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5 Ocak 1999

# Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın Yunanistan'ın FIR hattıyla ilgili 
olarak kendisine yöneltilen bir soruya verdiği 
cevap.

6 Ocak 1999

* Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Amar Bendjama'nm ülkemizi ziyaretine ilişkin 
açıklama.

* İsviçre TRT-INT yayınlarına ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan’ın haftalık olağan basın toplantısı.

*  18-25 Ocak 1999 tarihlerinde, Bayram 
münasebetiyle resmi tatil ilan edilmiştir.
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8 Ocak 1999

* Temsilcilerimize yönelik tehditlere ilişkin 
açıklama.

* 5 Ocak 1999 tarihindeki FIR konusunda 
Bakanlığımız Sözcüsünün ifadelerine Yunan 
tarafınca gösterilen tepkilere dair soruya 
cevap.

* "International Herald Tribüne" gazetesinin 
Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesi.

13 Ocak 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın haftalık olağan basın toplantısı.

14 Ocak 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın kendisine yöneltilen Patriot 
füzelerine ilişkin bir soruya cevabı.

& Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Lamin 
Sedat Jobe'nin temas ve görüşmelerde
bulunmak üzere ülkemizi ziyaretine ilişkin 
açıklama.
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16 Ocak 1999

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın bir soruya cevabı.

17 Ocak 1999

* Terörbaşımn Roma'dan ayrılmak zorunda 
kalmasına ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın Yunanistan'ın Ege'deki faaliyetlerine 
ilişkin olarak kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği cevap.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Necati 
Utkan'ın kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği cevap.

* 45 masum Kosovalı Amavut'un 
katledilmesine ilişkin açıklama.

* Azerbaycan Cumhurbaşkam'mn rahatsızlık 
geçirmesine ilişkin açıklama.

19 Ocak 1999

% Yunan Yönetiminin Yunanistan'daki Osmanlı- 
Türk eserlerinin onanını konusundaki 
tutumuna ilişkin açıklama.

& İtalya'nın terörün elebaşısı konusundaki 
tavrına ilişkin açıklama.
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22 Ocak 1999

* PKK terör örgütü elebaşısıyla ilgili olarak 
Rusya Federasyonu Başbakanı Primakov'un 
mesajına ilişkin açıklama.

24 Ocak 1999

* "Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik'e Açılım" 
konulu toplantılara ilişkin açıklama.

25 Ocak 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir'e
hareketlerinden önce basma yaptıkları

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir'e 
varışlarında basma yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir
Cumhurbaşkanı Zeroual ile başbaşa
görüşmesinden sonra basma yaptıkları
açıklama.

* D-8 İşbirliğinin VI. Komisyon Toplantısı'na 
ilişkin açıklama.

* Marmara Denizi'nde yanan petrol tankerine 
ilişkin açıklama.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Ocak 1999



* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın "Güney Asya, Uzak 
Doğu ve Pasifik'e Açılım" Toplantılarını açış 
konuşması.

26 Ocak 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir'i 
ziyaretleri sırasında Mutabakat Zaptı'nın imza 
töreninden sonra düzenlenen ortak basın 
toplantısında yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir'i 
ziyaretleri sırasında Türk-Cezayir İşadamları 
Konseyi Toplantısı’na hitaben yaptıkları 
konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Cezayir'den 
dönüşlerinde yaptıkları açıklama.

* Türkiye ile Gürcistan Dışişleri Bakanlıkları 
arasında yapılacak siyasi istişarelere ilişkin 
açıklama.

27 Ocak 1999

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın, Bakanlığımız Eğitim 
Merkezi Başkanlığı'nın 33. Eğitim Dönemi 
açılışında yaptığı konuşma.

# Danimarka Polis Karakolu'nda gözaltındayken 
başına aldığı darbelerden dolayı hayatını

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Ocak V



kaybeden vatandaşımız Ramazan Arıcan'a 
ilişkin açıklama.

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

28 Ocak 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Uzak 
Doğu ülkeleri Büyükelçilerimizle yapacağı 
toplantı öncesi yaptığı açıklama.

* Türkiye'nin Kosova sorununun barışçı 
çözümüne yönelik çabalarına ilişkin açıklama.

<ı Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler 
Antlaşması'na ilişkin basın bilgi notu.

29 Ocak 1999

*  İskece Müftüsü Mehmet Emin Aga hakkında
alman 17 ay hapis cezası kararma ilişkin 
açıklama.

* Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya ilişkin 
basın bilgi notu.

* Moğolistan Dışişleri Bakan Yardımcısının 
ülkemizi ziyareti.

* E. Büyükelçi Sayın Metin Mekik'in Dışişleri Güncesi'ne 
katkısı.

VI DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Ocak



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
NECATİ UTKAN'IN YUNANİSTAN'IN FIR HATTIYLA 

İLGİLİ OLARAK KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR
SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU : Geçtiğimiz günlerde Yunan basınında,
Yunanistan'ın Atina FIR'ı içerisindeki hava trafik hizmeti sorum
luluğunu gereği gibi yerine getirememesi nedeniyle, bu sorumlu
luğun Roma ve İstanbul Hava Trafik Kontrol Merkezlerine 
devredilebileceği, IATA'nın, bu çerçevede, Atina FIR'ının 
değiştirilmesi amacıyla ICAO'ya başvurması tehlikesinin bulun
duğu yolunda haber ve yorumlar yer almıştır. Bu konudaki görüş
lerinizi öğrenebilir miyiz?

CEVAP : Yunanistan'ın Atina FIR'ı içerisindeki teknik 
sorumluluklarını yerine getiremediği doğrudur. Bu, yeni ortaya 
çıkmış bir mesele değildir. Uluslararası sivil havacılık kuru
luşlarının belgelerine bakıldığında, bu sorunun 1980'lerden önce 
bile var olduğu ve Yunanistan'ın yıllardır teknik yetersizliklerden . 
dolayı Atina FIR'ı içerisinde gerekli hizmeti veremediği belirlen- . 
miştir. Nitekim, Yunanistan'ın Avrupa hava trafiğinin sadece % 
7'sine hizmet vermesine rağmen, Avrupa trafiğindeki gecik
melerin % 30'undan sorumlu olduğu kaydedilmektedir. 
Yunanistan, hava trafik radar sistemini, uluslararası havacılık 
camiasının ısrarlı tutumuna rağmen, halen devreye sokamamıştır.

Ancak, Yunanistan ICAO tarafından kendisine verilmiş 
teknik bir hizmet olan FIR sorumluluğunu istismar etmekten de 
vazgeçmemektedir. Uluslararası hukuku ihlal ederek, FIR'ı adeta 
egemenlik sahası gibi göstermeye çalışmaktadır.

Nitekim, Yunanistan Savunma Bakanı Tzohatsopoulos'un 2
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Aralık 1998 tarihli ANA Bülteni’nde yer alan "Atina FIR'ını füze
lerle donatacağı" yolundaki Türkiye'yi tehdit eden beyanı da 
Yunanistan'ın FIR'a yönelik sağlıksız ve uluslarararası hukukun 
ihlali niteliğindeki yaklaşımının yeni bir örneğidir.

Her fırsatta Türkiye'nin "FIR İhlali"nde bulunduğu gibi 
sivil havacılık alanında yeri olmayan mesnetsiz iddialarda bulu
narak, Türkiye'nin Ege'nin uluslararası hava sahasındaki faaliyet
lerini hukuka aykırı şekilde engellemeye çalışan Yunanistan, 
aslında, Atina FIR'ı içerisinde üzerine düşen hava trafik hizmet
lerini dahi yerine getirmekten acizdir.

FIR içindeki sorumlulukların yerine getirilemediği 
hallerde, hava trafik sorunlarının giderilebilmesi için önlemler 
alınması ve gerekirse sorumluluğun başka bir hava trafik hizmet 
birimine aktarılması Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu 
ICAO'nun yetki ve sorumluluğundadır.

Bu çerçevede, radar dahil her türlü teknik donanıma sahip
Türk sivil havacılık birimleri, mevcut görevlerini aksatmadan tüm
Ege'de hava trafik hizmetini standartlara uygun şekilde verebile
cek yetenektedir.

[2] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 1999



CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ 

BÜYÜKELÇİ AMAR BENDJAMA’NIN ÜLKEMİZİ
ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Büyükelçi Amar Bendjama, Müsteşarımız Sayın 
Büyükelçi Korkmaz Haktanır'ın davetlisi olarak, 8-9 Ocak 1999 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak siyasi danışmalarda, iki ülke 
arasında mevcut dostane ilişkilerin her alanda daha da ileriye 
götürülmesine yönelik önlemler üzerinde durulacak ve ulus
lararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş teati edilecektir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 1999 [3]



İSVİÇRE TRT-INT YAYINLARINA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

• ___

2 Ocak 1999'da İsviçre'nin Basel Kantonu’nda yayın şirketi 
tarafından TRT-INT yayınlarının kablolu televizyondan çıkartıl
ması ve PKK'nın yayın organı MED-TV'nin konulması üzerine, 
Bern Büyükelçiliğimizin İsviçre Federal makamları nezdinde 
yapmış olduğu girişimlere paralel olarak, İsviçre Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı dün (5 Ocak) Bakanlığımıza davet edilerek, 
MED-TV'nin Basel'de kablolu televizyondan yaptığı yayınlara 
derhal son verilmesine atfettiğimiz önem kendisine anlatılmıştır. 
İsviçre'de yerleşik vatandaşlarımızın bu olaydan duydukları haklı 
tepkiyi de dile getirerek ve PKK terörüne karşı Türk kamuoyunun 
büyük hassasiyetini dikkate alarak, Türkiye-İsviçre ilişkilerinin 
bu gelişmeden olumsuz yönde etkilenmemesi için İsviçre Federal 
makamlarının gereken duyarlılığı göstermesini beklediğimiz vur
gulanmıştır.

[4] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 1999



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKANTN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

BÜYÜKELÇİ UTKAN : Senenin ilk basın toplantısına hoş 
geldiniz. Bu vesileyle hepinize yeni yıl için en iyi dileklerimi 
tekrarlamak istiyorum.

SORU : İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarının MED-TV 
konusunda yaptığı herhangi bir açıklama var mı? Konunun 
düzeltileceğine dair ya da herhangi bir açıklama getiriyorlar mı 
bu yaşanan olaya dair?

CEVAP : Hayır. Dün İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
Bakanlığımıza davet edilerek girişim yapıldı. Not etti, kendi 
makamlarıyla danışacak. Bern Büyükelçiliğimiz tarafından 
İsviçre Dışişleri nezdinde yapılmış bir girişimimiz de var. Ayrıca, 
Zürih Başkonsolosluğumuz oradaki belediyeye mektup gönderdi 
ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız, telefon, faks ve imza kam
panyasıyla tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar.

SORU : Belediyeye mi gönderdi?

CEVAP : Evet. Zürih Başkonsolosunun muhatabı oradaki 
Kanton Belediyesi olduğu için ona yolladı. Dediğim gibi, vatan
daşlarımız da tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar. 
Ümidimiz yakın bir zamanda bunun arzu ettiğimiz şekilde bir 
sonuca bağlanmasıdır.

SORU : Daha önce 29 Ekim kutlamalarının planlandığı 
dönemde de yine İsviçre'yle benzer bir sorun yaşanmıştı. 
Ardından da böyle bir tepki gündeme geldi. Bunu yorumlar 
mısınız?

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [5]



CEVAP : Lozan Antlaşması'nın 75. yıldönümü kutlamaları 
için sözkonusu olmuştu. Rumine Sarayı'nın bu işe tahsis edilip
edilmeyeceği sorunu ortaya çıkmıştı. O belli bir şekilde halloldu

  •

neticede. Fakat İsviçre'de, dediğiniz gibi, bu tür tevali eden olay
larla karşılaştık. Umduğumuz, söylediğim gibi, bütün bunların 
Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkileri daha fazla zedeleyecek 
boyutlara ulaşmadan olumlu bir hal yoluna girmesi ve bunlara 
uygun çarelerin bulunmasıdır.

SORU : Yaklaşık 10 günden beri Türk basınında veya 
yabancı basında, KDP'nin finanse ettiği bir şekilde yeni bir Kürt 
televizyonunun açılmasının gündeme geldiği, hatta bazı Türk 
gazetecilerinin de bu işe angaje olduğu yolunda haberler var. Bu 
Türk gazetecilerin basma verdiği demeçler de sözkonusu. Bu 
konuda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görüşü ne? Soğuk mu 
bakıyoruz, sıcak mı bakıyoruz veya bekle-gör politikası mı 
izleyeceğiz bu televizyona karşı?

CEVAP : Bu sonuçlanmamış bir girişim bildiğim kadarıy
la. Fakat esas olarak bu aşamada şunu söyleyebilirim: biz bunu 
özel bir girişim olarak görüyoruz.

SORU : Özel bir girişim ne demek?

CEVAP : Özel bir televizyon kurulması, ne kadar özel bir 
girişimse bu da o kadar özel bir girişim.

SORU : Uzun süredir demokratikleşme çerçevesinde 
tartışılıyor bu, Kürtçe televizyon. Türkiye'den izlenmesi 
muhtemel ve herhangi bir terör organizasyonuyla bağlantılı 
olmayan bir televizyon, Türkiye tarafından kabul edilebilir mi? 
Çünkü herkes bu konudaki görüşünü merak ediyor Türkiye'nin. 
MED-TV'ye alternatif olarak da görülüyor ayrıca.

CEVAP : Siz ne dersiniz?

SORU : Sizin görüşünüzü merak ediyoruz.

[6] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 1999



CEVAP : Tamam da bütün Türkiye adına konuşmak duru
munda değilim burada tabii. Onun için sizden de, bir değişiklik 
olsun, madem senenin de ilk toplantısı, kıymetli görüşlerinizi 
alayım, ben de aydınlanayım biraz.

SORU : Ben de şunu sorabilir miyim? Sonuç olarak bu 
televizyon Türkiye'de kurulan bir televizyon değil. Başka bir 
sınırlarda kurulan bir televizyon. Dolayısıyla bu çerçevede sizin 
görüş belirtme hakkınız var mı acaba diye ben de soruyorum?

CEVAP : Gayet güzel. Aynı kanaatteyim.

SORU : Onun için sizin "özel bir girişim" demeniz burada 
çok oturmuyor aslında yerine değil mi?

CEVAP : Kuzey Irak'ta kurulması sözkonusu olan özel bir 
televizyon değil mi? Arkadaşımız da ne ifade etti? Bazı Türk 
gazetecileri de buna katılıyorlar dedi. Türk gazeteciler. O zaman 
ne oluyor? Kuzey Irak'ta bir nevi "joint venture" şeklinde birşey 
yapılıyor. Şimdi ben ona özel girişim dersem çok yanlış birşey mi 
söylemiş oluyorum?

SORU : Şöyle bir çelişki çıkmadı mı ortaya? MED-TV de 
yurtdışından yayın yapıyor ve biraz önceki açıklamanızda da 
İsviçre'de kabloluya girip girmemesi hakkında görüş beyan edi
yorsunuz. Yani, böyle yaklaşırsak, Türkiye'yi yakından 
ilgilendiren bir konuda...

CEVAP : MED-TV halen faaliyette bulunan, terör propa
gandası yapan, çok açık bir şekilde PKK'nın yayın organı şek
linde faaliyet gösteren bir televizyondur ve bu niteliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına zarar vermektedir. Böyle bir 
durum ortaya çıktığı için elbette ki MED-TV'nin takipçisiyiz ve 
her yerde yayından kaldırılması için gerekli teşebbüsleri her 
zaman yaptık ve yapıyoruz. Bu diğer bahsettiğiniz televizyon 
daha ortada yok. Ortaya çıksın. Durumu belli olsun. Ondan sonra 
özel girişim mi değil mi, biz nasıl bakıyoruz, beğeniyor muyuz 
yayınlarını beğenmiyor muyuz, kalitesi iyi mi değil mi o zaman
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tartışırız.

SORU : Irak topraklarında böyle bir girişim sözkonusu. Bu 
tabii Irak yönetiminin de inisiyatifi dışında olan birşey. Herhalde 
oradan onay falan istemiyorlar bu televizyonu kurarken. Peki Irak 
yönetimi Türkiye'den bazı kişilerin bu televizyonun kurulmasına 
destek sağladığı için veya yardımda bulunduğu için...

CEVAP : Hayır, öyle birşey yok.

SORU : Irak'ın Türkiye'ye karşı diplomatik bir girişimi var 
mı bu televizyon için?

CEVAP : Türkiye'nin buna destek vermesi, yatırım yap
ması, böyle bir konu yok ortada.

SORU : Kişilerden bahsediliyor.

CEVAP : Kişiler, işte onun için. Beni kınadınız çok iyi 
seçmedim ifademi diye “özel girişim” derken. Ama şimdi konuş
tukça ikna oluyorum ki gayet iyi seçmişim aslında.

SORU : Yani, Türkiye yeşil ışık yakabilir bu projeye. 
Açıklamanızdan bu sonucu çıkarıyorum.

CEVAP : Bizden kimse ışık yakmamızı beklemiyor ki, 
yeşil veya kırmızı veya turuncu.

SORU : Dolayısıyla MED TV'yi ayırdığınıza göre...

CEVAP : MED-TV'yle bir televizyon istasyonu olarak yap
mıyorum ayırımı. Yani makinaları aynı olabilir, antenleri aynı 
olabilir, kullandıkları yayıncılık yöntemleri aynı olabilir. Fakat 
ben sadece meselenin içeriğinden bahsediyorum ve diyorum ki 
MED-TV çok açık bir şekilde PKK'nın yayın organı olarak 
faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla teröre destek vermektedir. 
Dolayısıyla Türkiye'nin çıkarlarına zarar vermektedir. Bu 
niteliğiyle elbette ki bizim hedefimiz olacaktır. Öbürü daha orta
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da yokken, üzerinde bizim açımızdan, Türkiye'nin menfaatleri 
açısından daha uzun boylu konuşmanın bir yararı olduğunu zan
netmiyorum.

SORU : Bunun başka bir konusu. Şimdi efendim, bu KTV 
adıyla geçen Kürdistan Televizyonu’na Türkiye'den de bazı 
basın-yaym organlarında çalışan uzmanların -Selahattin şehrinde 
kuruluyor bunun binası, şu anda inşaatı başlamış durumda- teknik 
altyapıyı ve teknik donanımı oluşturmak üzere gittiği ve defalar
ca da gidip geleceği biliniyor.

İkincisi Türkiye KDP'nin, istemiyorsa herhangi birşeyini 
engelliyor. Mesela daha önce Internet'teki sayfalara veya KDP'nin 
hazırladığı haritalara Türkiye müdahale etmiş ve bunları durdur
muştu. Türkiye demek ki istemediği birşey olsa bunu şimdiye 
kadar kırk kere durdururdu.

Üçüncü bir nokta daha söylemek istiyorum. Bu Türkiye'de 
bazı gazetecilerin bu işe angaje olduğu yolunda iddialar var. O 
gazeteciler de çok iddialı demeçlerde bulunuyor; "Hükümetin 
desteği var bu konuda, Türkiye bize yeşil ışık yaktı" şeklinde. Bu 
konuda birçok karanlık nokta var. Türkiye istemese KDP'nin bu 
girişimini kırk kere durdururdu.

CEVAP : Şimdi siz hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz 
ki, dünyada iletişim teknolojisi çok ileri düzeylere vardı ve 
dünyanın her yerinde sayısız basın-yayın organları faaliyet gös
teriyorlar. Bu iş, yeşil ışık, kırmızı ışık yakmak kadar basit olsay
dı elbette ki şimdiye kadar MED-TV'nin kıpkırmızı ışığını 
yakardık. Fakat bir yerden öbür tarafa kendini dolaştırarak 
faaliyetlerini halen sürdürebildiğini biliyorsunuz. Kuzey Irak'ta, 
Irak toprakları içinde kurulması düşünülen televizyon için -ben 
duymadım, bu sizin söylediğiniz savlar doğruysa -yani, 
Türkiye'nin uzmanları, yardımı, yatırımı gibi şeyler 
sözkonusuysa, ben bu kapsamın içinde sadece resmi çerçevede, 
Dışişleri Bakanlığı’m ve bizim Enformasyon Dairemizi görürüm, 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nü görürüm, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nu görürüm, Anadolu
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Ajansı Genel Müdürlüğü’nü öngörürüm. Eğer iddianız bunlar 
gidip orada çalışıyorlar veya katkıda bulunuyorlar şeklinde ise 
bende hiçbir şekilde böyle bir bilgi yok. Olmasını da son derece 
yadırgarım. Onun için müsaade buyurursanız ilk başta söylediğim 
“özel girişim” ifadesine geri döneyim, tekrarlayayım ve bunda 
bizim resmi makam olarak herhangi bir katkımızın olmadığını 
teyit edeyim.

