katılım şeklinde 
özetlenebilecek üç temel ilke üzerine inşa edilmesi gereği 
belirtilmiştir.

KAK bildirisinde, 1999 Vaşington Zirve ve 1999 Aralık 
KAK Brüksel Bildirileriyle NATO'nun evvelce aldığı kararların 
bir kez daha konsolide edilmesi sağlanmış ve bu bağlamda 
BAB müktesebatı bir kez daha teyid edilerek, AOGSP'nin 
oluşturulmasında NATO-BAB mekanizmalarının esas alınması 
gereği açıkça belirtilmiştir.

Floransa Bakanlar toplantısı sonuçları AB'nin 19-20 
Haziran tarihlerindeki Feira Zirvesi öncesinde NATO perspektifi 
açısından önem taşımıştır.

- Floransa'da düzenlenen NATO-Rusya DOK 
toplantısına, Kosova krizinin başlangıcından bu yana katılmayan 
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk kez iştirak 
etmiştir. Toplantıda DOK'un 2000 yılı çalışma programı kabul 
edilmiştir.

- Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi (AAOK) 
toplantısı ise bundan önceki toplantılarda da olduğu gibi 
daha ziyade ortak ülkelerin kendilerince önemli konuları 
gündeme getirdikleri bir forum şeklinde cereyan etmiştir. AAOK 
toplantısının diğer bir özelliğini, Hırvatistan'ın AAOK ve 
Barış için Ortaklık (BİO)'ya katılması oluşturmuştur. AAOK 
toplantısından hemen önce düzenlenen 19+1 formatındaki 
toplantıda Hırvatistan Dışişleri Bakanı BİO Çerçeve 
Belgesini imzalamış ve bilahare düzenlenen AAOK toplantısına 
45’inci katılımcı ülke olarak ilk kez iştirak etmiştir.

- 15-16 Mayıs'ta Portekiz'in Porto kentinde yapılan 
BAB Bakanlar Konseyi toplantılarında ülkemiz Milli 
Savunma Bakanımız Sayın Sabahattin Çakmakoğlu 
başkanlığındaki bir heyetle temsil edilmiştir.
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Dışişleri ve Savunma Bakanlan ortak oturumunda 
Sayın Milli Savunma Bakanımız, özellikle Feira Zirvesi 
öncesinde, ülkemizin AGSK ve AOGSP konularındaki 
görüşlerini diğer Avrupalı meslektaşlarına bildirme olanağı 
bulmuştur. Sayın Çakmakoğlu, bu çerçevede, AB dışı Avrupalı 
NATO Müttefiklerinin, AB içerisinde 60.000 kişilik bir 
müdahale gücü oluşturulmasını öngören "Temel Hedef'e 
katkıda bulunmaya davet edilmesi hususunda AB Helsinki 
Zirvesinde alınan kararın henüz hayata geçirilmediğini ve kriz 
yönetiminin askeri olmayan veçheleri çerçevesinde Türkiye ve 
diğer AB'ye üye olmayan müttefiklere atıf yapılmadığını 
meslekdaşlarmın dikkatine getirmiş; Türkiye'nin artık aday 
olduğu AB'nin kurumsal yapısını bildiğimizi, ancak, güvenliğin 
bölünemeyeceğini, AB çerçevesinde alınacak kararların bazı 
ülkelerin meşru güvenlik çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini, bu 
itibarla, Avrupa güvenlik ve savunmasının basit kurumsal 
değerlendirmeleri aşan bir yaklaşım gerektirdiğini dile 
getirmiştir.

ENERJİ

- Hazar Geçişli Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TCP) ile 
ilgili olarak, Türkmenistan'ın, Konsorsiyum tarafından Mart ayı 
sonunda sunulan teklife yanıtı beklenmektedir. Bu durumun 
projenin öngörülen zamanda gerçekleştirilmesi üzerindeki 
olası etkilerini gidermek amacıyla tarafımızdan Türkmenistan, 
ABD ve konsorsiyum yetkilileri nezdinde girişimlerde 
bulunulmaktadır. Bu çerçevede Dışişleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Mithat Balkan, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın mesajını iletmek üzere 10 Mayıs'ta 
Türkmenistan Devlet Başkanı Türkmenbaşı'yla Aşkabat'ta bir 
görüşme yapmıştır.

- Bakü-Tiflis-Ceyhan'a (BTC) ilişkin Hükümetlerarası 
Anlaşma'nın ekini oluşturan Gürcistan Geçiş Ülkesi 
Anlaşması'nın 28 Nisan'da Vaşington'da sonuçlandırılmasından 
sonra, Azerbaycan Geçiş Ülkesi Anlaşması 9 Mayıs'ta 
güncelleştirilmiştir.
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Sözkonusu Anlaşmalar, Azerbaycan Parlamentosu 
tarafından 26 Mayıs'ta, Gürcistan Parlamentosu tarafından ise 
31 Mayıs'ta onaylanmıştır.

- 29 Mayıs tarihinde Bakü'de SOCAR tarafından 
BTC'yi tanıtıcı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya katılan 
ve sponsor grupta yer alması muhtemel şirketlere Bakü-Tiflis- 
Ceyhan Projesi'ne ilişkin paket Anlaşmalar ve bu Anlaşmalar ile 
sağlanan kolaylıklar hakkında bilgi verilmiştir. Anılan toplantıya 
30'un üzerinde petrol şirketi katılmıştır.

DİĞER DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ

- Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Konsey 
Başkanı Dr. Kotaite, 11-12 Mayıs'ta, Genel Sekreteri Costa 
Pereira ise 16-17 Mayıs'ta Ankara'da Ulaştırma Bakanımızın 
davetlisi olarak sivil havacılık makamlarımızla resmi 
temaslarda bulunmuştur.

ICAO Konsey Başkanmm uzun bir aradan sonra, Genel 
Sekreterinin ise ilk kez yaptıkları ziyaretlerin, ülkemiz sivil 
havacılığının yeniden yapılandığı bir dönemde yapılmış olması 
ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır.
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