SORU : O zaman ben önce şunu söyleyeyim. Demek ki 
herhangi bir terör faaliyetinde bulunmadığı, herhangi bir yasadışı 
oluşumun propangandasını yapmadığı sürece biz herhalde buna 
karşı değiliz.

CEVAP : Gayet tabii.

SORU : S-300'ler konusuna geçelim o zaman. 
Yunanistan'da iç politikanın ve Güney Kıbrıs'ta iç politikanın 
bundan dolayı hareketlendiği söyleniyor. Daha önce Türkiye bu 
füzelerin herhangi bir şekilde Güney Kıbrıs'ta veya herhangi 
başka bir yerde kendini tehdit eder halde bulunmasına müsaaade 
etmeyeceğini belirtmişti. Son durum nedir?

CEVAP : Son durum konusunda biliyorsunuz çok çeşitli 
açıklamalar yapıldı. Bunların başında Sayın Bakanın bizzat yap
tığı açıklamalar geliyor. Onu da hepiniz izlediniz. Benim doğrusu 
bunlara ekleyecek birşeyim yok. Çünkü bu toplantının banttan 
çözülmüş zabıtları var elimde -ki sizde yoksa temin edebiliriz- 
burada bu konuda söylenebilecek herşeyin söylenmiş olduğu 
görülüyor. Eğer isterseniz bir-iki yerini hatırlatayım. 30 Aralık 
günü yapmıştı Sayın Bakanımız biliyorsunuz bu açıklamayı ve 
orada zannediyorum sizin sorunuz bağlamında olan kısmı şudur. 
Demişti ki "Olayın bundan sonrasına ilişkin olarak Girit ve Ege 
boyutu dikkat çekmektedir. Girit konusunda ayrıntılı birşey söyle
meyeceğim. Şu nedenle, beklemekteyim, Türkiye olarak bekli- 
yoruz. Yunan Başbakanı, Yunan Dışişleri Bakanı açıklasınlar. Bu 
ölüm makinalarım Girit'e taşımaya karar verdiklerini resmen 
söylesinler, o zaman biz de gereken ne ise onu yaparız ve söylen
mesi gerekeni söyleriz." Buna eklenecek daha fazla birşey gör
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müyorum.

Belki tamamen yorumsuz olarak dış basından bir alıntı şek
linde şunu söyleyebilirim. Almanya'daki Süddeutsche Zeitung 
gazetesinin 31 Aralık tarihli makalesinin sonunda şöyle bir değer
lendirmeye yer veriliyor. Yorumsuz olarak söylüyorum: "Şayet 
tartışıldığı gibi füzeler Girit'e konuşlandırılacak olursa anlaş
mazlık bir seviye daha yükselerek Türk-Yunan sorununa 
dönüşür" diyor bu ismini zikrettiğim gazete.

Kıbrıs boyutunu ise gayet iyi biliyorsunuz. S-300'lerden 
ibaret olan bir olay değil. Çok uzun senelerdir Kıbrıs Rum 
tarafının bir silahlanma gayreti içinde olduğu biliniyor. Şimdiye 
kadar elde ettikleri silahlar, elde etmeyi planladığı silahlar -ki 
Rum basınında bunların dökümü de verildi- bütün bunlar ortada. 
Ortak Savunma Doktrini dedikleri, aslında Ortak Saldırı Doktrini 
şeklinde nitelendirilebilecek girişimleri ortada. Baf Askeri Hava 
Üssü ortada. Terazi'deki Deniz Üssü ortada. Bütün bunlar bir 
araya konunca, Rum-Yunan İkilisinin çok uzun senelerdir 
sürdürmekte oldukları silahlanma gayretini devam ettirme 
peşinde oldukları açıkça gözüküyor. Fakat bu belli bir noktada 
kontrol altına alınabildiyse şimdiki safhada, bu da -tabii ki abart
mamak lazım ama- sevindirici bir gelişme olarak nite
lendirilebilir. Fakat bu konu üzerindeki dikkatimiz hiçbir zaman 
dağılmayacaktır.

SORU : Dün Yunan Eğitim Bakanı Kuzey Kıbrıs Rum 
Yönetimini ziyaret ettiği zaman bu S-300 füzelerinin Girit'e de 
konuşlandırılmasının mümkün olmadığını söyledi. Kıbrıs'a 
konuşlandırılması mümkün değil, Girit'e mümkün değil. Acaba 
bu iki alternatif dışında bir yerler mi konuşuluyor?

CEVAP : Bizim bilgimize gelmiş, bu dediklerinizin dışın
da başka bir bilgi yok.

SORU : Atina çıkışlı haberlerde dün "çeşitli Ege adalarına 
yerleştirileceğinin fikir egzersizi yapılmaya başlandı" diye bir iki 
haber vardı. Böyle duyumlar veya bilgi geldi mi size?
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CEVAP : Hayır. Fakat eğer dediğiniz gibi böyle bir fikir 
egzersizi varsa, bu fikrin aklı selimle birleşik bir şekilde 
gelişmesini temenni ederim.

  • ___

SORU : Italyan Başbakanının bir açıklaması var. Abdullah 
Öcalan'ın serbest olduğu, isterse gidebileceği, eğer kalırsa 
yargılanmak zorunda kalabileceği yolunda. Bununla ilgili resmi 
bir tepkiniz olacak mı acaba?

      •

CEVAP : Bu dün akşam geldi. Italyan Başbakanının basın
la yaptığı bir toplantıya atfen ajanslardan ve ayrıca teyidi de 
alındı. Gerçekten de değindiğiniz gibi orada "Öcalan özgür bir 
kişidir. Uçağa binebilir ve gider. Eğer kalırsa yargılanması ve 
mahkum edilmesi riski mevcuttur" şeklinde bir açıklama yaptı ve 
ayrıca Öcalan'ın terörist kişiliğini tanıdığını belirten ifadeler kul
landı ve PKK terör örgütüyle ilgili faaliyetlerini sürdürdüğüne 
değindi, bendeki bilgilere göre.

Burada varılan noktada şu tespiti zannediyorum yapmak 
mümkün: Bir defa bir teröristi muhatap almanın, onunla müza
kereye girişmenin ne kadar sakıncalı bir yöntem olduğu bir defa 
daha ortaya çıkmış oluyor.

İkincisi de, bizi rahatsız etmeye devam eden husus, terör 
örgütü elebaşısının dışarıyla temasını bu süre zarfında sürdüre
bilmesi ve terör faaliyetlerini yönetme bakımından bazı imkan
lara sahip olması. Bundan sonraki gelişmeleri izlemeye devam 
edeceğiz, fakat bugün bu saat itibariyle, dün Sayın D'Alema'nm 
yaptığı açıklamalardan sonra yeni bir gelişme yok.

Bu arada biliyorsunuz yine basında yer aldı. 13 Ocak günü 
zannederim Meclis'in açılması dolayısıyla muhalefetin verdiği 
bazı önergelerin görüşülmesi sözkonusu. O gün gündeme girecek 
mi, girmeyecek mi bilmiyorum. Fakat benim bildiğim kadarıyla o 
gün Meclis'in yeni yıl ilk oturumu. Burada Öcalan'ın sınır dışı 
edilmesi konusunda bazı teklifler var. Yine bildiğim kadarıyla, 
parlamentoda bu önergeler görüşülüp kabul edilse dahi hükümete 
bir tavsiye niteliğini taşıyacak ve yine hükümetin alacağı karar
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önem arzedecek.

Aynı şekilde bu bağlamda son olarak söyleyebileceğim 
husus, yine birçok haberlerde çıktı. "Öcalan hakkındaki kararın 
20 gün içinde sonuçlandırılması gerekir" gibi. Orada da yine 
anladığım kadarıyla, yaptığım araştırmadan edindiğim bilgi 
kadarıyla böyle bir hukuki bağlayıcılık zannediyorum mevcut 
bulunmuyor. Onun için durum belirsizliğini korumaya devam 
ediyor.

SORU : Türkiye'ye yönelik silah satışı konusunda 
Washington'da yeni bir gelişme oldu. Anlaşılan yönetim sınırla
malar getirmiş bu silah satışlarına resmi destek verilmemesi 
konusunda. Bu herhalde Kongre’de çıkan bir yasa çerçevesinde 
oldu. Acaba bu konuda bir tepkiniz var mı? Temaslar yapılıyor 
mu?

CEVAP : Hangi konu bu afedersiniz? Zırhlı personel 
taşıyıcıları değil mi? Washington Post'da çıkan haber zanneder
sem.

Evet Washington Post'ta çıkan iddialar üzerine Dışişleri 
Sözcüsü 4 Ocak günkü basın toplantısında gerekli yanıtları ver
miş. Daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip değilim, fakat buradaki 
soru-cevap metnini size verebilirim.

SORU : Türkiye'nin tepkisini soruyorum.

CEVAP : Türkiye'nin tepkisiyle ilgili birşey yok. Çünkü 
anladığım kadarıyla bu tamamen bir iç yazışmanın ilham ettiği bir 
haber Washington Post'taki ve süreci etkilemiş olduğunu zannet
miyorum. Dediğim gibi, daha fazla bilgi edinmeye çalışırım. 
Fakat elimizde şu anda, benim elimde en azından, bu zırhlı per
sonel taşıyıcıları konusuyla ilgili olarak Washington Post 
gazetesinin haberi ve Sözcü'nün cevapları var. Bize resmen intikal 
etmiş bir husus yok.

  • •

SORU : Bu Ocalan konusunda yaklaşık iki aydan beri
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Öcalan İtalya'da ve İtalyan makamlarından bir şu şekilde, bir bu 
şekilde bir takım açıklamalar geliyor ama herhangi bir sonuca 
ulaşılmıyor. Bu durumda -ki demin siz de belirttiniz İtalyan 
Parlamentosu’nda da belki çıksa çıksa tavsiye niteliğinde birşey 
çıkabilecek diye- İtalya Türkiye açısından ikinci bir Suriye olma 
yoluna giriyor mu sizce?

CEVAP : İki ülkeyi belli bir konu kapsamında da olsa bir- 
biriyle mukayese etmek hiçbir zaman mümkün değil. Bu açıdan 
İtalya ile Suriye'yi de mukayese etmek mümkün değil. Fakat 
İtalya'da başından beri olayın büyük bir belirsizliğin içine sürük
lendiği ve büyük bir sıkıntı yarattığı da açık. Bu sıkıntı yalnız 
bizim açımızdan değil, yalnız Türk-İtalyan ilişkileri açısından 
değil, fakat İtalya'nın kendi kamu düzeni açısından ve poli
tikalarının yönlendirilmesi açısından da sözkonusu. Bu belir
sizliği aşabilmiş değiliz henüz. En son gelişme dün Sayın 
Başbakan D'Alema'nın yapmış olduğu açıklama. Bunun üzerine, 
bu açıklamadaki ifadeler hatırlanacak olursa, belli gelişmelerin 
olmasını mantıken beklememiz lazım. Onun için belki bu hafta 
içinde veya önümüzdeki hafta zarfında yeni bazı hareketlen
melere şahit olabiliriz. Fakat şu anda gerçekten sabit nokta diye
bileceğimiz bir yerde duruyoruz. Onun için Başbakan 
D'Alema'nın ifadelerinin ne anlam taşıdığı ve bunun ne gibi bir 
eylemi davet edeceğini beklemek ve görmek durumundayız. Bu 
nedenle, bu aşamada daha fazla bir yorum yapamıyorum.

SORU : Irak'm güneyinde yasak bölgede meydana gelen 
gelişmeler, ciddi bir sıkıntı var orada. Bir de Saddam’ın açıkla
maları var. Yani örneğin bölge ülkelerinin halklarına bir çağrıda 
bulunuyor. Diyor ki "hükümetlerinize karşı ayaklanın". Bu konu
da bir görüş belirtebilir misiniz?

CEVAP : Kimin açıklamaları, anlayamadım?

SORU : Saddam’m açıklamaları oldu. Çeşitli ülkelerin 
halklarına yönelik olarak "Amerika ile işbirliği yapan yönetimlere 
karşı ayaklanın" diyor.
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CEVAP : O olayların bu noktaya nasıl geldiğini hepimiz 
gayet iyi biliyoruz. Bu olaylar zinciri elbette ki bu sene, yahut 
geçen sene başlamadı ama 1990 yılında başladı. 1990 yılında 
Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başladı. Ondan sonra ortaya çıkan çeşitli 
BM kararlarına ve yaptırımlarına Irak'ın uyumu konusunda mey
dana gelen ihtilaflar zaman zaman sıcak çatışmalara dönüştü ve 
bundan genel olarak bölge, özel olarak da Türkiye büyük zarar 
gördü. Onun için bu kısır döngüden çıkılabilmesi bakımından biz 
her zaman öncelikle Irak'ın BM kararlarına tam uyumunun 
gerçekleşmesini ve bunun yanı sıra, bunun doğal sonucu olarak 
Irak üzerindeki yaptırımların kalkmasını savunduk. Bulunacak 
sonuç ne olursa olsun, bunun mutlaka Irak'ın toprak bütünlüğü ve 
siyasi birliği içinde olmasını savunduk.

Bunun yanı sıra yine unutmamamız gereken, 1988 ve 
1991 'deki, zararlarımıza zarar katan göç hareketleri oldu. 
Bunlarla etkin şekilde başa çıkabilmek için de 1991'den itibaren 
çeşitli adlar altında süren ve son olarak 1 Ocak itibariyle altı ay 
daha uzatılmış olan “Kuzeyden Keşif Harekatı” konsepti ortaya 
atıldı.

Bunları niye söylüyorum? Bütün bunlar birbirinden soyut
lanarak ele alınabilecek şeyler değil. Şahsen benim 1988 ve 1991 
olaylarını aşağı yukarı içinde yaşamış biri olarak unutmamı kimse 
bekleyemez. Onun için bunlar gerekli önlemlerdir ve sürdürülme
si de nitekim gerekli görülmüştür ki, Yüce Meclis bunları onay
lamıştır. Belirli kurallar içinde bu devam etmektedir. Bizim 
açımızdan tabii birinci derecede önemli olan Kuzeyden Keşif 
Harekatı’dır. Belli ilke ve kurallar içinde devam etmektedir. 
Güneyde de aynı şekilde uçuşa kapalı bölge vardır. Orada cereyan 
eden olayları da biliyoruz, siz de değindiniz. Fakat bütün bunların 
içinde şu veya bu yönde yapılmış olan beyanlar, ne kadar ileri git
miş beyanlar olursa olsun, çizmeye çalıştığım şu çerçeveyi 
değiştirmiyor. Bu çerçeve hala bir kısır döngü gibi etrafımızı sar
mış olarak geçerli olmaya devam ediyor. Önemli olan buradan 
çıkılabilmesi. Buradan çıkılabilmesi, herkesin önünü daha rahat 
görebilmesi, geleceğini daha rahat değerlendirebilmesi, böyle bir
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normal ortama dönülebilmesi. Normal ortama dönülmediği 
zaman, işte 1990'dan bu yana izlediğimiz ve normal uluslararası 
düzen açısından bakıldığında anormal sayılabilecek gelişmeler de 
olabiliyor, sözler de söylenebiliyor.

Tekrar yeni yılınızı kutluyorum, saygılar sunuyorum.
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TEMSİLCİLERİMİZE YÖNELİK TEHDİTLERE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son zamanlarda Atina'daki temsilciliklerimizde çalışan 
görevlilere yönelik tehditlerin yeniden başladığı müşahade 
edilmektedir. Bu çerçevede terör örgütü 17 Kasım, Atina 
Başkonsolosluğumuz görevlilerine yönelik eylem tehdidinde 
bulunmuştur.

Diğer taraftan Atina'da çıkan aşırı sağ eğilimli bir gazetede 
"Esir Vatanlar Yunan Özgürlük Cephesi" adlı bir örgütün 
"Ankara'nın Ajanları Cezalandırılacak" başlığını taşıyan bir 
bildirisi yayınlanmış ve Yunanistan'daki Türk temsilciliklerindeki 
görevliler bir anlamda hedef gösterilerek aşırı örgütler temsilci
liklerimize karşı harekete geçirilmeye davet olunmuşlardır.

Yunanistan'da bazı etkin çevrelere mensup kişilerin zaman 
zaman yaptıkları açıklamalarla terörist örgütleri cesaretlendirdik
leri bilinmektedir. Diğer taraftan, Yunan yetkililerin, PKK terör 
örgütüne verdikleri destek kendi beyanlarıyla sabittir. Böyle bir 
ortamda Yunan makamlarına sorumluluklarını bir kez daha hatır
latıyor, temsilciliklerimize yönelik tehditleri ciddiyetle değer
lendirmelerini ve gerek Yunanistan'daki temsilciliklerimizin 
gerek görevli diplomatlarımızın korunmasına yönelik önlemleri 
eksiksiz almasını bekliyoruz.
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5 OCAK 1999 TARİHİNDEKİ FIR KONUSUNDA 
BAKANLIĞIMIZ SÖZCÜSÜNÜN İFADELERİNE YUNAN 

TARAFINCA GÖSTERİLEN TEPKİLERE DAİR
SORUYA CEVAP

SORU - Bakanlık Sözcüsünün 5 Ocak 1999 tarihinde Atina 
FIR'ı konusunda yaptığı açıklamaya, Yunan tarafının basına da 
geniş şekilde yansıyan tepkilerine ilişkin görüşleriniz nelerdir?

CEVAP - Yunanistan'ın Atina FIR'ı içerisindeki teknik 
sorumluluklarını yerine getiremediği 5 Ocak 1999 tarihindeki 
açıklamamızda belirtilmişti. Nitekim, Yunan tarafının basma yan
sıyan tepkileri açıklamamızda kayıtlı bilgi ve görüşleri tümüyle 
teyid etmiştir. Özellikle, Yunan Sivil Havacılık yetkilileri Atina 
FIR'mdaki ciddi sorunların varlığını kabul etmişlerdir.

Yunan tarafının açıklamalarında soruna tamamen teknik bir 
veçhe verilmek istendiği ve teçhizat eksikliğinin kısa sürede 
giderileceğinin belirtildiği dikkati çekmektedir.

Oysa, meselenin esası, teknik aksaklıkların da ötesinde, 
zihniyet çarpıklığı ile personel yetersizliği ve ehliyetsizliğinde 
yatmaktadır.

Yunanistan'ın, FIR hizmet sorumluluğunu gereği gibi ye
rine getirebilmesi için, herşeyden önce zihniyet değişikliği 
yaparak, FIR'ı bir egemenlik sahası gibi mütalaa etme şeklindeki 
temelden yoksun, uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez 
anlayışını terketmesi zaruridir.

Ayrıca, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Ege'nin uluslararası 
hava sahasında diğer uçuşların güvenliğiyle ilgili her türlü önlemi
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almak suretiyle ve Yunan makamlarından hiç bir hizmet talebinde 
bulunmaksızın gerçekleştirdiği askeri uçuşlarla, gereksiz yere ve 
siyasi amaçlarla, uzun yıllardır uğraşırken, Atina FIR'ı ile ilgili 
asli vecibelerini gözardı ettiği bir gerçektir.

Uluslararası hava trafik hizmetleri gibi, insanların can ve 
mal varlığını ilgilendiren hayati bir konuda, her ne nedenle olur
sa olsun aksaklık veya hataların uluslararası camia tarafından 
kabul edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, Türk Sivil Havacılık 
birimlerinin, Atina FIR'ı trafik kontrol birimlerinin görevlerini 
üstlenmeye hazır olduğunu teyid etmek isteriz.
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ONCE-BASHFUL TURKEY MAKES WAVES ABROAD
Shaky at Home, Ankara Ever Bolder in Region

By Stephen Kinzer

Turkey may soon have a functioning government -led by 
former Prime Minister Bulent Ecevit- after six weeks without 
one, but its newfound assertiveness in foreign policy is likely to 
continue no matter who emerges as the next prime minister.

Once a bashful actor on the world stage, Turkey has begun 
flexing its muscle whenever it feels the need. In a series of blunt 
warnings of economic pressure and even military strikes, Turkish 
leaders are using their growing power to achieve what they con
sider vital policy goals. Thus far they have achieved suprisingly 
good results.

This success is all the more remarkable in light of deep
political problems that afflict the country. Prime Minister Mesut
Yllmaz, faced with allegations of corruption, lost confidence vote
on Nov. 25 in Parliament. He has been serving as a caretaker since 
then.

Weeks of political maneuvering may finally be producing a 
new government. Mr. Ecevit said Thursday that he believed he 
had finally put together a cabinet that could win parliamentary 
approval. He hopes to complete the task by Friday and win a con
fidence vote next week.

Turkey has not had a stable government since 1995 elec
tion. But despite this domestic uncertainty, Turkish foreign policy 
has become tougher and more forceful than ever.
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Its most recent success came on the tense island of Cyprus, 
which is divided between Turkish and Greek sectors. The Greek- 
backed government there had planned to deploy Russian anti-air
craft missiles. Turkey responded by promising to bomb them. 
Last week, the Cypriots backed down.

Turkey cannot claim full credit for staring down the 
Cypriots, because the United States and some European countries 
had also urged cancellation of the deployment. But Turkish lead
ers have won other important battles on their own.

In October, Turkish generals and political leaders demand
ed that neighboring Syria expel the Kurdish rebel leader Abdullah 
Ocalan, who has directed a 14-year guerilla war in southeastern 
Turkey. They strongly hinted that Turkey would attack Syria if it 
did not comply. To reinforce their message, they sent soldiers to 
Syrian border.

With an alacrity that some in the region found astonishing, 
Syria quickly knuckled under and expelled Mr. Ocalan.

From Syria, Mr. Ocalan flew to Russia. Turkish officials 
warned the Russians that if they allowed Mr. Ocalan to stay, 
Turkey would demand instant repayment of Russian debts and 
force the scores of Turkish companies operating in Russia to 
cease operations immediately. Within days, Mr. Ocalan was on 
the road again.

His next stop was Italy, and immediately after he landed 
there, Turkish leaders demanded that Italy send him home to face 
trial. But Italy, which is governed by a left-leaning coalition that 
includes some sympathizers with Kurdish rebels, proved less pli
ant and refused to extradite Mr. Ocalan.

Outraged Turks have threteaned to ban Italian imports, 
which are worth many millions of dollars to Italian companies, 
and to reject Italian bids for huge Turkish military contracts. 
Newspapers here are full of predictions that Italy will soon see the
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error of its ways and send Mr. Ocalan away.

Turkey also is using high-pressure tactics to persuade for
eign oil companies that they should build their main export 
pipeline for Caspian crude through Turkey rather than choosing 
another route.

The oil companies want to build a shorter and cheaper 
pipeline to Georgia, and then send their crude in tankers across 
Black Sea and through the Bosporus, the narrow strait that bisects 
Istanbul. But Foreign Minister Ismail Cem asserted that the 
Bosporus is already full and that Turkey will no longer “grant any 
priority to oil tankers.”

Later the Turks went further. They told Amoco Corp. and 
British Petroleum Co., the two main partners in the Caspian oil 
consortium that are now combined as BP Amoco PLC, that if they 
continued to support non-Turkish pipeline route, Ankara would 
revoke their permits to explore for oil in Turkish waters. In addi
tion, officials said they would disqualify Amaco’s bid to build a 
new $500 million liquid natural gas terminal here.

By some standarts, Turkey is well positioned to use such
tough tactics. Despite its debilitated political system, it has a
strong economy, a population of 65 million and 370,000 soldiers
under arms, more than any other NATO country except the United 
States.

At the same time, Turkey’s regional rivals are extraordi
narily weak. Iraq is suffering under crushing United Nations sanc
tions.. Iran is tom by internal conflict and Russia is in political, 
military and economic disarray.

“Even as recently as 1990, the Turkish state was largely
Third World militarily and economically” said Alan Makovsky of
the Washington Institute for Near East Policy. “ It had no modem
weaponary, it faced countries that were well-armed and backed by
Soviets, and it was basically inward-looking. Now all of that has 
changed.”
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ
NECATİ UTKAN IN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

BÜYÜKELÇİ UTKAN : Haftalık basın toplantımıza hoş 
geldiniz. Sorularınızı alabilir miyim?

SORU : Butler ve UNSCOM konusunda bir tartışma var. 
Türkiye'nin bu konudaki tutumu nedir? Irak konusundaki tutumu.

CEVAP : Irak konusundaki tutumumuzu çok çeşitli vesile
lerle buradan açıkladık. Hatırlatma kabilinden söylüyorum, 
bugün karşılaştığımız gelişmeler, olaylar sizin değindiğiniz konu 
olsun, Kuzey Irak'taki gelişmeler olsun, Kuzeyden Keşif Harekatı 
olsun, bütün bunlar belli bir noktadan başlayarak gelişti ve 
önümüze geldi. O belli nokta da 1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgal 
etmesi olayıdır. Ondan sonra çeşitli BM kararları ve yaptırımları 
gündeme gelmiştir ve Irak'ın bu BM karar ve yaptırımlarına 
uyumu konusunda ortaya çıkan ihtilaflar zaman zaman maalesef 
sıcak çatışmalara neden olmuştur. Bunun neticesinde bölge genel 
olarak ve özel olarak da Türkiye bundan büyük zarar görmüştür. 
Tüm mesele normal şartlara dönülebilmesidir. Bu da herşeyden 
önce Irak'ın BM kararlarına kesin bir şekilde uyması ve buna 
paralel olarak Irak üzerindeki yaptırımların da kaldırılmasıdır. Ki 
böylece bahsettiğim normal şartlara avdet edilebilsin, herkes 
önünü daha açık görebilsin, geleceği daha iyi değerlendirebilsin. 
Bu varılacak sonuç, bulunacak çare ne olursa olsun, bunlar da her 
zaman söylediğimiz gibi, Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği 
içinde olsun. Bu politikamızı başından beri aynı tutarlılıkla 
sürdürdük. Şimdi aynı noktadayız. Dolayısıyla bizim dolaylı 
olarak methaldar olduğumuz sorunlar veya sizin değindiğiniz 
gibi, hiçbir şekilde doğrudan doğruya methaldar olmadığımız
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sorunlar konusunda değerlendirme yaparken, bu meseleleri ele 
alırken izlediğimiz çizgi şaşmaksızın bu olmuştur ve bu olmaya 
devam etmektedir.

SORU : Efendim biraz daha açabilirseniz lütfen, biliyor
sunuz UNSCOM bütün bu çerçeve içinde önemli bir yere sahip. 
UNSCOM'un yapısıyla ilgili bazı devletlerin önerileri var, 
örneğin Fransa'nın, Rusya'nın. Yapısının değiştirilmesine yönelik 
olarak. Türkiye'nin bununla ilgili herhangi bir fikri var mı? 
UNSCOM mevcut şekliyle mi devam etmelidir, yoksa yapı
landırılmasında yeni bir uygulamaya mı gidilmelidir? Bu konuda 
Türkiye'nin bir görüşü yok mu?

CEVAP : Türkiye'nin görüşü demin anlattığım görüşler. 
Bunun yanı sıra Türkiye BMGK'nin üyesi değil. BMGK'nde alı
nan bu kararların hazırlayıcısı değil, uygulayıcısı değil, bu mese
lenin tarafı değil. Dediğim gibi, başından beri, 1990 yılından bu 
yana, BM'nin aldığı kararlarla ve yaptırımlarla Irak'ın uyumu 
konusu karşı karşıya geldiğinde çok sık ihtilaflar yaşandı. Bugün 
bunlardan biri daha yaşanıyor. Belki en ciddilerinden biri 
yaşanıyor. Fakat Türkiye bunun içinde bir taraf değil. Türkiye'nin 
meseleye bakış açısı, demin bütün bu anlattığım parametrelere 
uygun olarak ortaya konmuş bir bakış açısı ve geçerliliğini de 
muhafaza ediyor. O bakımdan bu mesele olsun, bu konuyla ilgili 
diğer meseleler olsun, irdelerken, bunlar konusunda bir değer
lendirme yaparken biz bu kıstasa dayanıyoruz. Ve dediğim gibi, 
başından beri BM kararlarına ve yaptırımlarına Irak'ın uyumu 
konusunda çıkan ihtilaflardan ve bu ihtilafların zaman zaman da 
ciddi krizlere, hatta sıcak çatışmalara varmış olmasından ciddi 
sıkıntı duyuyoruz. Bundan sonra varmasından da kaygı duyu
yoruz elbette. Çünkü bundan bütün bölge genel olarak, özel
olarak da Türkiye zarar görmektedir. Zannediyorum bu tutarlı bir 
politikadır.

SORU : Dün Başbakan Bülent Ecevit'in bazı yorumları 
oldu. İncirlik'ten kalkan Amerikan uçaklarının Kuzey Irak'taki 
Irak hedeflerini vurması konusunda Sayın Başbakan bazı
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şüpheleri olduğunu ifade etti. "Bu uçaklar kendilerinin hedef 
alındığı, kendilerinin de hedef olduğu mazeretini kullanıyorlar. 
Böyle bir iddiaları var" dedi ve "Amerika'nın bu konuda kesin bir 
politikası olduğunu sanmıyorum, taktikleri olabilir ama net bir 
politikası yok Irak konusunda" dedi. Türkiye'nin bazı rahatsızlık
larını dile getirdi. Biliyorsunuz en son Pazartesi ve Sah günü 
yeniden Amerikan uçakları Kuzey Irak'daki bazı hedefleri bom
baladılar. Irak Türkiye'nin komşusu bir ülke, Amerika da yakın 
bir müttefiki. Bu üssün bir şekilde düzenli kullanımına dönüşü
yor gibi bir görüntü var ortada. Türkiye İncirlik Üssü'nün Irak'a 
karşı bu şekilde kullanımına nasıl bakıyor? Nasıl bir değer
lendirme yapacaksınız bu konuda?

CEVAP : İncirlik'in Kuzeyden Keşif Harekatı için kullanıl
ması konusu biliyorsunuz son derecede ayrıntılı ve kesin ilkelere 
ve kurallara bağlıdır. Kuzeyden Keşif Harekatı’nın başlangıcı - 
hatırlatmak kabilinden 1-2 şey söylemek istiyorum- bildiğiniz 
gibi 1991 yılındaki gelişmelere dayanır. Çok kısaca hatırlatmak 
gerekirse, bu tarihlerde Irak'ın genelinde meydana gelen karışık
lık sonucu Kuzey Irak'dan sınırlarımıza yönelik olarak başlayan 
kitlesel göç hareketi bazı tedbirler alınması zorunluluğunu ortaya 
çıkarmış ve o zaman hükümet 688 sayılı BMGK kararı ışığında 
başlatılan uluslararası işbirliği sonucu “Huzur Harekatı” olarak 
bilinen bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulama daha sonra 
TBMM'nin onayı altında “Kuzeyden Keşif’ olarak bilinen, bu 
demin bahsettiğim, yeni düzenlemeye dönüşmüş bulunmaktadır. 
TBMM'nin 477 sayılı kararında da açıkça belirtildiği üzere, 
Kuzeyden Keşif Harekatı olarak bilinen bu düzenleme, ilgili 
BMGK kararlarının hedeflerine ve ruhuna uygun olarak Irak'ın 
toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesine özen göstererek ABD 
ve İngiltere hava unsurlarının katılımıyla sadece keşif ve gerek
tiğinde önleme uçuşlarıyla ilgili bir hava harekatıdır. Bu durum 
tespiti böyle. Bunun bildiğiniz gibi gayet belirli ilkeleri ve kural
ları var.

Bunun dışında ben de sizin gibi izledim. İşte askeri lite
ratürde özellikle dün akşam bakıyordum, "illuminated" olursa
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yahut "painted" olursa diyorlar pilotlar kendi tabirleriyle, bu 
tehdit sayılıyor. Tehdit sayılınca kendisine ateş edileceğine dair 
yeterli bir kanıt addediliyor. Böyle olunca da tehdit altında olduğu 
için nefs-i müdafaa, öz savunma çerçevesinde buna cevap veri
yor gibi, teknik bir jargon çerçevesinde karşılıklı iddialar var, 
konuşmalar var.

Tabii ki, Kuzey Irak'ta, Irak'ın bütününde ortaya çıkmış 
olan bir anormal durumun, anormal yansımaları oluyor. Bunun 
bizi tabii ki etkileyen, rahatsız eden yönleri de var. Dediğim gibi 
başında da, bunlardan kurtulabilmenin yegane çaresi de gerçekten 
normal denebilecek, uluslararası jargon açısından normal olarak 
tanımlanabilecek bir duruma dönebilmek.

___ _ •   •

SORU : Sayın inal Batu'nun istifasıyla, İtalya ile olan iliş
kilerimizde bir boşluk doğacak mı, Türkiye'nin? Yerine yeni bir 
atama yapılacaksa en kısa süre ne zaman olacak? Bu ^üre ne 
kadar?

CEVAP : Büyükelçi atamaları açısından izlenen usulü 
hatırlayacak olursak, seçilen, Büyükelçi atanması arzu edilen 
kişiyle ilgili olarak o ülkenin mutabakatının alınması gerekiyor. O 
ülkeden diplomatik tabiriyle “agreman” istenmesi gerekiyor. 
Bunun için bir müracaat yapılıyor. Bu agreman süreci her ülkeye 
göre, her duruma göre değişiyor. O tamamlandıktan sonra, o ülke 
agreman verdikten sonra, Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması 
gerekiyor. Bakanlar Kurulu kararının çıkarılmasından sonra da 
anayasal yetki Sayın Cumhurbaşkanına ait olduğuna göre, Sayın 
Cumhurbaşkanı nihai olarak bunu onaylarsa bu işlem gerçek
leştirilmiş oluyor. Ondan sonra, gönderilecek olan Büyükelçinin 
gideceği ülke makamlarına, daha doğrusu devlet başkanma sun
ması gereken bir güven mektubu var. Bu güven mektubu hazır
lanıyor. Onu da alıyor, gidiyor, ondan sonra gittiği yerde bu güven 
mektubunu devlet başkanma sunma için de belli bir zaman geçe
biliyor. O güven mektubunu da sunduktan sonra tam yetkili 
olarak Büyükelçilik görevine başlıyor. Dolayısıyla her durumda, 
her ülkede değişebilecek, uzunluğu da değişebilecek bir süreç
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sözkonusu. Onun için peşinen hiçbir zaman bunu kestirmek 
mümkün olmuyor.

SORU : Almanya'da gündemde bir “çifte vatandaşlık” 
konusu var. Sanırım hükümet çifte vatandaşlıktan yana, yalnız 
muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri buna karşı. Hatta "ülke 
genelinde imza kampanyası açtılar" diye gazetelerde okuyoruz. 
Türkiye çifte vatandaşlığı kabul etmiş bir ülke ve 2.5 milyondan 
fazla Türk de bu ülkede yaşıyor. Türkiye'nin bu konudaki tutumu 
nedir? Dünkü yemekte Alman Büyükelçisine bu konu iletildi mi 
veya Alman Büyükelçisinden bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi 
aktarımı yapıldı mı size?

CEVAP : Dünkü yemek hiçbir şekilde müzakere şeklinde 
yapılmış bir yemek değildi. Tamamen her yıl yapıldığı gibi yeni 
yılın gelişi dolayısıyla düzenlenmiş bir yemekti. Dolayısıyla bu 
konu orada gündeme gelmedi. Fakat çifte vatandaşlık konusunun 
ayrıntılarını size aktarmak için söz vermiş olayım.

SORU : Irak'la ilgili benim sorduğum soruya verdiğiniz 
yanıtta dediniz ki "bunun yegane çözümü normale dönülmesi". 
Türkiye'nin bu normale dönüşü beklemenin dışında bu son duru
ma ilişkin herhangi bir uyarısı oluyor mu iki tarafa da veya bu 
duruma ilişkin herhangi bir adım atılması düşünülüyor mu? 
Mesela Türkiye'nin İncirlik Üssü'ndeki uçuşlar konusundaki 
kontrolünün daha da arttırılması ya da sıkılaştırılması gibi.

_   •

CEVAP : incirlik konusunda ilave bir önleme ihtiyaç yok. 
Dediğim gibi, son derecede ciddiyetle uygulanan, son derece sıkı 
bir takip altında uygulanan ilkeler ve kurallar sözkonusu. 
Tarafları istediğimiz, herkesin aslında istediği noktaya varmak 
bakımından teşvik konusunda bugüne kadar yaptığımız şeyleri 
hatırlayacaksınız. Pek çok şey yaptık. Konuyu son derece 
dikkatli, yakından izlemeye devam ediyoruz. Gereken uyarıları 
yapmaya da her vakit devam ediyoruz.

SORU : Keşif Gücün misyonu dışında Irak'a yönelik olası 
bir harekatta İncirlik Üssü'nün kullanımına ilişkin hükümetin

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- [27]



görüşünü açıklayabilir misiniz lütfen?

CEVAP : Böyle birşey sözkonusu değil.

SORU : "Sözkonusu değil" demekten kastınız nedir?

CEVAP : Şimdi tabii ki bir varsayım üzerine bir soru soru
yorsunuz. Ben de kolayına kaçıp "varsayımlar üzerine cevap ver
mem" demek istemiyorum. Çünkü cevap vermek istiyorum. încir- 
lik'in bu belirttiğim görev dışında, belirttiğim misyon dışında her
hangi bir başka maksatla kullanılması sözkonusu değildir. 
"Sözkonusu değildir" ne demek derseniz, buna hiçbir şekilde tah
sis edilmemiştir, böyle bir görevi yoktur, böyle bir görevi de 
olmayacaktır.

SORU : Yasak bölge uygulaması konusunda bir tartışma 
var. Çünkü bu BMGK'nin kararı değil. Yani Kuzeyden „Keşif 
Gücü ise anladığım kadarıyla TBMM'nin kararıyla ama BM 
kararları çerçevesinde. Orada bir problem olmuyor mu efendim?

CEVAP : Tartışma var tabii. Dediğiniz gibi tartışma var. 
Güney konusunda özellikle var. Güney'deki uçuşa yasak bölge 
konusunda var. Kuzey'deki uçuşa yasak bölge konusunda referans 
olarak gösterilen BMGK kararları var. Irak'ın bunları "challenge" 
ettiğini de biliyoruz. Bunu da açık açık söylediler. Bu karara 
değişik yorum getirenler de oldu, fakat yerleşmiş olan uygulama, 
genel kabul görmüş olan husus, buna dayanarak bu işin 
yürütülmekte olduğu ve herhalükarda bizim açımızdan burada 
çok daha net bir durum var. Bu 1991'den beri Türkiye'de mevcut 
olan bir teyyakkuz hali, bir önlem durumu. O önlem durumu da 
tabii ortaya durup dururken çıkmış birşey değil. 1988 ve 1991 
Nisan olaylarını hatırlayacak olursanız, buna niçin gerek duyul
muş olduğu çok daha net biçimde ortaya çıkacaktır. Bu bir zaruret 
neticesinde ortaya çıkmıştır. Ben içinde yaşamış olduğum için 
şahsi bir not olarak söylememe izin verin. Kimse, içinde de 
yaşadığım için benden, benim gibi kişilerden 88 ve 91 olaylarını 
unutmamızı bekleyemez. O zamanki göçün ortaya çıkardığı acı 
sonuçlar ve bunların giderilmesi önce, sonra tekrarlanmasını
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önlemek için alınması mecburiyetinde kalınmış olan kararlar 
buraya kadar getirmiştir. Yani hiçbir şey tabii ki kendiliğinden 
ortaya çıkmıyor. O demin de uzun uzun bahsettiğim gibi, geçen 
toplantıda da aynı şeyi söylemiştim aşağı yukarı, 90'dan beri 
tevali eden, birbirini izleyen olayların ve gelişmelerin bir sonu
cudur ve bunların müsebbibi de, kusurlusu, kabahatlisi de tabii ki 
Türkiye değildir.

SORU : "Şu andaki misyonun dışında hiçbir şekilde kul
lanılması sözkonusu değildir" derken başka bir istek olursa 
Türkiye'ye o zaman da mı mümkün değil yoksa tekrar o zaman 
düşünülür, Meclis karar verir mi diyebiliriz?

CEVAP : Hayır, bu çerçevede giderseniz, bu noktaya gider
seniz, varsayımları bu kadar ileri götürürseniz bir nevi politik fık- 
siyon romanı, Tom Clansy vari birşey yazar gibi oluyoruz o 
zaman. O zaman çok başka şeyler de söylenebilir. Yani o vakit 
işte bilmem karadan, huduttan tanklar da mı gider, încirlik'ten 
bombalar, füzeler de mi atılır? Yani bu hakikaten Tom Clansy vari 
bir politik fıksiyona dönüşüyor.

SORU : Çok pratik bir şekilde.

CEVAP : Ama pratik cevap olarak ben tekrarlıyorum, 
İncirlik Üssü belli bir maksatla kullanılmaktadır. Bunun adı 
vardır. Bunun adı Kuzeyden Keşiftir. Bunun ilkeleri ve kuralları 
vardır. Bunlar gayet ayrıntılı bir şekilde kağıt üzerinde mevcuttur. 
Uygulanmaktadır ve Türkiye'nin denetimi altında uygulanmak
tadır. Dolayısıyla belli dayanakları vardır, belli bir geçmişi vardır. 
Orada durum gayet net. Öbür konu, tamamen apayrı bir konu ve 
öyle bir olasılığın bir defa gündeme geleceğine ben şahsen bir 
şans tanımıyorum. Fakat bu derecede ileri bir varsayımın 
üzerinde çalışacak olursak da böyle bir şeye ihtimal vermiyorum.

SORU : "Gerekli uyarıları yapıyoruz" dediniz. Bu son, 
yapılan bir uyarı var mıdır? Bir de uyarıların niteliği nedir?

CEVAP : Gerekli uyarılardan kastım şu. Yani ayrıntısına
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girmek istemiyorum. Şu açıdan söylüyorum gerekli uyarıları yap
mayı: Hatırlayacaksınız, 1990'dan beri, bu olay ortaya çıktığından 
beri Türkiye olarak ne kadar çok girişimde bulunduk, ne kadar 
çok gayretler sarfettik. "Ne kadar netice alabildik" demiyorum. 
Çünkü netice alabilmek daha büyük ölçüde muhataplarınızın 
elinde olan bir husus. Ama bu konuda çok gayret gösterdik. En 
son misallerden biri olarak, bundan önceki kriz sırasındaki 
Türkiye'nin girişimlerini, “dostluk girişimi”, “komşuluk girişimi” 
olarak adlandırılmış olan girişimleri hatırlayacaksınız. Ondan 
sonraki gayretlerimiz de hatırlarınızda kalmış olacaktır. Bunların 
ayrıntısına girmek istemiyorum, fakat Türkiye herhalde dünyada 
bu konuyu ister istemez, milli çıkarlarını da çok yakından 
ilgilendirdiği için, en yakından izleyen ve bu konuda en aktif rol
leri üstlenmeye çalışan bir ülkedir.

SORU : Bu Çekiç Güç'ün "uçuşlarının denetlendiğini" 
söylediniz. Denetlenmenin yolu nedir? F-16'lar, Türklerin 
uçmadığını biliyoruz ama Awacs'ta bir Türk subayı var mıdır? Bu 
denetim mekanizması nedir?

CEVAP : Bu teknik ayrıntılar tamamen askeri konular. 
Onların çok net bir şekilde belirlenmiş ilkeleri ve kuralları var. 
Ben bir kısmını biliyorum, bir kısmını bilmiyorum, fakat bu 
konuya girmeye de kendimi yetkili görmüyorum.

SORU : Çekiç Güç varken ayrıntılı ve kesin kurallar 
sözkonusuydu ve yine hem uçuşta, hem de karada bulunan birlik
lerde kesin denetim sözkonusuydu. Ancak daha sonra bazı 
aksamalardan dolayı Çekiç Güç'ün görev süresi uzatılmamış ve 
dolayısıyla Kuzeyden Keşif Harekatı o sayede başlamış. 
Kuralların dışına çıkıldığı takdirde, prosedürü öğrenmek için 
soruyorum, Türkiye'nin talebi veya tutumu ne olabilir?

CEVAP : Kuralların dışına çıkılması tabii ki sözkonusu 
değil. Kuralları beğenmeyebilirsiniz. Kuralları "challenge" ede
bilirsiniz ama mevcut kurallar uygulanmaktadır, bu kesin birşey, 
aksamalar dediniz, ben onları hatırlamıyorum, neye istinaden 
söylüyorsunuz, neye atıfta bulunuyorsunuz bilmiyorum. Yani
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Çekiç Güç'te yetkinin dışına nasıl taşıldı, nasıl aksamalar oldu? 
Ama, prensip olarak kabul edeyim. Her uygulamada aksama, her 
uygulamada bir terslik, bir noksan olabilir elbette. Buna bir kuşku 
yok. Ama önemli olan o uygulamanın denetlenebilmesi, belli 
kural ve ilkelere bağlı tutulabilmesidir ve bugünkü durum da 
bu dur.

SORU : Irak'ın Ankara'daki Büyükelçisiyle veya bizim 
oradaki Bağdat'taki Büyükelçiliğimiz kanalıyla, bu son Kuzey'de 
meydana gelen çatışmalarla ilgili bir görüş alışverişi oldu mu? 
Irak bize bilgi iletti mi bu konuyla ilgili olarak? "Bakın böyle 
şeyler oluyor ama bu aslında şöyle oluyor, yanlış aksettiriliyor" 
şeklinde birtakım görüş alışverişi veya bilgi alışverişi oldu mu 
efendim?

CEVAP : Irak sıkıntılarını daha ziyade "public" olarak 
ortaya koyuyor ve genel bir çerçevede koyuyor. Fakat normal 
kanallardan da görüş alışverişi devam ediyor. Fakat benim izleye
bildiğim kadarımla Irak sıkıntılarını genel çerçevede, basma vs. 
açıklamalarda bulunarak dile getirmeyi yeğler gibi gözüküyor 
şimdilik.

SORU : Türkiye'nin Roma İstinaf Mahkemesi'nin kararma 
itirazı reddedildi. Geçtiğimiz günlerde de Roma'da iki ülke 
Dışişleri yetkilileri bir araya gelmişti. Bu karara ret cevabını ve 
bu bir araya gelişten çıkan sonucu öğrenebilir miyiz?

CEVAP : Bu bir araya gelişin nedeni İtalya ile irtibat kanal
larımızı açık tutmak kaygısıdır. Olay elbette ki hem bizi 
ilgilendirmekte hem İtalya'yı ilgilendirmektedir. Bu son gelişme
ler, mahkemenin aldığı karar, vs. neticede hepimizin bildiği nok
taya getirdi işi. Çeşitli açıklamalar da yapıldı bu konuda. Fakat 
bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz baştaki tutumumuzu 
muhafaza ediyoruz ve diyoruz ki "bu teröristin yargılanması 
gerekir, ciddi bir şekilde yargılanması gerekir ve cürümlerini 
işlediği yer de Türkiye olduğuna göre ve Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığını muhafaza ettiğine göre ve bu konuda bir talebimiz 
de bulunduğuna göre, bu yargılamanın yapılabilmesi için en
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uygun yöntem Türkiye'ye iadesidir." Biz bu noktadayız. İtalya zor 
bir durumla karşı karşıya kaldı gelişi dolayısıyla. Fakat uzun bir 
süredir "standstill" devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok ortada. 
Biz tutumumuz açısından tabii ki rahatız. Bizi rahatsız eden şey 
burada durum belirsizliğini korurken bulunduğu süre zarfında 
faaliyetlerini bir nevi uzaktan yönlendirme ve yönetebilme 
imkanlarından yararlanmasıdır.

İsteğimiz, üzerinde önemle durduğumuz nokta budur. 
Yararlanması kaygımızdır. Fakat onun dışında hiçbir gelişme 
olmadı kaydadeğer. Olamaz mı? Olabilir. Fakat şu an yok.

SORU : İsviçre aldığı yeni bir kararla TRT yayınını 
yeniden yürürlüğe soktu, ama aynı zamanda MED-TV de kaldı 
zannediyorum. Bu davranış, bu politika bizim tarafımızdan ne 
kadar tatmin edici bulundu?

CEVAP : Şimdi bir defa ne derler, sizin de başladığınız 
gibi. Bir iyi haber, bir kötü haber. İyi haber, değindiğiniz gibi, 
TRT-INT Basel kablolu yayınındaki yerine dönmüş bulunmak
tadır. Bu iyi haber. Bildiğim kadarıyla aynı yayının içinde 
Interstar da yer almaktadır. Kötü haber, bir tarafında da MED- 
TV'nin devam etmesi ihtimalinden söz ediliyor. Bildiğim kadarıy
la. Şu anda fiilen yoksa da olabilir deniyor.

MED TV konusundaki tutumumuzu bu gelişme 
değiştirmez. TRT-INT'in Basel kablolu yayınındaki yerine dön
müş bulunması bize "a ziyanı yok o zaman MED-TV de yanında 
bulunsun" dedirtmez. Çünkü MED-TV'nin bir özelliği vardır. 
MED-TV açıkça bir terör örgütünün sözcülüğünü yapmaktadır. 
Terörün propagandasını yapmaktadır. PKK'nın yayın organı 
olarak faaliyet göstermektedir. Bu niteliği ile de ne Basel kablolu 
yayınında, ne gökyüzündeki herhangi bir uydunun titreşimleri 
içerisinde bulunmaması gereken bir başka virüstür.

SORU : Bu görüşümüzü ilettik mi İsviçre makamlarına?
• •

CEVAP : Başından beri ilettik tabii. Özellikle biliyorsunuz
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geçen toplantımızda da sözkonusu olmuştu bu TRT-INT'in 
kaldırılması konusuna itiraz ederken, esas olarak üzerinde dur
duğumuz buydu. "TRT-INT'i niye kaldırdınız" tabii o var ama 
MED-TV niye var? Asıl meselemiz o. Devam edeceğiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
NECATİ UTKANTN KENDİSİNE YÖNELTİLEN 

PATRİOT FÜZELERİNE İLİŞKİN BİR SORUYA CEVABI

SORU: Patriot füzelerinin Türkiye'de konuşlandırılacağına 
dair bazı haberler var. Durum nedir?

CEVAP: Kuzey Irak'taki gelişmeler muvacehesinde ihti
yatlı olmak bakımından gerekli tüm tedbirlerin alınmasında 
Hükümetimizce yarar görülmüştür. Bu bağlamda Patriot 
füzelerinden de yararlanılabileceği düşünülmüş ve ABD'ye 
sözkonusu füzelerin getirilmesinin mümkün olup olmayacağı 
sorulmuştur. ABD'nin yanıtı olumludur. Konu gelişmeler 
çerçevesinde değerlendirilmektedir.
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GAMBİYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAMADOU LAMİN 
SEDAT JOBE’NİN TEMAS VE GÖRÜŞMELERDE 

BULUNMAK ÜZERE ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Lamin Sedat Jobe 
temas ve görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizi ziyaret etmek
tedir.

Anılan ziyaret çerçevesinde, konuk Bakan Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş ve Sayın Bakanımız 
ile görüşmüştür. Gambiya Dışişleri Bakanının ayrıca, Milli 
Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk 
Müteahhitler Birliği ile görüşmeler yapması, bazı kuruluşlarımız
da incelemelerde bulunması da öngörülmektedir.

Bu ziyaret vesilesiyle, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbir
liği alanları tüm yönleriyle ele alınmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
NECATİ UTKANTN BİR SORUYA CEVABI

Yayınladığı fanatik haber ve yorumları ile tanınan Atina'da 
münteşir aşırı sağ eğilimli Stohos gazetesinin 13 Ocak 1999 
günkü nüshasında "17 Kasım ve Başkaları : Türk Ajanları için" 
başlığı altında son derece tahrikkar ve Yunanistan'daki Türk tem
silciliklerindeki görevlilerimizi adeta "17 Kasım" örgütünün 
hedefi haline sokan bir yorum yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, 
gazetede 1994 yılında çıkan ve Atina'daki görevlilerimizin ev 
adreslerinin ayrıntılarıyla verildiği bir haberden kısa bir süre 
sonra 4 Temmuz 1994'te Atina Büyükelçiliğimizde görevli 
Müsteşarımız Haluk Sipahioğlu evinin önünde arabası içinde 
terörist kurşunlarına hedef olarak şehit edilmişti.

Anılan Atina gazetesinin sözkonusu son yorumu bu 
çerçevede ele alındığında, kanlı yeni bir olaya zemin hazırlaya
bilecek olası bir gelişmenin başlangıcı sezilmektedir. Stohos 
gazetesi ve bu gazetenin gerisindeki güçler daha önce sergilenen 
bir senaryoyu tekrarlamak ister görünmektedirler. Böyle bir yola 
gidilmesi vahim sonuçlar doğuracaktır.

Yunan makamlarının bir kez daha dikkatini çekiyor ve tem
silciliklerimize ve görevli diplomatlarımıza yönelik açık veya 
ima yollu tehditleri gerektiği şekilde değerlendirmelerini, bunlara 
karşı çıkmalarını ve Yunanistan'daki temsilcilik binalarının fiziki 
ve görevli diplomatlarımızın can güvenliklerinin sağlanması için 
gerekli önlemleri eksiksiz almalarını bekliyoruz.
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27 tmüÂIK2rm $

TERÖRBAŞININ ROMA'DAN AYRILMAK ZORUNDA
KALMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Terörbaşınm bir süredir barındığı Roma'da da tutunama- 
yarak bu ülkeden ayrılmak zorunda kaldığı İtalyan Hükümeti 
tarafından açıklanmıştır

2. Türkiye'nin terörle kararlı mücadelesi sonucunda, terör- 
başı Suriye'den çıkartılmış, Moskova'da kalması önlenmiştir.

3. Terörbaşı, Roma'yı terör merkezi yapmak istemiş ve 
Avrupa'da bölücü terör için geniş destek arayışına çıkmıştır. Bu 
çabalar da, tarafımızdan boşa çıkartılmıştır. Terör örgütünün 
gerçek ve çirkin yüzü Batı Avrupa kamuoyunda nihayet anlaşıl
maya başlanmıştır.

4. Türkiye, bir hukuk devleti olarak, terörizmle 
mücadelede uluslararası işbirliği açısından konuya yaklaşmış, 
terörbaşınm adalet önünde hesap vermesini istemiştir. Buna 
karşılık, İtalyan makamlarının, yarattıkları bu meselenin içinden 
çıkamayarak, hukuk ve adaletin gereklerine uygun davranmadık
ları görülmüştür.

5. Türkiye'nin, hukukun uygulanmasını ısrarla istemesine 
rağmen, Italyan makamları, kendi başlarına aldıkları bir kararla 
terörbaşınm Roma'yı terketmesine imkan sağlamışlardır.

6. Türkiye, kararlı tutumunu aynen sürdürecektir. Terörbaşı 
adaletten kaçamayacaktır.

7. Gelişmelerin gerektirdiği tüm girişimler, Devletimizin 
diğer birimleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirilmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCUSU BÜYÜKELÇİ 
NECATİ UTKAN'IN YUNANİSTAN’IN EGE'DEKİ 

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK KENDİSİNE 
YÖNELTİLEN BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Yunanistan'ın son zamanlarda kendisine andlaş- 
malarla bırakılmamış bazı adacık ve kayalıkları kapsayan alanlar
da askeri tatbikatlar dahil muhtelif faaliyetlerde bulunduğu 
gözlenmektedir. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

CEVAP: Geçmişte çeşitli vesilelerle kamuoyuna duyur
duğumuz üzere, Ege'de egemenliği uluslararası andlaşmalarla 
Yunanistan'a verilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsünün, 
bu ülke tarafından fiili durumlar yaratılarak ve tek taraflı eylem
lerle değiştirilmesine teşebbüs edilmesi tarafımızdan kabul edile
meyeceği gibi bu adacık ve kayalıkların egemenliği konusunda 
uluslararası hukuk açısından da bir sonuç doğurmaz.

Yunanistan, bu eylemlerine dayanarak bugün de gelecekte 
de sözkonusu formasyonlar üzerinde hiçbir hak iddia edemez. 
Yunanistan'ın bu faaliyetleri Ege'de gerginliği arttırıcı niteliktedir. 
Yunanistan'ın tek taraflı ve gayrimeşru eylemlerden kaçınması 
önem taşımaktadır.

Türkiye, Ege'ye ilişkin bütün sorunların görüşmeler ve 
müzakereler yoluyla çözümlenmesi gerektiği görüşündedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BÜYÜKELÇİ 
NECATİ UTKANTN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR

SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Yunan Dışişleri Sözcüsü Reppas 7 Ocak'ta Atina 
FIR sorumluluklarını bir egemenlik anlayışı şeklinde yorumlayan 
ve Ege'nin uluslararası hava sahasını adeta Yunanistan'ın mün
hasır yetki alanı gibi gösteren yine bazı iddialarda bulundu. Bu 
konudaki görüşleriniz nelerdir?

CEVAP: Evet, maalesef bu dayanaksız görüşlerin devam 
ettiği Yunan Dışişleri Sözcüsünün 7 Ocak 1999 tarihindeki açık
lamalarından anlaşılmaktadır. Bu açıklamaların, bir yandan 
sorunu bulandırmaya, diğer yandan da konuyu kabul edilemez 
görüş ve iddialarla saptırmaya yönelik olduğu açıktır.

• •

Yunanistan, Uluslararası Sivil Havacılık Orgütü'nün 
öngördüğü esas ve kuralları gözardı ederek, Atina FIR'ında sivil 
hava trafiğini yıllardır aksatan, sivil uçuşların güvenliğini tehli
keye sokan, sivil hava yollarının uçuş masraflarım yükselten zih
niyetinin, eksiklik ve hatalarının sıkıntısını yaşamaktadır.

Ayrıca, sözkonusu açıklamalar, uluslararası hukuka, anlaş
malara ve ICAO kurallarına aykırı olarak, Yunanistan'ın FIR'ı bir 
egemenlik sahası gibi gören yanlış tutumunu da bir kez daha 
ortaya koymaktadır.

Bilindiği gibi, Yunanistan'ın uluslararası hukuku, ICAO 
karar ve kurallarını ihlali yeni bir vakıa değildir. Bu ülke, büyük 
bölümü uluslararası hava sahasını içeren Atina FIR'ı dahilinde, 
tek taraflı düzenlemelerle hava koridorları ilanı veya mevcutların 
değiştirilmesinde kendisini tek başına yetkili makam gibi
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görmektedir. Oysa, Yunanistan'ın böyle bir hakkı yoktur.

Reppas yukarıda değinilen açıklamasında hava koridorları
na da değinmektedir. Yunanistan'ın bu konudaki sicili de kötüdür. 
Hemen hatırımıza, Yunanistan'ın, 1981 yılında, Uluslararası Sivil 
Havacılık Örgütü kural ve usullerine aykırı olarak, tek taraflı bir 
kararla, Ege'de uluslararası hava sahasının yanısıra Türk hava 
sahasından da geçen G-18 tanıtma işaretli hava koridorunun gü
zergahında değişiklik yapma teşebbüsü gelmektedir. Yunanistan, 
sırf siyasi amaçlarla, Ege'de kuzeyden güneye Türkiye'nin yak
laşık 50 mil açığından geçen anılan koridoru Limni adası 
üzerinden geçirmek üzere doğuya kaydırmıştır. Bu şekilde, kori
doru sivil uçakların ilave yakıt harcamalarını da gerektirecek şe
kilde uzatmıştır. Türkiye'nin itirazı sonucunda, ICAO Konseyi, 
1985 yılında, Türkiye'nin görüşleri doğrultusunda, bu "oldu 
bitti"yi reddetmiş ve "Yunanistan'ın sözkonusu koridoru eski gü
zergahında ve doğru hat şeklindeki uygulamasına en kısa zaman
da geçilmesi için gerekli önlemleri almasını" kararlaştırmıştır.

Bu karar, Yunanistan'ın Ege'nin uluslararası hava sahasında 
FIR sorumluluğu altında sürdürdüğü keyfi, hukuk ve kuraldışı 
tutumuna karşı ICAO Konseyi'nin ihtarı niteliğindedir.

Ancak, Ege'de FIR sorumluluklarını dahi yerine getire
meyen Yunanistan, ICAO Konseyi'nin bağlayıcı nitelikteki bu 
kararını da, uluslararası hukuku tanımayan, keyfi tutumunu 
sürdürerek, yıllardır uygulamaya koymaktan kaçınmıştır. 
Böylece, Yunanistan, Türkiye'nin Ege hava sahasındaki askeri 
eğitim faaliyetini kısıtlamaya çalışmasının yanında, hergün
yüzlerce sivil uçağı da uzun bir güzergahtan uçmaya zorlamak
tadır.

Yunanistan'ın ICAO kuralları ve usulleriyle ilgili bir iddia
da bulunmadan önce, bu yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir.
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45 MASUM KOSOVALI ARNAVUT’UN 
KATLEDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye 45 masum Kosovalı Amavut’un Sırplar tarafından 
hunharca katledildiği yolundaki haberlerden derin kaygı duymuş
tur. Öte yandan, bu vahşet haberleri, Türk halkında büyük infial
uyandırmıştır.

Türkiye, kaynağı ve amacı ne olursa olsun, her türlü baskı 
ve şiddet eylemine kesinlikle karşıdır ve bu eylemleri insanlığa 
karşı işlenmiş suç olarak görmektedir. Söz konusu katliamı da bu 
çerçevede değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz. Katliamla ilgili 
araştırma ve kovuşturmanın biran önce yapılmasını ve bu insan
lık suçunun faillerinin yargılanıp cezalandırılmalarını bekliyoruz.

Durumun vahameti ve olayın soydaşlarımız dahil 
Kosova'da yaşayan bütün ulusal toplulukları tedirgin edecek nite
likte olması dolayısıyla, Sayın Bakanımız, konuyu Birleşmiş 
Milletler ve NATO Genel Sekreterlerinin yanısıra AGİT Dönem 
Başkamnın dikkatine getirerek, son gelişmelere ilişkin kaygı ve 
görüşlerimizi iletmiş; ayrıca, sorunun Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde de ivedilik ve öncelikle görüşülmesini 
önermiş, bu katliamların sona ermesi için gerekli önlemlerin alın
ması yolunda çağrıda bulunmuştur.

Bu vesileyle, Kosova sorununun barışçı yollardan 
çözümüne büyük önem verdiğimizi ve bu beklentimizin daha 
fazla zaman yitirilmeksizin karşılanması gerektiğini anımsatmak
ta yarar görmekteyiz.
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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI'NIN RAHATSIZLIK
GEÇİRMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in bir rahat
sızlık geçirdiğinin öğrenilmesi üzerine, Sayın Cumhurbaşkanımız 
konsültasyon yapmak üzere bir Türk doktor heyetinin Bakü'ye 
gönderilmesi talimatını vermişlerdir.

Yapılan konsültasyon neticesinde Cumhurbaşkanı 
Aliyev'in durumunun iyi olduğu, ancak ihtiyaten bazı test ve 
tahlillerin yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir. 
Cumhurbaşkanı Aliyev, gerekli görülen kontrollerin Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi'nde gerçekleştirilmesi için özel bir uçakla 
bugün Ankara'ya gelmiştir.
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YUNAN YÖNETİMİNİN YUNANİSTAN'DAKİ 
OSMANLI-TÜRK ESERLERİNİN ONARIMI 

KONUSUNDAKİ TUTUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yunan Yönetimi'nin başta Batı Trakya olmak üzere 
Yunanistan'ın birçok bölgesinde, zamanın ve doğa şartlarının et
kisiyle yıkılmaya yüz tutmuş Osmanlı-Türk eserlerinin onarımı 
konusunda gösterdiği kasıtlı ilgisizlik nedeniyle pek çok eser 
yıkılarak ortadan kalkmıştır. Gümülcine'de Yunan Yönetimi 
tarafından yıkılıp ortadan kaldırılması yoluna gidilen Poşpoş 
Tekkesi, 1993 yılında yakılan Dedeağaç Camii, Selanik, Kavala, 
İskeçe, Rodos ve Midilli'de aynı şekilde tahrip edilerek ortadan 
kaldırılması yoluna gidilen birçok tarihi esere ait hatıralar henüz 
belleklerdeki yerlerini korurken, bu defa Selanik'teki Hamzabey 
Camii'nin Yunan Devleti tarafından ortadan kaldırılma aşamasına 
gelindiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Anılan cami, Yunan basın haberlerine göre, ilgisizlik ve 
bürokrasi nedeniyle çökmek üzeredir. Bu olay Selanik'in 1997 
Avrupa Kültür Başkenti olduğu bir dönemde cereyan etmiştir. Bu 
gerçek, Selanik'in Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilmesinin 
ancak siyasi baskılar ve mülahazalarla mümkün olabildiğini, 
gerçek bir kültürel anlayış düzeyine erişilmedikçe kentlere ve
rilen bu tür ünvanların Yunanistan bakımından bir yanıltmadan 
ileri gitmediğini ortaya koymaktadır.
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İTALYA’NIN TERÖRÜN ELEBAŞISI 
KONUSUNDAKİ TAVRINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Terörün elabaşısının Roma'da kalışı süresince, Italyan 
Hükümeti adalet ve hukuk açısından kötü bir sınav vermiştir. 
Hükümet terörle mücadele konusunda uluslararası anlaşmalarla 
üstlenmiş olduğu yükümlülüklerini yerine getirmemiştir; İtalyan 
hukukunun işlemesini siyasal etkilerle çarpıtmıştır

2. Durum böyleyken, İtalyan Hükümet Başkanı'nın 
Türkiye'nin "uluslararası mahkeme konusunda işbirliği yap
madığı" beyanında bulunması, terörbaşının "nereye gittiğini" 
bilmemek gibi bir tavır sergilemesi , nihayet, "konunun ulus
lararası düzeyde incelenmesi için girişimde bulunulacağı" iddiası 
anlamsız ve yakışıksız bulunmuştur.

3. Terör örgütünün tehdit ve baskısı altında yapıldığı aşikar
olan bu tür arayışların gerçekçilikten ve ciddiyetten yoksun
olduğu, PKK'nın ve elebaşısının son olarak İtalya'da da
sergiledikleri çirkinliklerin katkısıyla, artık genel olarak kabul
görmeye başlamıştır. Olayın başından itibaren açık ve uluslararası
hukuka dayalı bir tutum izleyen ülkemiz, müseccel bir terör
örgütünün elebaşısının adalet önünde hesap vermesi için ısrarla 
talepte bulunmuştur.

  •

4. Bugün gelinen aşamada Italyan makamlarından bekle
nen, terörle mücadelede uluslararası yükümlülüklerini yerine 
getirmesi, Türkiye ile bu alanda işbirliği yapması ve bölücü terör
örgütü ile onun yan kuruluşlarının İtalya'daki faaliyetlerine izin 
vermemesidir.

5. Türkiye, terörizmle mücadelede kararlılığını sürdürecek
tir; hukukun üstünlüğünü mutlaka sağlayacaktır. Terörbaşı nereye
kaçarsa kaçsın, ülkemizde işlediği cinayetlerin hesabını adalet 
önünde verecektir.
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISIYLA İLGİLİ 
OLARAK RUSYA FEDERASYONU BAŞBAKANI 

PRİMAKOV’UN MESAJINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlığımızı bugün (22 Ocak) ziyaret eden Rusya 
Federasyonu Büyükelçiliği Elçi-Müsteşar'ı, PKK terör örgütü ele
başısıyla ilgili olarak, Rusya Federasyonu Başbakanı 
Primakov'un Sayın Başbakanımıza muhatap mesajını getirmiştir.

Mesajda, terör örgütü elebaşısının yapılan araştırmalar 
sonucunda Rusya topraklarında bulunmadığının anlaşıldığı ifade 
edilmektedir.

RF Hükümeti"nin vaki girişimlerimiz üzerine konunun 
süratle üzerine eğilerek araştırmaların sonucu hakkında bilgi ver
mesi şüphesiz memnuniyetle karşılanmakla birlikte, mahut 
kişinin İtalya'dan ayrıldıktan sonra izlediği güzergah ve halen 
saklandığı ülke konusunda inceleme ve araştırmalara devam 
edilmektedir.

Terör örgütü elebaşısının adalet önünde hesap vermesi 
esastır.
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GÜNEY ASYA, UZAK DOĞU VE PASİFİK’E AÇILIM 
KONULU TOPLANTILARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik Bölgesi 
ülkeleriyle ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi amacıyla 
yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, Bakanlığımızca 25- 
31 Ocak 1999 tarihleri arasında ülkemizin bölge ülkeleriyle iliş
kilerinin tüm yönlerini kapsayacak "Güney Asya, Uzak Doğu ve 
Pasifik'e Açılım" konulu bir dizi toplantı düzenlenecektir.

Avustralya, Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, 
Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Malezya, Pakistan, 
Singapur, Tayland, Vietnam ve Yeni Zelanda'da görev yapan 14 
Büyükelçimiz ile Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcimiz toplan
tılara katılmak üzere Ankara'ya gelecektir.

Toplantılara, ilgili Bakanlıklarımız ve diğer kamu kuru
luşları ile özel sektör temsilcileri ve bölge ülkelerinin ülkemizde
ki fahri konsolosları da iştirak edecektir.

Sözkonusu toplantılara iştirak edecek olan 
Büyükelçilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı'nı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı da ziyaret edecekler; 
ayrıca GAP'da incelemeler yapacaklardır.

Türkiye ile bölge ülkeleri arasında dostane ilişkilerin 
bulunması ülkemizin Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik Bölgesi 
ile siyasi, ekonomik, ticari, bilimsel ve kültürel ilişkilerine ivme 
kazandırılması için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Toplantıların amacı, ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile 
özel sektörün katkılarıyla bölgenin kapsamlı bir portresinin elde 
edilmesi ve bölge ülkeleriyle gelecekte yapacağımız işbirliğinin 
esaslarını belirleyen bir eylem planının hazırlanmasıdır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
CEZAYİR'E HAREKETLERİNDEN ÖNCE BASINA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 25 Ocak 1999, Pazartesi, Saat:08.45)

Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Liamine Zeroual'ın daveti 
üzerine, iki günlük resmi ziyarette bulunmak amacıyla Cezayir'e 
gidiyorum. Bu ziyaretimde bana Dışişleri Bakanı Sayın İsmail 
Cem, TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Murat 
Karayalçın ile üst düzey görevliler, akademisyenler, işadamları ve 
basın mensuplarından oluşan bir heyet refakat edecektir.

Türkiye ile Cezayir arasında tarihten kaynaklanan yakın 
dostluk ve kardeşlik ilişkileri mevcuttur. Aynı zamanda birer 
Akdeniz ve Orta Doğu ülkesi olan Türkiye ve Cezayir arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi bu bölgelerdeki barış, istikrar ve refah 
açısından önem taşımaktadır. Cezayir Türkiye'nin önemli bir 
ticaret ortağıdır. Türkiye enerji ihtiyacının bir bölümünü 
Cezayir'den ithal edilen doğalgaz kaynaklarından temin etmekte
dir.

Dost ve kardeş ülke Cezayir'i ziyaretim çerçevesinde, başta 
Orta Doğu Barış Süreci olmak üzere, bölgesel ve uluslararası 
konularda görüş teatisinde bulunacak, ülkelerimiz arasında mev
cut yakın ilişkileri her alanda daha da geliştirme imkânlarını 
araştıracağız.

Görüşmelerimde Türkiye'nin terörizme karşı uluslararası 
işbirliği ve dayanışmaya verdiği önemi bir kez daha vurgulama 
fırsatını da elde edeceğim.
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Yapacağımız görüşmelerde ayrıca, ülkelerimiz arasında 
halen 1.3 milyar dolar düzeyinde olan ticaret hacminin arttırıl
ması hedefi doğrultusunda neler yapılabileceğini araştıracağız ve 
yeni işbirliği alanlarının tespit edilmesine çalışacağız.

Ziyaretim sırasında Cezayir'de bulunan ve ülkelerimiz 
arasındaki dostluk köprüsünün en sağlam ayaklarından birini 
oluşturan Türk toplumunun temsilcileriyle de görüşeceğim.

Cezayir ziyaretimin, aynı zamanda, Arap dünyasıyla 
aramızdaki bağların sağlamlaştırılmasına da katkıda bulunacağı 
düşüncesindeyim.

Türkiye'nin Cezayir ile ilişkilerinin geliştirilmesine atfet
tiği önemi vurgulamak bakımından iyi bir fırsat oluşturan bu 
ziyaretimin ülkelerimiz arasında ve bölgede yeni işbirliği imkân
ları yaratılmasına katkıda bulunacağına ve kardeş halklarımız 
arasındaki dayanışmayı güçlendireceğine inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN CEZAYİR’E 
VARIŞLARINDA BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Houari Boumediene Havaalanı, 25 Ocak 1999, Pazartesi, Saat: 12.15)

Cezayir Cumhurbaşkanı aziz dostum Sayın Liamine 
Zeroual'in daveti üzerine, iki günlük resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere güzel ülkeniz dost ve kardeş Cezayir'e gelmiş bulunmak
tayım. Bu ziyaretimde bana Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 
TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Murat Karayalçın, 
üst düzey görevliler, akademisyenler, işadamları ve basın men
suplarından oluşan bir heyet refakat etmektedir.

Türkiye ile Cezayir kökleri tarihin derinliklerine uzanan 
ortak bir kültürle ve ortak manevi değerlerle birbirlerine bağlı iki 
dost ve kardeş ülkedir. Kardeş halklarımız arasındaki karşılıklı 
muhabbet bu ilişkilerin sağlam zeminini oluşturmaktadır. Türkiye 
ve Cezayir aynı zamanda Akdeniz'in birbirine bağladığı iki 
komşu ülkedir. Türkiye, Cezayir'in laik demokrasiyi geliştirme ve 
koruma çabalarını takdirle karşılamakta ve desteklemektedir. 
Ziyaretimin ortak bir tarihi ve ortak bir geleceği paylaşan kardeş 
halklarımızın refahına ve esenliğine yönelik ortak çabalarımıza 
katkıda bulunacağına inanıyorum.

Ziyaretim çerçevesinde, Cumhurbaşkanı aziz kardeşim 
Sayın Liamine Zeroual başta olmak üzere, Cezayir'in değerli 
yöneticileri ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde 
bulunacak, ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkileri her alanda 
geliştirme imkanlarını araştıracağız.

Gerçekleştireceğimiz görüşmelerde, Cezayir ile aramızda
ki ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirerek, ülkelerimiz
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arasında 1.3 milyar dolara ulaşmış olan ticaret hacminin arttırıl
ması için neler yapılabileceği üzerinde duracağız ve yeni işbirliği 
alanlarının tespit edilmesine çalışacağız.

Türkiye'nin Cezayir ile çeşitli alanlarda esasen mevcut olan
işbirliğinin geliştirilmesi, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkileri
güçlendirecektir. Ziyaretimin, Türkiye'nin Cezayir ile ilişkilerinin
daha da geliştirilmesine ve bölgede barış ve istikrarın tesisine
atfettiği önemi vurgulamak bakımından iyi bir fırsat oluşturacağı
na yürekten inanıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN CEZAYİR 
CUMHURBAŞKANI ZEROUAL İLE BAŞBAŞA 

GÖRÜŞMESİNDEN SONRA BASINA YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

(Residence El-Mithak, 25 Ocak 1999, Pazartesi)

Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Liamıne Zeroual'in davetine 
icabetle resmen ziyaret etmekte olduğum Cezayir'de bugün 
değerli kardeşim Sayın Zeroual ile fevkalade yararlı bir görüşme
yaptık.

Çok samimi bir hava içerisinde cereyan eden görüşme
mizde ilişkilerimizin durumu ile işbirliğimizin her alanda daha da 
geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik. Ayrıca, bölgesel ve 
uluslararası konularda kapsamlı görüş ve bilgi alışverişinde 
bulunduk. Orta Doğu Barış Süreci'ndeki son gelişmeleri, insan
lığın ortak belası haline gelen terörizme karşı mücadelede ulus
lararası işbirliği konusunu ele aldık. Irak'taki durum hakkında 
görüş alışverişinde bulunduk.

Görüşmemizde Cezayir'in laik demokrasiyi güçlendirme 
ve koruma yönündeki çabalarına sayın Cumhurbaşkanı aziz 
kardeşim Zeroual'in yaptığı değerli katkıların ve sergilediği 
devlet adamlığının her türlü takdire şayan olduğunu ifade ettim.

Ayrıca, dost ve kardeş ülke Cezayir'le ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin genel bir değerlendirmesini yaparak, Cezayir ile 
ticaret hacminin arttırılması ve ülkelerimiz arasında ekonomik 
alanda daha geniş bir işbirliğinde bulunulması imkanlarını 
araştırdık.
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Görüşmemiz sırasında Cumhurbaşkanı aziz kardeşim
Liamıne Zerouale, Cezayir'e vardığımız andan itibaren şahsıma
ve beraberimdeki heyet üyelerine gösterilen hüsnü kabulden
dolayı teşekkürlerimi sundum ve kendilerinin en kısa zamanda
ülkemizi ziyaret etmelerinden büyük memnuniyet duyacağımı 
bildirdim.
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D-8 İŞBİRLİĞİNİN VI. KOMİSYON TOPLANTISI'NA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, 
Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 
1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği 
Konferansı" ile hayata geçen D-8 işbirliğinin VI. Komisyon 
Toplantısı 26-27 Ocak 1999 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı 
Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Mithat Balkan başkanlığında İstanbul'da yapılacaktır. Toplantıya, 
D-8 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakan Yardımcıları katılacaktır.

Sözkonusu toplantı vesilesiyle Dışişleri Bakanı Sayın 
İsmail Cem bir öğle yemeği verecek ve bir konuşma yapacaktır.

D-8 işbirliğinin başlatılmasındaki amaç, büyük bir 
ekonomik potansiyele sahip, geniş bir nüfusu ve coğrafi alanı 
temsil eden sekiz gelişmekte olan ülke arasında her alanda 
ekonomik işbirliğini geliştirmek ve dünya ekonomik dengesinin 
yeniden oluşumu çabalarında birlikte söz sahibi olmalarını sağla
maktır. D-8 işbirliğinin dönem başkanlığı halen ülkemizde bulun
maktadır. D-8 İkinci Zirve Toplantısı, 1-2 Mart 1999 tarihlerinde 
Dakka'da yapılacaktır. Sözkonusu Zirve Toplantısı'nda ülkemiz, 
dönem başkanlığını Bangladeş'e devredecektir.

26-27 Ocak 1999 tarihlerinde düzenlenecek VI. Komisyon 
Toplantısı’nda Dakka Zirvesi hazırlıkları ele alınacaktır.

D-8 işbirliğinin VI. Komisyon Toplantısı’nda, Dakka 
Zirvesiyle eş zamanlı olarak bir İş Konseyi kurulması olanakları 
araştırılacaktır.
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Toplantıda ayrıca, D-8 çerçevesinde çeşitli alanlarda 
sürdürülmekte olan işbirliği faaliyetleri gözden geçirilecektir.

D-8 işbirliğinin öncelikli projeleri; su kültürü ve kıyı 
balıkçılığı, tarım uçağı projesi, yoksulluğun giderilmesi ve insan 
kaynaklarının geliştirilmesi, sınai ve teknolojik veri bankası ağı 
kurulması, uluslararası ticaret ve pazarlama şirketi kurulması, kır
sal kalkınma, sağlık, tarım, fınans, bankacılık ve özelleştirmedir.

Toplantıda, ülkemizin koordinatörlüğünde yürütülen 
Sanayi ve Sağlık Çalışma gruplarında elde edilen gelişmeler 
konusunda bilgi verilecektir. Ayrıca, tarafımızdan önerilen çevre 
konularının D-8 işbirliğine dahil edilme konusu da değer
lendirilecektir.

D-8 işbirliğinin, Sanayi ve Sağlık Çalışma gruplarının 
öncelikli projeleri olan sırasıyla "Tarım Uçağı Projesi" ile "AIDS 
Önleme ve Kontrol Programı" çalışma gruplarında önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir.

"Tarım Uçağı" nın prototipinin TUSAŞ tarafından 
üretilmesi kararlaştırılmıştır. "Tarım Uçağı"nm iş paylaşımına 
ilişkin esasları, 11 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da TUSAŞ tesis
lerinde yapılan Sanayi Çalışma Grubu Toplantısı’nda belirlen
miştir. Uçağın ilk deneme uçuşunun 1999'un son çeyreği içinde 
yapılması öngörülmektedir.

  • •

"AIDS Önleme ve Kontrol Programı"mn çalışma grubu 
toplantısı, 19-22 Ekim 1998 tarihlerinde Ankara'da düzenlen
miştir. Mısır, İran, Malezya, Endonezya ve ülkemizin katıldığı 
sözkonusu toplantıda üye ülkelerin AIDS konusundaki deneyim
leri ve yeni gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş
tur.

• •
Ülkemiz, coğrafi konumundan ve sahip olduğu geniş 

ekonomik ilişkilerden kaynaklanan birikimini dost ülkelerle pay
laşmak ve dünya barışma bu suretle katkıda bulunmak istemekte
dir. D-8 girişiminin sürdürülerek öngörülen projelerin hayata 
geçirilmesinde yarar görülmektedir.
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MARMARA DENİZİ NDE YANAN PETROL 
TANKERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Akaryakıt taşıyan bir petrol tankerinde, Marmara 
Denizi'nde Armutlu açıklarında seyrederken, 22 Ocak 1999 günü 
patlamalarla başlayan yangın yoğun çabalar sonucu 
söndürülebilmiştir. Ancak, depoları benzinle dolu olan tankerde 
soğutma çalışmaları devam etmekte olup, tehlike henüz tümüyle 
sona ermemiştir.

îki denizcinin yaşamını yitirdiği, üçünün kaybolduğu 
tanker kazasının yarattığı tehdit, maalesef sadece beş denizcinin 
trajik kaybıyla sınırlı değildir. Armutlu ilçesi ve diğer yakın kıyı 
kasabalarında yaşayan halkın can ve mal güvenliği büyük tehlike 
altına girmiştir. Ayrıca, tankerden sızan benzinin çevre üzerinde 
yarattığı tahribat uzun yıllar devam edebilecektir.

Armutlu tanker faciası, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları ile Marmara Denizi'nden tanker geçişleri konusunda 
gösterdiği yoğun hassasiyetin haklılığını bir kez daha açıkça 
ortaya koymuştur.

Türk Boğazları’nda son yıllarda hızla artan tanker 
trafiğinin seyir, can, mal ve çevre güvenliği üzerinde yarattığı 
büyük tehdidin azaltılabilmesi için Türkiye gereken önlemleri 
almıştır ve alacaktır. Ancak, ne kadar önlem alınırsa alınsın, Türk 
Boğazları’ndan tanker geçişlerinin yarattığı büyük risk devam 
edecektir. Armutlu'da yaşanan olay bu gerçeği bir kez daha ortaya 
koymuştur. Sorunun kökten çözümü için Türk Boğazları ve 
Marmara Denizi'nin petrol boru hattı haline gelmemesi gerek
mektedir. Türkiye, Türk Boğazları ve Marmara Denizi'nin petrol 
boru hattına dönüşmemesi amacına yönelik kararlı politikalarını 
sürdürecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN “GÜNEY ASYA,

UZAK DOĞU VE PASİFİK’E AÇILIM” 
TOPLANTILARININ AÇIŞ KONUŞMASI

Giriş:

Değerli Büyükelçilerimiz,

- Öncelikle hepinize "Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik• •
Ülkelerine Açılım" konusundaki çalışmamızın hazırlanmasına 
yaptığınız değerli katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bu katkılar, 
Bakanlığımızda önümüzdeki dönemde bölgeyle ilgili olarak 
yapacağımız çalışmalarda yararlanacağımız güncel ve değerli bir 
bilgi birikiminin oluşmasını sağlamıştır.

- Açılım toplantısında her yönü ile incelemeye çalışa
cağımız Bölge, "Alt Kıta Ülkeleri" olarak tanımlanan Pakistan, 
Hindistan ve Bangladeş'ten başlayarak, Asya kıtasının doğu ve 
güneydoğusundaki tüm ülkeleri ve Avustralya ile Yeni Zelanda 
başta olmak üzere tüm Pasifik ülkelerini kapsamaktadır.

- Bu geniş coğrafyada yeralan ülkelerin 21. yüzyılın başın
da toplam küresel gayrı safı hasılanın yüzde 30'unu sağlaması 
beklenmektedir. Sözkonusu coğrafyada yeralan Doğu ve Güney
doğu Asya ekonomileri, sanayileşmiş ülkelerin ekonomilerinden 
3 kat daha hızlı büyümektedir. Bu itibarla, Bölge, ekonomik açı
dan dünyanın en önemli güç merkezlerinden biri olmaya adaydır. 
Bu hususa ek olarak, dünya nüfusunun 3/5'ini barındıran 
Bölge’nin önümüzdeki yüzyılda siyasal açıdan da uluslararası
ortamda bugünküne oranla daha fazla ağırlığa sahip olacağı 
kanaati hakimdir.
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- Türkiye ile Bölge ülkeleri arasında herhangi bir siyasi 
sorun bulunmamaktadır. Buna karşın, ülkemizin Bölge ülkeleri 
ile ilişkilerinin bugüne dek arzulanan düzeyde gelişme göster
memiş olması, coğrafi uzaklığın yanısıra, Türkiye ile Bölge 
ülkelerinin dış politikaya ilişkin çıkar ve beklentilerinin kendi 
bölgeleriyle sınırlı kalmasından kaynaklanmıştır.

- Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, küreselleşme 
sürecinin hızlanması ve piyasa ekonomisine geçişin yaygınlaş
ması ile birlikte karşılıklı ekonomik ve siyasi bağımlılığın art
ması, Türkiye ile Bölge ülkelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini 
yoğunlaştırmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede, 
esasen dinamik ve çok yönlü bir dış politikaya sahip olan 
Türkiye, kendi bölgesel ve geleneksel ortakları dışındaki ülkeler
le de siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye daha fazla özen 
göstermeye başlamıştır.

- Açılım Toplantısı’nda topluca ele alacağımız Bölge’de 
irili ufaklı 35 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin 1 Tünde 
Büyükelçiliğimiz, birinde ise "Ticaret Ofısi"miz faaliyet göster
mektedir. Bölge ülkelerinde ayrıca 5 Başkonsolosluğumuz bulun
maktadır.

- Ülkemizin Bölge’deki diplomatik, konsüler ve ticari tem
sili gözönüne alındığında, temsilciliklerimizin Bölge ülkelerinin 
tamamına akredite olmadıkları ya da bazı temsilciliklerimizin 
akredite oldukları ülkeye fiziki uzaklıklarından kaynaklanan 
güçlüklerle karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Açılım 
Toplantısı sırasında bölgedeki temsilciliklerimizin akreditasyon- 
ları konusunun da yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağı 
düşünülmektedir.

Güney Doğu Asya, Uzak Doğu Ve Pasifik Ülkelerine 
Açılım Politikamızın Hedefleri:

Değerli Büyükelçilerimiz,

- Açılım politikamızın başlıca hedefi, 21. yüzyılın başında,
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gelişen ulaşım ve haberleşme olanaklarının yardımıyla coğrafi 
uzaklıktan kaynaklanan sorunların ortadan kalkmasından da 
yararlanarak, Avrasya coğrafyasında merkezi konuma sahip olan 
Türkiye'nin Bölge ülkeleri ile her alandaki ilişkilerini 
geliştirmesinin yollarının araştırılmasıdır.

- Son on yılda uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü 
giderek geliştiren Türk ekonomisinin bu performansını sürdüre
bilmesi için yeni pazarlar aramaya yönelmesi gerekmektedir. 
1997 yılında ortaya çıkan ve alman önlemler sayesinde yakın 
gelecekte hafifleyeceği ümit edilen Asya krizi öncesinde Bölge 
ülkelerinin dış ticaret hacminin 1.2 trilyon dolara ulaştığı, ayrıca, 
Bölge’de dünyanın en ileri teknolojilerine ve en yüksek gelişme 
hızına sahip bazı ülkelerin yeraldığı anımsandığında, Türkiye'nin 
Bölge’nin sunduğu pazar imkanlarından yararlanmasının önemi 
daha iyi anlaşılmaktadır.

- Türkiye'nin Bölge ülkeleriyle ticaret hacmi 1996 yılında 
6,5 milyar dolar, 1997 yılında 7,5 milyar dolar ve 1998 yılının ilk 
dokuz aylık döneminde ise 5,2 milyar dolar olarak gerçek
leşmiştir. Asya krizi nedeniyle Bölge ülkelerinin dünya piyasa 
fiyatlarının altında ihracat yapmalarının ticaret açığımızı daha da 
büyütebileceği hatırda bulundurulmalıdır. Bölge ülkeleriyle dış 
ticaretimizdeki dengenin aleyhimize seyretmesine karşın, bu 
durumun ekonomimizin dinamik performansıyla aşılması 
mümkündür. Bu husus, Açılım politikamızın öncelikli hedefleri 
arasındadır.

- Bölge ülkelerinin, Avrasya'da sahip olduğu merkezi 
konum dolayısıyla ülkemize duydukları ilginin artmakta olduğu 
bilinmektedir. Bu ilgiden yararlanılarak, Bölge ile ilişkilerimizin 
bir an önce somut sonuçlar almaya yönlendirilmesi, Açılım poli
tikamızın hedeflerinden birini teşkil etmektedir. Bu çerçevede, 
karşılıklı olarak üst düzey ziyaretlerin arttırılması; siyasi, 
ekonomik, teknolojik ve kültürel alanlarda Bölge’yle daha yoğun 
işbirliği imkanlarının araştırılması ve Türk özel sektörünün 
Bölge’deki karşıtlarıyla biraraya gelmesinin sağlanması hedeflen-
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mektedir. Bu bağlamda, müteahhitlik hizmetlerimizin sağlayacağı 
olanaklardan yararlanılması ve Bölge ülkeleriyle ortak girişimler 
üzerinde durulması önem taşımaktadır.

- Açılım politikamızın hedeflerinden biri de, Bölge 
ülkeleriyle geliştireceğimiz ilişkilerin uluslararası kuruluşlarda 
daha yakın bir işbirliğine ve BM Güvenlik Konseyi'ne üyeliğimiz 
için desteğe dönüştürülmesidir. Bu konuda şimdiden bazı olumlu 
adımlar atılmıştır.

- Açılım politikamız çerçevesinde "Alt-Kıta" ülkeleriyle 
sahip olduğumuz özel ilişkilerin daha da geliştirilmesi 
amaçlarımız arasındadır. Bu bağlamda, Pakistan ve Bangladeş ile 
sürdürdüğümüz yakın dostluk ilişkilerinin ekonomik yarara tahvil 
edilmesi ve dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahip olan 
Hindistan'ın geniş pazar imkanları ile ileri teknoloji birikiminden 
yararlanılması önem taşımaktadır.

- Öte yandan, sahip olduğu büyük siyasi ve ekonomik güçle 
21. yüzyılın dünyasında en önemli aktörlerden biri haline gelecek 
olan Çin ile 125 milyonluk nüfusu ve 4,6 trilyon dolarlık gayrı 
safi milli hasılası ile dünyanın ikinci büyük ekonomisi konu
mundaki Japonya, Açılım politikamızın hedefleri bağlamında 
özel öneme sahip ülkeler olarak mütalaa edilmektedir. Benzer 
şekilde, "Asya Kaplanları" adıyla bilinen Singapur, Tayvan, 
Güney Kore ve Hong Kong ile "Bebek Kaplanlar" şeklinde anılan 
Endonezya, Malezya ve Tayland da Açılım politikamızın hedef 
ülkeleri arasındadır.

- Son yıllarda uyguladığı başarılı yeniden yapılanma poli
tikasıyla hızlı bir ekonomik gelişme sürecine giren Vietnam ile 
ilişkilerimizi geliştirmeye de önem atfediyoruz.

- Açılım politikamızın hedeflerine ulaşılabilmesi açısından, 
Bölge ülkelerinin aralarında din, dil, siyasi sistem, ekonomik ve 
teknolojik gelişme düzeyi bakımlarından önemli farklılıklar 
bulunduğunu gözardı etmemeliyiz. Öte yandan, Asya krizi 
nedeniyle bazı Bölge ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkileri-
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mizin kısa dönemde geliştirilmesinin güçlüklerle karşılaşabile
ceği ve atılım yapılmasının nisbeten zor olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle, Açılım politikamızın sözkonusu ülkelerle ileriye 
dönük olarak siyasi işbirliği zemini oluşturulmasını sağlamaya 
yönelmesi hedeflenmektedir.

Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik Ülkelerine Açılım 
Toplantılarının Kapsamı ve Hedefleri:

Değerli Büyükelçilerimiz,

- Bölgeye Açılım Toplantılarımızın amacı, Bölge’de 
görevli Büyükelçilerimiz ile konuyla ilgili kamu ve özel sektör 
temsilcilerini biraraya getirmek ve Açılım politikamızın hedefle
rine ulaşılabilmesi için katılımcıların deneyim ve önerilerinden 
yararlanmaktır.

- Toplantılar sırasında katılımcıların kendi kurum ve kuru
luşları bakımından ülkemizin Bölge’yle ilişkilerini değer
lendirmeleri, sorunları ortaya koymaları, bunların çözümüne ve
ilişkilerin geleceğine yönelik telkinlerde bulunmaları beklenmek
tedir.

- Toplantıların ikinci gününde Stratejik Araştırmalar 
Merkezi tarafından Bölge ile ilişkilerimiz hakkında bir tartışma 
toplantısı düzenlenecektir. Böylece, Açılım Toplantılarına 
dinamik bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.

- Toplantılar çerçevesinde dünyanın en büyük entegre 
kalkınma projelerinden biri olan GAP da ele alınacak ve GAP 
bölgesine bir gezi düzenlenecektir. Böylece, toplantılara katılan 
değerli Büyükelçilerimizin,. görev yaptıkları ülkelere dönüş
lerinde yararlanmak üzere, GAP hakkında gerekli bilgilerle 
donanmış olmaları sağlanacaktır.

- Toplantılar sırasında ayrıca, Bölge’nin gelişmiş 
ülkelerinin yanısıra az gelişmiş ülkeleriyle de ilişkilerimizin ileri 
bir düzeye çıkarılabilmesi için Türk İşbirliği ve Kalkınma
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Ajansı’nın yapabileceği katkıların da değerlendirilmesi 
öngörülmektedir.

- Toplantılar sırasında katılımcıların değerli katkılarıyla 
ortaya çıkacak birikim bilahare Bakanlığımız tarafından Bölge’ye 
açılım politikamızın uygulama esaslarını içeren bir "Eylem 
Planı"na dönüştürülecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN CEZAYİR'İ 
ZİYARETLERİ SIRASINDA MUTABAKAT ZAPTI'NIN 
İMZA TÖRENİNDEN SONRA DÜZENLENEN ORTAK 
BASIN TOPLANTISINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 26 Ocak 1999, Salı, Saat: 12.00)

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Kardeşim,
Değerli Konuklar,
Bayanlar, Baylar,

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Cezayir'e resmi bir 
ziyarette bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum.

Burada, biz kendimizi yabancı bir ülkede hissetmiyoruz. 
Zira, Türk halkı Cezayir'i dost ve kardeş bir ülke olarak görmek
tedir. Türkiye'yi ziyaret eden Cezayirlilerin de bizimle aynı 
duyguları paylaştıklarından eminim.

Ziyaretimiz sırasında bize gösterilen sıcak konukseverlik 
dolayısıyla şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Türkiye ve Cezayir arasındaki dostluk ilişkilerinin 500 yıla 
yakın bir geçmişi vardır. Baba Oruç ve Barbaros Hayrettin ile 
başlayan ve Cezayir'i dış istilalara karşı ortaklaşa savunmayı 
hedef alan bu ilişkiler, Türk ve Cezayir halklarının zihninde bir
birlerine karşı köklü ve sağlam dostluk duygularının yerleşmesi
ni sağlamıştır.

Türkiye, bu yüzyılın başlarında, ülkesini işgal edip 
parçalayarak koloni haline getirmeyi amaçlayan müstevlilere 
karşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir Milli Kurtuluş

[62] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



Savaşı gerçekleştirmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan 
zaferden hemen sonra çağdaşlaşma projesi doğrultusunda köklü 
reformlara girişmiştir.

Cezayir de, bu yüzyılın ikinci önemli milli kurtuluş 
savaşını yapmıştır. Türkiye ile Cezayir arasında karşılıklı et
kileşim ve benzerlik bu bakımdan ayrı bir önem taşımaktadır.

Türkiye, Akdeniz'in barış ve istikrarında belirleyici role 
sahip ülkelerden biri olan dost ve kardeş Cezayir'le her alanda bir
likte çalışmaya hazırdır. Jeopolitik konumu, doğal zenginlikleri 
ve sahip olduğu nitelikli insan kaynakları Cezayir'in daha müref
feh bir geleceğe ulaşmasının güvencelerini oluşturmaktadır.

Cezayir'de ekonomik ve sosyal alanlarda önemli adımlar 
atılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle, laik 
demokrasi alanında son yıllarda kaydedilen gelişmeleri takdirle 
izlemekteyiz. Aziz kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Zeroual'in bu 
yöndeki çabaları ve dirayetli önderliği her türlü takdire şayandır.

Demokrasi, sorunların çözümüne halkın katılımını 
sağlayan; halkın mutluluk ve refahı için her ileri adımı yeni bir 
başlangıç noktası olarak telakki eden dinamik bir süreçtir. Bu 
bağlamda demokrasinin vazgeçilmezi, seçenekler arasında tercih 
yapma özgürlüğüdür. Ancak, demokrasilerin ayırdedici özelliği 
çoğunluğun değil, hukukun üstünlüğünün esas alınmasıdır. Zira, 
hukuksuz özgürlük olmaz. Demokrasinin gelişmesi hukuka 
bağlılıkla mümkündür.

Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliği, sınıraşan 
sorunlar olarak bütün dünyanın gündeminde olan terörizme, kök- 
tendinciliğe, ırkçılığa, hoşgörüsüzlüğe karşı uluslararası mücade
lenin güçlenmesi açısından da hayati öneme sahiptir.

Türkiye Cezayir'in kanlı terör eylemlerine karşı yürüttüğü 
mücadeleyi desteklemektedir. Terörizm hiçbir şekilde mazur gös- 
terilmemeli, terör örgütlerine destek verecek davranış ve uygula
malara izin verilmemelidir. Terörizm, herşeyden önce, en kutsal
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insan hakkı olan yaşama hakkını hedef almaktadır. Esasen, 
terörizme karşı mücadele uluslararası belgelerden kaynaklanan 
ortak bir yükümlülüktür. Uluslararası topluma bu yükümlülükten 
doğan sorumluluklarını her vesileyle hatırlatmaya devam 
etmeliyiz. Türkiye ve Cezayir uluslararası forumlarda terörizmle 
mücadele konusunda bugüne kadar yürüttükleri işbirliğini 
güçlendirerek sürdürmelidirler.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gittikçe 
gelişmesinden kıvanç duyduğumu vurgulamak istiyorum. Son 
yıllarda, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizde anlamlı gelişmeler 
olmuştur.

Tarihten kaynaklanan ve sağlam bir zemine dayalı kültürel 
ilişkilerimizin daha da gelişmesi doğaldır. Ortak değerlerimiz ve 
halklarımızın birbirlerine yönelik sıcak duyguları kültürel ilişki
lerin gelişmesi açısından ayrıca bir güç kaynağı teşkil etmektedir.

Ekonomik alanda, ilişkilerimizin daha da ilerlemesi için 
büyük bir potansiyel mevcuttur. Dış ticaret hacmimizin 1 milyar 
dolar dolayına yükselmesi anlamlı bir gelişme olmuştur. Ancak, 
ekonomik planda yapılabilecek daha çok şey vardır. 
İşadamlarımızın ve girişimcilerimizin bu konuda daha çok rol 
üstlenmeleri, ortak yatırımlara yönelinmesi, Afrika'da, Orta Asya 
ve Balkanlar’da işbirliği yapmaları mümkündür. Bu imkânların 
layık-ı veçhile değerlendirileceğinden eminim.

Son zamanlarda ülkelerimiz arasında yapılan karşılıklı 
ziyaretler sırasında, parlamentolarda karşılıklı Türk-Cezayir 
dostluk grupları kurulması, savunma ve askeri eğitim alanında 
işbirliği yapılması, milli arşivler, bilimsel ve teknik araştırma 
kuruluşları ile radyo ve televizyon kurumlarmın karşılıklı işbirliği 
kurmaları gündeme getirilmiştir. Bütün bunların, yakın bir 
zamanda gerçekleştirilmiş olacağına inanıyorum.

• •
Ülkeler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde karşılıklı 

menfaatler önem taşımaktadır. Ancak, halklarımız arasındaki 
sevgi hiç bir menfaate dayanmamaktadır. Tarihin birleştirdiği
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halklarımız, bugün de birbirlerine aynı muhabbetle bağlıdırlar. 
Türkiye'nin Cezayir'le ilişkilerinin her alanında aynı dayanışma 
ve aydınlık bir geleceğe beraberce ilerleme arzusu hakimdir.

Cezayir'i ziyaretimiz vesilesiyle bana ve tüm heyetimize 
gösterilen sıcak konukseverlik için Sayın Cumhurbaşkanı 
Liamine Zeroual'e ve tüm Cezayir yetkililerine teşekkür ediyo
rum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
CEZAYİR’İ ZİYARETLERİ SIRASINDA TÜRK-CEZAYİR 

İŞADAMLARI KONSEYİ TOPLANTISI’NA HİTABEN
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Devlet Konukevi, 26 Ocak 1999, Salı Saat: 13.00)

Sayın Hükümet Başkanı Hamdani,
Türk ve Cezayir İş Dünyasının Seçkin Temsilcileri,
Değerli Misafirler,

Güzel ülkeniz dost ve kardeş Cezayir'e gerçekleştirmekte 
olduğum resmi ziyaret çerçevesinde Türk ve Cezayir iş 
dünyasının seçkin temsilcilerine hitap etmekten büyük mem
nuniyet duyuyorum. İki ülke iş adamlarının biraraya gelmelerine 
imkan sağlayan bu toplantının gelecekteki işbirliğimiz açısından 
yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu vesileyle, bu toplan
tıyı düzenleyen DEİK yöneticilerine ve Cezayirli karşıtlarına 
teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliği ve ortaklık ilişkileri 
Akdeniz'in yeniden bir refah havzası olarak tarih sahnesindeki 
yerini alması açısından belirleyici rol oynayacaktır. Zira, ülkele
rimiz tarih boyunca sadece bölgemizin değil, bütün Akdeniz 
Havzası’nın refah ve istikrarında önemli rol oynamışlardır. Tarih 
yeni bir binyılın eşiğinde kardeş ülkelerimizin önüne altın bir fır
sat çıkarmıştır. Birlikte bu fırsatı iyi değerlendirerek ortak
refahımızı arttırmak için uzak görüşlü adımlar atmak durumun
dayız.

Bugün Cezayir Hükümet Başkanı Sayın Hamdani ile bir
likte ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi 
yönündeki kararlılığımızı vurgulamak üzere aranızda bulunu
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yoruz. Bizlere düşen, sizlerin önündeki engellerin kaldırılmasını, 
girişimleriniz için uygun ortamın oluşturulmasını ve ilişkileri
mizin hukuki çerçevesinin tamamlanmasını sağlamaktır.

Türkiye, Cezayir'in kalkınma çabalarına katkıda bulunmak 
ve aramızdaki ilişkileri somut eylem alanlarına yansıtmak 
hususunda önemli avantajlara ve varlara sahiptir. Buna göre;

- Dünya Bankası verilerine göre, satın alma paritesi 
temelinde toplam 400 milyar doları ve kişi başına 6 bin 500 
doları aşan gayrı safi milli hasılasıyla dünyanın 16. büyük 
ekonomisidir. Son yıllarda yüzde 6 ila yüzde 8 arasında değişen 
ekonomik büyüme hızıyla 1997'de gelişen ekonomiler arasında 
en hızlı büyüyen 7. ekonomi olmuştur. Türkiye son derece 
dinamik bir ekonomiye sahiptir. Dünyada ciddi bir ekonomik 
krizin yaşandığı 1998'in ilk yarısında dahi bu oran yüzde 5.2 
olarak kaydedilmiştir. Türkiye'nin rezervleri 23.5 milyar dolar 
gibi yüksek bir seviyededir.

- Türkiye'nin toplam dış ticaret hacmi 80 milyar dolara 
ulaşmış, son 6 yılda ihracatımız yüzde 78 oranında artmıştır. İhra
catımızın yüzde 90'ı sanayi ürünlerinden meydana gelmektedir.

- Türkiye coğrafi konumuyla tek pazara yönelen dünyanın 
tam merkezinde yer almaktadır. Bir küresel şehir olma özelliği 
taşıyan İstanbul Avrasya'nın fınans ve ticaret merkezi haline 
gelmiştir. İstanbul Borsası’nm Tokyo Borsası’na ve New York 
Borsası’na olan zaman uzaklığı yedi saattir.

- Ekonomimizin enerji talebi her yıl yüzde 10 artmaktadır. 
Bu talebi karşılamak için, 10 yıl içinde 30 milyar dolar yatırım 
gerektiren bir enerji yatırım paketini uygulamaya koymuş bulun
maktayız. Halen yılda ortalama 3 milyar dolarlık enerji yatırımı 
yapmaktayız.

- Hazar Havzası'nda ortaya çıkan yeni enerji coğrafyası 
küresel pazarlarla Türkiye üzerinden inşa edilecek enerji hatlarıy- 
la bütünleşecektir. Böylelikle Türkiye 21.yüzyılın en önemli ener
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ji terminallerinden biri konumuna gelecektir. Türkiye'nin bu ko
numu enerji kaynaklarına yeni pazarlar arayan Cezayir için de 
önemli bir avantaj olacaktır.

- Yeniden tarih sahnesine çıkmakta olan ve Avrupa ile 
Asya'yı bir kez daha birbirine bağlayacak olan İpek Yolu'nun 
altyapısını oluşturan temel ulaşım projelerinin başlıcaları 
Türkiye'de inşa edilmektedir. Kars-Tiflis Demiryolu ve 
Karadeniz Otoyolu bu projelerin en önemlileri arasındadır.

- Savunma sanayiinde önümüzdeki 30 yıl içinde 150 mil
yar doları kapsayan yatırım yapılacaktır. Bu alandaki ihaleler 
süratle uygulamaya geçirilmektedir.

- Türk müteahhitlik sektörü, gerek yurtiçinde gerek yurt- 
dışında başarılı ve güvenilir bir performans göstermektedir. Bu 
sektörümüz, 55 milyar dolar civarında ulusal, 40 milyar dolar 
civarında uluslararası iş hacmi ile dünya müteahhitlik piyasasın
da 10. sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin sadece Rusya'daki taahhüt 
işlerinin toplam hacmi 10 milyar doları aşmıştır. Kafkaslar ve 
Orta Asya'da da yaklaşık 9 milyar dolarlık taahhüt işi Türk şir
ketleri tarafından yüklenilmiştir. Bu ülkelerdeki imar ve inşa
faaliyetlerinin yüzde 80'i Türk müteahhitlerince gerçekleşti- 
rilmektedir.

- Telekomünikasyon alanında Türkiye, Avrupa'nın en mo
dem sayısal sabit ve mobil telefon şebekelerinden birine sahiptir. 
Halen iki adet Türk haberleşme uydusu uzaydadır. Üçüncüsü 
gelecek yıl uzaya atılacaktır. Elektronik üretimi de hızla 
gelişmektedir. Halen AB TV talebinin yüzde 15'i Türk fir
malarınca karşılanmaktadır. Telekomünikasyon alanında 8 milyar 
dolarlık ilave yatırıma ihtiyacımız vardır.

- Turizm alanında ise, Dünya Turizm Örgütü'nün değer
lendirmesine göre, 1996'da dünyada en yüksek turizm geliri artışı 
sağlayan ülkeler arasında Türkiye 3.'dür. 1997 yılında 10 milyon 
turisti ülkemizde ağırladık ve 8.5 milyar dolar gelir elde ettik. 
Turizm alanında önümüzdeki 10 yılda 9 milyar dolar yatırım

[68] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak 1999



- Güneydoğu Anadolu Projesi GAP, 32 milyar dolar mali 
portesiyle Cumhuriyet tarihimizin en büyük entegre projesidir. 
Tamamlandığında, Türkiye'nin tarım üretimi üçte bir oranında 
artacaktır. Türkiye, özellikle bölgesinde ve genel olarak dünyada 
"gıda güvenliği"nin sağlanmasında baş rolü oynayacak ülkeler
den biridir. GAP çerçevesinde halen devam etmekte olan sulama 
projelerine 10 milyar dolar yatırım yapılacaktır.

Bütün bu rakamlar Türk ekonomisinin dinamizminin, can
lılığının göstergeleridir. Türkiye bütün bu varlarını, potansiyelini 
Cezayir'in hizmetine sunmaya hazırdır.

Sayın Hükümet Başkanı Hamdani,
Değerli Misafirler,

Türkiye-Cezayir ticari ve ekonomik ilişkileri son yıllarda 
hızlı bir gelişme süreci içine girmiştir. Ülkelerimiz hidrokarbon 
ürünleri ve özellikle doğalgaz alanında geliştirdikleri işbirliği ile, 
ortak ekonomik çıkara dayalı karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin 
temelini atmışlardır. Türkiye ve Cezayir genç ve dinamik nüfus 
yapıları ve potansiyel kapasiteleriyle, hirdrokarbon konusunda 
başlattıkları işbirliğini, ekonominin her alanına yayma imkanına 
sahiptirler. Öncelikli hedefimiz ticaret hacmimizi önce 2 milyar 
dolara, orta vadede de 3 milyar dolara çıkarmak olmalıdır.

Türkiye, 21. Yüzyılda Avrasya'nın enerji terminali haline 
gelecektir. Bu coğrafyadaki petrol ve doğalgaz kaynakları 
Türkiye üzerinden inşa edilecek boru hatlarıyla Akdeniz'e ve 
oradan da dünya pazarlarına ulaştırılacaktır. Böylelikle Doğu 
Akdeniz’de yeni bir enerji pazarı oluşacaktır. Birer Akdeniz ülke
si olan Türkiye ve Cezayir'in bu gelişmelerin sunduğu imkanlar
dan en geniş şekilde yararlanmaları ve halklarının ortak refahına 
katkıda bulunmaları gerekmektedir.

Türkiye bölgesinin en büyük ekonomisi ve en büyük ener
ji pazarıdır. Bu itibarla Türkiye Cezayir'in enerji kaynakları için

yapılacaktır.
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de önemli bir pazar sunmaktadır. Esasen, Cezayir'den gerçek
leştirdiğimiz doğalgaz alımları ikili ilişkilerimize bir canlılık 
getirmiştir. Türkiye bu alandaki işbirliğinden memnundur ve bu 
işbirliğini daha da geliştirmenin ve diğer alanlara da yaymanın 
yollarını aramaktadır.

Türk müteşebbisleri Cezayir'e ihracatımızı çeşitlendirmeyi 
ve rekabetçi fiyatlarla Cezayir'deki pazar payını arttırmayı he
deflemektedir.

Mütevazı olmakla birlikte Cezayir'de ortak yatırım 
faaliyetlerine giren Türk firmalarını kısa dönemde diğer fir
malarımızın da izleyeceğine inanıyorum. Önümüzdeki Mayıs 
ayında Cezayir'de ilk kez düzenlenecek olan Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı ikili işbirliğimize önemli katkıda bulunacaktır. Bu fuara 
katılacak olan Türk firmalarının sayısı ve kompozisyonu Türk 
müteşebbislerinin Cezayir ekonomisinin geleceğine duydukları 
güvenin somut göstergesidir.

Müteahhitlik firmalarımız, dost Cezayir'in altyapı projele
rine katkıda bulunmaya hazır ve arzuludurlar. Keza, özellikle 
toplu konut inşaatı alanında bazı Türk firmaları, gerek hacim, 
gerek kalite ve sürat bakımından dünyada ön sıralarda yer almak
tadır. Müteahhitlerimiz konut yapımı alanında da ortak projelere 
katılmaya hazırdır.

İnşaat malzemeleri üretimi bir diğer işbirliği alanıdır. 
Türkiye dünyanın 18. büyük cam üreticisi olup, düz cam üretim
imiz dünyada ikinci sıradadır. Seramik ve çimento üretiminde 
dünyada 6., Avrupa'da 3. sıradayız. Demir-çelik üretimimiz, 
dünyada 15., Avrupa'da 7. sıradadır.

Türk otomotiv sanayii, son yıllarda hızla gelişen sektörler
den biridir. Bu alanda uluslararası rekabete dayalı kaliteli üretim 
yapılmaktadır. Sektörün otomotiv ve yan sanayi ihracatının 
1998'de 1 milyar doları geçtiği hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, 
Cezayir'de daha fazla Türk mamulatı araç ve otomativ yan sanayi 
ürünü görmekten memnun olacağız.
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Türk sanayiinin belkemiğini KOBİ'ler teşkil etmektedir. 
200.000 civarında KOBÎ, ekonomimizin dinamiğini oluşturmak
ta, yarattığı geniş istihdam olanaklarıyla işsizliğin azaltılmasına 
önemli katkı sağlamaktadır. Küçük sanayii devlet eliyle geliştir
menin ve önünü açmanın en verimli yolu, organize sanayi böl
geleri kurmaktır. Türkiye'nin uzun yıllara dayalı deneyim ve 
birikimi vardır. Bu konuda Cezayir'le işbirliğine hazır olduğu
muzu ifade etmek isterim. Keza, belirli sektörlerde KOBİ'lerimizi 
biraraya getirmekte yarar görüyorum.

Sayın Hükümet Başkanı Hamdani,
Değerli Konuklar,

Konuşmamın başında Türkiye ile Cezayir arasındaki geniş 
işbirliği imkanlarına değinmiş, öte yandan girişimcilerin finans
man sıkıntılarına işaret etmiştim. îki ülke arasında öncelikli işbir
liği projelerinin desteklenmesi amacıyla ortak bir fon oluşturma 
imkanlarını ciddi bir biçimde araştırmalıyız. Türkiye imkanları 
ölçüsünde bu ortak fona katkıda bulunmaya hazırdır. 
Gerçekleştirebildiğimiz takdirde bu ortak fınans kaynağı Türk ve 
Cezayirli girişimcilere önemli bir destek sağlayabilecektir.

Bu doğrultuda bir Türk-Cezayir ortak bankası kurulması 
projesi üzerinde de önemle durmalıyız. Ortak banka ekonomik 
ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracaktır. Bu konu, 10 yıl 
aradan sonra geçen Haziran ayında Ankara'da düzenlenen 
VI.Dönem KEK Toplantısı’nda ele alınmıştır. Ticari ve ekonomik 
ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alındığı bu toplantıda alınan 
kararların iki ülke makam ve kuruluşlarınca dikkatle takip edile
ceğinden kuşkum bulunmamaktadır.

Türkiye-Cezayir îş Konseyi, iki ülke işadamlarının işbir
liğinin geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunan önemli bir 
istişare mekanizması oluşturmaktadır. Iş Konseyi'nin bu bakım
dan düzenli biçimde toplanmasına özel bir önem atfediyorum.

Sayın Hükümet Başkanı Hamdani,
Değerli Misafirler,
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Akdeniz bizi ayıran değil aynı zamanda birleştiren bir 
denizdir. Akdeniz'i 1-2 saatlik bir uçuşla kateden insanlarımızın 
kendilerini evlerinde hissediyor olabilmeleri ortak geleceğimizin 
inşasında en büyük güç kaynağımızdır. Ülkelerimiz arasındaki 
yakınlık sadece coğrafyaya değil, ortak manevi ve kültürel 
mirasımıza da dayanmaktadır. İki ülke işadamlarına bu yakınlık
tan doğan avantajları layıkıyla değerlendirmeleri çağrısında 
bulunuyorum.

Türk-Cezayir Ortak İş Konseyi'nin ekonomik ve ticari
işbirliği ilişkilerine katkıda bulunacağına olan inanç ve ümidimi
dile getirmek istiyorum. İşadamlarımız ve girişimcilerimiz
arasında açık ve samimi bir diyalogun tesisi başarının da anahtarı 
olacaktır.

Temaslarınızda ve çalışmalarınızda başarı dileklerimle 
hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
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M  DtAÄ MW

ADDRESS BY PRESIDENT SÜLEYMAN DEMÎREL 
TO THE TURKISH-ALGERIAN BUSINESS

COUNCIL MEETING

(State Guest House, 26 January 1999, 13:00)

Prime Minister Hamdani,
Distinguished Members of the Algerian and Turkish
Business Communities,
Distinguished Guests,

It is a great pleasure for me to address the distinguished 
representatives of the Algerian and Turkish business communities 
within the framework of my official visit to Algiers. I hope that 
this meeting will mark a new milestone in our economic and 
commercial relations. On this occasion, I would like to thank the 
members of the Turkish-Algerian Business Council for organiz
ing this meeting.

The strengthening of cooperation and partnership between 
Turkey and Algeria is crucial in making the Mediterranean Basin 
once again a basin of prosperity. Indeed, our two countries have 
always been stakeholders in the stability and prosperity of the 
entire Mediterranean region. The wheels of history has brought 
forth a golden opportunity before our two brotherly nations. We 
must not miss this opportunity. Together, we must take bold and 
visionary steps towards increasing our common prosperity.

Today, Prime Minister Hamdani and I, are here to underline 
our determination to give a new impetus to our economic and 
commercial relations. Our duty as policy makers is to contribute 
to the lifting of the obstacles in our road towards a better future.
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For this we have to finalize the legal framework of our relations 
and to continue to encourage you in your efforts to strengthen 
your partnership in everyfield.

Turkey has many comperative advantages and great poten
tials to contribute to the efforts of Algeria towards further devel
oping its economy and to turn our existing relations into tangi
ble cooperation mechanisms.

Here, let me highlight some of the strong marks of Turkey:

- earlier this year, a World Bank Report which was referred 
to in the recent report of the European Union Commission, listed 
Turkey as the 16th largest economy in the world with a total GNP 
of 380 billion dollars and per capita GNP of more than 6 thousand 
500 dollars. It is by far the largest economy in the Eastern Europe, 
Balkans, the Black Sea Basin, the Caspian Basin and the Middle 
East. With its 6 to 8 percent growth rate it was the fastest grow
ing seventh emerging market in 1997. Our growth rate was 5.5 
percent in the first half of this year despite the current global cri
sis. Our reserves are over 20 billion dollars.

- our total trade volume reached 80 billion dollars. Our 
exports grow by 78 percent in the last 6 years. 90 percent of our 
exports are industrial goods.

- our financial services, stock exchange and insurance insti
tutions are fully integrated with the global markets. As a global 
city connecting continents, civilizations and peoples, Istanbul has 
become the financial and commercial center of Eurasia. The 
Istanbul Stock Market is seven hours away from both New York
and Tokyo, making it literally the center of the 24-hour global 
financial market.

- the new energy geography that has emerged in the 
Caspian Basin will be linked to the global markets by the new 
energy pipelines that will be built through Turkey. Turkey will 
become the new energy terminal of the next century. This offers a
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new market to Algeria for its energy resources.

- the major transportation projects that constitute the infra
structure of the re-emerging Silk Road which is going to link 
Europe and Asia once again, are already being built within 
Turkey.

- our energy demand increases by 10 percent per year. 
Turkey has already launched a 10-year, 30 billion dollar invest
ment project in energy field, as well as a 30 year, 150 billion dol
lar investment project in the defence industry.

- currently the Turkish industry exports its products to 135 
countries around the world. The total investment in our industry 
in 1997 was 8.5 billion dollars, half of which came from domes
tic resources. Our exports grew by 80 percent in the last six years, 
bringing our total exports over 75 billion dollar level. 90 percent 
of our exports are industrial products.

- the total construction projects currently undertaken by the 
Turkish contractors abroad are well over 40 billion dollar. 80 per
cent of the construction projects in the Caucasus and the Central 
Asian countries are being undertaken by the Turkish entrepre
neurs. Only in Russia our contracts reached 10 billion dollar level 
this year.

- in the field of telecommunications Turkey has one of the 
most state of art digital and mobile telephone networks in the 
world. Currently two communication satellites are in orbit. The 
third one will be launched next year. We need an extra 8 billion 
dollars worth of investments in this field. Our electronics produc
tion is fast developing. Today, 15 percent of the TV demand of the 
European Union is met by the Turkish firms.

- Turkey earned 9 billion dollars from tourism last year 
with 10 million tourists. We will invest 10 billion dollars in the 
next ten years in this sector.
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- with its 32 billion dollars worth, the South-East Anatolia 
Project (GAP) is the largest integral project of our Republic. 
When it's completed it will increase our agricultural output by 30 
percent. We have already spent 16 billion dollars to this project. 
We will spend another 16 billion dollars. We have already recov
ered 8 billion dollars from it in the form of electricity production. 
When this project is completed Turkey will become one of the 
leading countries to guarantee the "food security" in its region.

All these figures underline the dynamism and potentials of 
the Turkish economy. Turkey is ready to offer its potentials in the 
service of brotherly Algeria.

Prime Minister Hamdani,
Distinguished Guests,

The economic and commercial relations between Turkey 
and Algeria have beeen rapidly developing in recent years. Our 
two countries laid the sound foundations of interdependence 
based on mutual interest by developing their relations in the field 
of hydrocarbon products and especially natural gas. With our 
dynamic demographic structures and our economic potentials we 
have all the opportunities before us to extend these relations into 
new areas of cooperation. To this end, providing new financial 
facilities for the entrepreneurs of our two countries will give a 
new impetus to our relations.

In fact, our trade volume which was 258 million dollars in 
1991 has steadily increased and reached 1.3 billion dollar level in 
1997. Even though this is an important figure, it still lags far 
behind the potentials of our two countries. As a first step, we 
should seek new means to increase this figure to 2 billion dollar 
level. Our target in the mid-term should be the 3 billion dollar 
level of trade volume between Algiers and Turkey.

Turkey will become the energy terminal of Eurasia in the 
twentyfirst century. The oil and natural gas resources of this geo- 
grapy will be transported to the Mediterranean Sea and the world
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markets thereafter by the new pipelines to be built through 
Turkey. Therefore, a new energy market will emerge in the 
Eastern Mediterranean. As two Mediterranean countries, Turkey 
and Algeria should take full advantage of these opportunities 
which will be crucial for the common prosperity of their brother
ly peoples.

Turkey is the largest economy and the biggest energy mar
ket in its region. Thus, it offers a new market for the energy 
resources of Algeria as well. In fact, our natural gas purchases 
from Algeria have given impetus to our commercial relations. We 
are willing to extend these relations into new areas of economic 
and commercial cooperation. In this respect, our businessmen are 
showing great interest in developing their relations with Algeria 
and increase their presence here based on competitive terms of 
business.

Although there is a modest number of Turkish investors 
who have directly invested in the Algerian economy, I believe 
that this number will grow rapidly in the near future. The Turkish 
export fair which will be organized here in Algeria in next May 
will greatly contribute to building a new partnership between our 
two countries. The number of the Turkish firms already signed up 
for this fair is a proof of the interest on the part of our business
men to enter the Algerian market and invest in this country. This 
also proves the level of trust that the Turkish entrepreneurs have 
in your country's economy and in its bright future.

Our contractors are ready and willing to participate in the 
infrastructure projects of Algeria. The Turkish contractors are 
among the leading firms in the world especially in the areas of 
quality, speed and volume of completed works. Our firms are also 
interested in the housing projects in Algiers.

Joint production of construction material is another field of 
potential cooperation between Turkey and Algeria. Turkey is the 
eighteenth largest producer of glassworks, and 2nd largest of 
housing glass in the world. It is the 6 largest ceramics and cement
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producer in the world, and the 3rd in Europe. Our iron and steel 
production is 15th in the world, 7th in Europe.

Turkish auto industry have made great progress in recent 
years. Turkey exports 1 billion dollar worth of cars and spare 
parts each year. This is one area that offers ready opportunities for 
our firms to establish a new field of cooperation.

  _ _   •

The small and medium size firms (KOBI) are the backbone
of the Turkish economy. There are 200 thousand KOBi in Turkey 
creating a large number of employment and creative environment 
for new business. Turkey has acquired a great deal of experience 
in building integrated industrial parks to support small and medi
um size firms. We are ready to share our experience with Algeria 
in this area to help its fight against unemployment.

Prime Minister Hamdani,
Distinguished Guests,

At the begining of my address I mentioned the need to find 
new financial mechanisms to help our investors. In this respect, 
we should look into ways and means to establish a common fund 
to finance those projects that have priority in our economic part
nership. Turkey is ready to contribute to this fund within its 
means. Once established, this fund will create important support 
for our entrepreneurs.

Equally important is to establish a joint bank between 
Turkey and Algeria. Such a bank will add a new dimension to our 
economic and commercial relations. This issue was taken up dur
ing the Sixth Joint Economic Commission Meeting which was 
held in Ankara back in June after a 10-year delay. I believe that 
the decisions adopted in that meeting where all the aspects of our 
economic relations were covered, will be seriously followed 
through by the authorities of our two countries.

Turkish-Algerian Business Council is an important cooper
ation mechanism contributing to the valuable efforts of our busi
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ness communities to develop their partnership. I therefore attach 
utmost importance to the regular meetings of this Council.

Prime Minister Hamdani,
Distinguished Guests,

The Mediterranean Sea connects us to each other rather 
than divides us. The fact that our peoples who cross over 
Mediterranean in few hours feel themselves at home in our 
respective countries is the greatest source of strength for us in 
building our common future. The affinity between our countries 
is a product not only of geography but also of shared moral and 
cultural heritage. I therefore call upon the business communities 
of Turkey and Algeria to make best use of these advantages.

Finally, I would like to reiterate my hope and belief that the 
Turkish-Algerian Joint Business Council should continue to con
tribute to our cooperation leading to more fruitful results. Open 
and sincere dialogue between our private sectors will be the key 
to success.

I thank you all for your attention and wish you every suc
cess in your endeavours.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN CEZAYİR’DEN 
DÖNÜŞLERİNDE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa, 26 Ocak 1999, Salı, Saat:20.15)

Cumhurbaşkanı Liamine Zeroual'in davetine icabetle res
men ziyaret ettiğim Cezayir'den dönmüş bulunmaktayım. Bu 
ziyaretimde Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, TBMM 
Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Murat Karayalçın ile üst 
düzey görevliler, akademisyenler, işadamları ve basın mensupları 
bana refakat etmişlerdir.

Ziyaretim sırasında yapmış olduğum samimi ve yapıcı 
görüşmelerde, Cezayir ile ilişkilerimizin durumunu ve mevcut 
işbirliğimizin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik. 
Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. 
Ülkelerimizin Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerinde barış, güvenlik 
ve istikrarın oluşmasına atfettiği önem çerçevesinde Orta Doğu 
Barış Süreci'ndeki son gelişmeleri ve terörizme karşı mücadelede 
uluslararası işbirliği konusunu ele aldık. Bunların yanısıra, dost 
ve kardeş ülke Cezayir'le aramızdaki ekonomik ve ticari ilişki
lerin mevcut durumunu gözden geçirerek, ekonomik alanda daha 
geniş bir işbirliği için neler yapılabileceği hususu üzerinde dur
duk.

Bana refakat eden işadamlarımız Cezayirli karşıtlarıyla 
yararlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirmişler, bu temasların 
devam ettirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Cezayir'e yapmış olduğum ziyaretim sırasında hem bu ülke 
ile ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, hem de bölgesel barış ve 
istikrarın güçlendirilmesi bakımından olumlu ve yapıcı adımlar 
atılmıştır.
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TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ 
BAKANLIKLARI ARASINDA YAPILACAK SİYASİ

İSTİŞARELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ile Gürcistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
siyasi istişareler 27-28 Ocak 1999 tarihlerinde Müsteşar 
Yardımcısı Büyükelçi Aydın Şahinbaş'ın başkanlığında Ankara'da 
yapılacaktır.

Gürcistan tarafının, Gürcistan Dışişleri Bakan Birinci 
Yardımcısı Giorgi Burduli başkanlığındaki bir heyetle katılacağı 
sözkonusu istişare toplantısında Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileri 
ve iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel konular ele alı
nacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN BAKANLIĞIMIZ 
EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NIN 33. EĞİTİM

DÖNEMİ AÇILIŞ KONUŞMASI

"Değerli Arkadaşlarım,

Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi bünyesinde sizler için 
düzenlediğimiz 1999 yılı ilk Hizmet İçi Eğitim Programı’mn 
açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Hepiniz yakın zamanlarda Bakanlığımıza katıldınız. 
Herşeyden önce yaptığınız bu seçim ve giriş sınavlarımızda elde 
ettiğiniz başarı dolayısıyla hepinizi kutlarım.

Eğitim programı çerçevesinde yapacağınız çalışmaları da 
başarıyla tamamlamanızı diliyorum. Bu çalışmalara özel önem 
verdiğimizi bilmenizi isterim.

Türkiye'nin köklü, önemli, devlet yapımızdaki diğer bütün 
birimlerden hayli farklı sorumluluklar taşıyan bir kurumunda 
görev yapmaya hazırlanıyorsunuz. Önünüzde uzun bir meslek 
hayatı bulunuyor. Bugün Bakanlığın üst yönetiminde olan kadro
lar gelecek on yıl içinde görevlerini yeni nesillere bırakacaklar. 
Önümüzdeki yüzyılın ilk yarısında Dışişleri Bakanlığı’na ve 
ülkemizin dış politikasına gittikçe artan ölçüde sizler yön vere
ceksiniz. Eğitim programının amacı sizin buna en iyi şekilde 
hazırlanmanıza yardımcı olmaktır.

•>

Hangi görevde olursanız olun Bakanlığımızın bir bütün 
olarak etkili ve verimli çalışması tek tek üzerimize düşen sorum
lulukları gönüllü olarak, hayatımızın bir parçası olarak taşı
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mamıza bağlıdır. Bakanlığımızın temel görevi ulusal çıkar
larımızın her alanda korunup ileri götürülmesidir. Bu ülkemiz için 
yaşamsal nitelik taşıyan bir görevdir. Böyle bir görev üstlenmiş 
olan bir kurumda çalışmak, üç yıl, beş yıl için değil, otuz yıl, kırk 
yıl, bir ömür vererek çalışmak bunu başaranlar için gurur kay
nağıdır. Sizler de inanıyorum bunu hissedeceksiniz.

Bir kısmınızla bundan önce konuşma fırsatım oldu. O 
zaman üzerinde durduğum noktalardan bir kaçını bu aşamada 
yeniden vurgulamak isterim:

Zamanın nasıl süratle akıp gittiğini göreceksiniz. Onun için 
belirtmek istediğim birinci nokta zamanı hem kendiniz, hem siz
den beklenen hizmet için en iyi şekilde kullanmayı öğren- 
menizdir. Zamanı iyi kullanabilmek için de iyi organize olmanız 
gerekir.

Ancak mesleki acele içinde olmayın. Kestirme yollar, dış 
destekler aramayın. Uzun bir yola çıkıyorsunuz. Bulunduğunuz 
her derecede ve kademede üzerinize düşeni sizi vicdanen tatmin 
edecek şekilde yerine getirmeye çalışın. Hizmetinizin boşa git
meyeceğinden ve en iyi şekilde değerlendirileceğinden emin 
olun.

Meslek hayatınız boyunca değişik konularla ilgilenecek ve çok 
değişik yerlerde görev yapacaksınız. Bu size geniş bir ufuk, bilgi 
ve beceri birikimi sağlayacaktır. Ancak mesleğinizin ilk basamak
larında kendinize özel ilgi alanları belirleyin ve bu alanlarda ola
bildiğince derinleşin. Bunu sürekli yapabilirseniz, beş yıl, on yıl, 
yirmi yıl sonra seçtiğiniz alanda kendiliğinden uzmanlaştığınızı 
göreceksiniz.

Başkalarının tecrübelerinden yararlanın. Bunlardan öğre
nilecek çok şey vardır. Ancak başkalarını taklit etmeyin. Buna 
ihtiyacınız olmayacaktır. Her zaman kendiniz olun ve kendi kim
liğinizden hiçbir zaman fedakarlık etmeyin.

İşbirliğine, ekip çalışmasına, yardımlaşmaya açık olun. Bu
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başarılı bir meslek hayatı için elzemdir. Değişik koşullarda, 
değişik kişilerle çalışmak durumunda olacaksınız. Sizden bu 
değişen koşullara uyum sağlamanız beklenecektir. Buna hazırlık
lı olun.

Düşündüğünüzü söylemekten çekinmeyin. Ancak 
önyargılı, sabit fikirli, dogmatik veya duygusal olmayın. Analiz 
kabiliyetinizi sürekli geliştirin ve olayları analiz etmeden 
sonuçlara varmaya kalkışmayın. Böyle bir yetenek doğru zaman
da doğru kararları almanızı sağlayacaktır.

Göreviniz boyunca ülkemize karşı önyargılarla, yıpratma 
ve karalama çabalarıyla karşılaşacaksınız. Bunlarla mücadeleye 
hazırlıklı olun. Tarihimizi ve güncel gerçeklerimizi, gücümüzü, 
potansiyelimizi iyi bilin. Ülkemize karşı çabaların ve eleştirilerin 
tarafsız gözlemcisi olmayın. Bunlara en güçlü ve en tutarlı şekilde 
karşı koymaya kendinizi hazırlayın.

Bakanlığımız statik bir kurum değildir. Daha iyi olmak için 
sürekli bir çaba içinde olmamız zorunludur. Bu çabalara katkıda 
bulunun.

Değerli Arkadaşlarım,

1990'ların başından bu yana uluslararası ilişkilerin büyük bir 
değişim geçirmekte olduğunu ve bunların ülkemizi yakından et
kilediğini biliyorsunuz. Çok ilginç ve önemli bir konu olmakla 
birlikte niyetim bugün sizinle bu değişimi ele almak değil. Daha 
çok Türkiye'nin dış politikası ve bunun uygulaması üzerinde dur
mak istiyorum. Bunu da Bakanlığımız eski Müsteşarlarından 
Büyükelçi Ercüment Yavuzalp'in geçen yıl yayınlanan "Dış 
Politikada Oyunun Kuralları" adlı kitabına dayanarak, bu değerli 
büyüğümüzün düşünce ve sözlerini yansıtarak yapmak istiyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana izlediğimiz dış 
politikanın belirli bir ana yönü ve dayandığı esaslar bulunmak
tadır. Uygulamada bu ana çizgi ve temel esaslar üç çeyrek asırdır 
geçerliliğini korumuştur.
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Zira bu politikanın ana yönü, ülkemizin ve dünyanın 
gerçeklerinin sağlıklı değerlendirilmesine dayanmakta, dış politi
ka hedefleri, bu değerlendirme ışığında, ülkenin ihtiyaçları ve 
olanakları gözönünde tutularak dengeli ve makul şekilde saptan
mış bulunmaktadır.

Cumhuriyet dış politikasının önemli unsurlarından biri, bir 
yandan güvenliğimiz için savunma alanında, diğer yandan da, 
çağdaş uygarlık ve gelişme düzeyini yakalamak amacıyla ekono
mi, bilim ve teknoloji alanlarında Batı ile sıkı bir işbirliğini 
gerçekleştirmek için sergilenen kararlılık ve bu yönde alman 
büyük mesafe olmuştur.

Bir diğer temel unsur da, dış politikada maceraya itibar 
edilmemesi, Cumhuriyet hudutlarını aşan heves ve ihtiraslardan 
uzak durulmasıdır.

Bir ülkenin dış politikasındaki hedefleri o ülkenin 
olanakları tayin eder. Yani hedefler gönülden geçene göre değil, 
yapılabilirliklerine göre saptanır. Çünkü arzu edilen her zaman 
yapılabilir olmayabilir.

İç politika hesapları her zaman dış politika gereklerine 
uymaz. O zaman önceliği dış politikaya vermek gerekir. Çünkü 
dış politika gerekleri, çoğu zaman ülkenin milli varlığının korun
ması ile ilgilidir. İç politika hesaplarının ipoteğinde kalacak bir 
dış politika başarısız kalmaya mahkumdur.

Dış politika uygulamasında başarının en etkili düşman
larından birisi de saplantıların tutsağı olarak hareket etmektir. 
Uluslararası ilişkiler karşılıklı yarara göre şekillendiği için duygu 
ve saplantıların dış politika yönetiminde yeri yoktur.

Özen gösterilmesi gereken bir başka husus da, devletin üst 
düzey siyasi makam sahiplerinin, dış politik olaylar hakkında sık 
sık ve özellikle konuyu iyi inceleyip hazırlanmadan beyan ve 
yorumlar yapmaktan kaçınmalarıdır.
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Dış politika yönetiminde dikkat edilmesi gereken bir başka 
husus da inandırıcı olmaktır. Bu da beraberinde tutarlılık, koordi
nasyon ve disiplini gerektirir. Tutarlı olabilmek için önemli koşul 
disiplin ve koordinasyondur. Ancak dış politikada tutarlılığı tutu
culuk ile karıştırmamak gerekir. Tutarlı dış politikada bilinçli bir 
esneklik vardır, oysa tutuculuk esneklik kaldırmaz.

Diğer alanlarda olduğu gibi dış politikanın da devamlı bir 
değişim ve gelişmelere adaptasyon çabası içinde olması normal, 
hatta elzemdir. Ancak bunun bilinçli bir şekilde gerçekleştirilme
si gerekir. Ne eskilerin hepsi yanlış, ne de yenilerin hepsi 
doğrudur.

Değerli Arkadaşlarım,

Size yeteri kadar düşünce malzemesi verdiğimi sanıyorum. 
Hizmet içi eğitimi, sizlerden önce bu çalışmalara katılan 
arkadaşlarınızın da görüşlerini alarak daha yararlı hale getirme 
çabası içindeyiz.

Bunun sonucu olarak, katılıma daha açık, interaktif bir 
program uygulama arzusundayız. Sizlerin de gözlem ve fikir
lerinizle bu çabaya katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Bu program
dan umduğumuz faydayı sağlayabilmek için kişisel olarak he
pinizin bilinçli ve yoğun bir çaba içinde olmanız şarttır. Bu çabayı 
esirgemeyeceğinizden ve meslek hayatınız boyunca da bunu 
sürdüreceğinizden eminim.

Bakanlığımız içinde karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı 
güçlü bir dayanışma vardır. Bunu elbirliğiyle devam ettireceğiz. 
Sizlerle eğitim programı süresince tekrar görüşmek ümidindeyim. 
Bu akşam da birlikte olacağız.

Hepinize başarı dileklerimi ve sevgilerimi sunuyorum. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum."
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DANİMARKA POLİS KARAKOLU’NDA 
GÖZALTINDAYKEN BAŞINA ALDIĞI DARBELERDEN 

DOLAYI HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIMIZ 
RAMAZAN ARICAN'A İLİŞKİN AÇIKLAMA

Danimarka'nın Aarhus şehrinde yaşayan 1969 doğumlu 
Ramazan Arıcan isimli vatandaşımız, 22 Ocak 1999 tarihinde 
Kopenhag'ın merkezindeki Halmtorv polis karakolunda gözaltına 
alınmıştır. Adıgeçen vatandaşımızın gözaltındayken başına aldığı 
darbelerden ötürü hastaneye kaldırılarak komaya girdiği ve 
komadan çıkamayarak, 26 Ocak 1999 tarihinde maalesef vefat 
ettiği öğrenilmiştir.

22 yıldan beri Danimarka'da yasalara saygılı olarak 
yaşayan müteveffa vatandaşımız Ramazan Arıcan'ın ölümünden 
Danimarka polisinin sorumlu olduğuna dair ciddi belirtiler mev
cut bulunmaktadır. Bu konu hakkında Kopenhag 
Büyükelçiliğimiz tarafından Danimarka Dışişleri Bakanlığı 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, olayın sorumlularının 
biran önce tespit edilerek, yargı önüne çıkarılması talep edilmiştir. 
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza davet 
edilerek, konu hakkında bilgi istenmiş, sorumlularının derhal 
adalete teslim edilmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yasalara saygılı olarak 
yaşayan, bulundukları ülkelerin ekonomisine önemli katkılarda 
bulunan ve içinde yaşadıkları toplumlara büyük ölçüde uyum 
sağlayan vatandaşlarımızın insanlık dışı ırkçı muamelelere ve şid
dete maruz kalmaları bir insan hakları trajedisidir. Bir vatan
daşımızın polis gözetimindeyken hayatını kaybetmesinin, 
Danimarka makamlarının ifade ettikleri gibi münferit bir vak'a 
sayılarak, sorumluları hakkında müteveffanın ailesi tarafından
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dava açılması tavsiyesiyle geçiştirilmesi kabul edilemez. Kaldı ki, 
Danimarka'da Türklere yönelik ırkçı davranışlar daha önce de 
meydana gelmiş ve tarafımızdan protesto edilmişti.

insan hakları konusunu Türkiye aleyhine istismarı ileri 
ölçülere taşımaktan çekinmeyen Danimarka Hükümeti’nin, kendi 
karakolunda bir Türk vatandaşının ölümle sonuçlanacak derecede 
şiddete maruz bırakılmasını hafife almasının insan haklarına 
saygı kavramıyla bağdaştırılması mümkün değildir.

Danimarka makamlarının bu konunun üzerine süratle 
giderek, tekerrürünü önleyecek ciddi tedbirler almalarını bekle
mekteyiz. Olayın sorumlularının en kısa zamanda hakettikleri 
cezaya çarptırılmasını teminen keyfiyet tarafımızdan hassasiyetle 
ve yakından takip edilecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATACANLFNIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATAÇ ANLI: Toplantımıza hoşgeldiniz. Sîzlere re'sen 
intikal ettireceğim bir husus yok. Sorularınıza cevap vermeye 
gayret edeyim.

SORU : Daily Nevvs'da bugün Türkiye'nin Irak planıyla 
ilgili bir haber vardı. 96 planının yenilenmiş hali yer alıyordu bu 
haberde. Muhalif grupların Bağdat'la diyaloğunu sürdürmesin
den, Irak'ın birleşmesinin sağlanmasına kadar bir dizi öneri 
içeriyor bu plan. Böyle bir plan ve Başbakan Ecevit'in planı 
olarak verilmiş. Bu plan son şeklini aldı mı? Hala tartışma aşa
masında mı?

Buna bağlı olarak, özellikle Kürt grupları için Bağdat'la 
diyaloğun sürdürülmesi biçiminde öneriler yer alıyor. Bu 
diyalogun sürdürülmesi önerisi şu andaki Bağdat yönetimiyle bir 
diyalogu mu ifade ediyor, yoksa Saddam sonrası yönetimle bir 
diyalogu mu ifade ediyor?

CEVAP : Efendim, şu kadarını söyleyeyim: Sayın 
Başbakanımızın Kuzey Irak bağlamında Türkiye'nin bundan 
sonra izleyebileceği politika hakkında bir çalışma başlatılması 
konusundaki talimatları kamuoyuna da intikal etti. Bakanlığımıza 
da ulaştı. Sayın Başbakanın belirlediği çerçeve içerisinde 
Bakanlığımızda bu konuda bir çalışma yapılmaktadır. Ama bu, şu 
anda devam eden bir çalışmadır. Dolayısıyla devam eden bir 
çalışma hakkında, bu çalışma sonuçlanmadan, benim şu veya bu 
şekilde bir beyanda bulunmam takdir edersiniz ki doğru olmaya
cak. Onun için bir süre daha lütfedip sabrederseniz, kamuoyuna
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bu konudaki gelişmeler nihai şekliyle aktarılacak.

SORU : Sayın Ecevit "Bu önerileri Amerika'ya da 
sunacağız" dedi. Bu öneriler Amerika'ya mı sunulacak, bölge 
ülkelerine mi sunulacak? İçeriği sormuyorum, bilgi vermek 
istemiyorsunuz ama bu öneriler ne yapılacak?

CEVAP : Bu çalışmanın esas amacı, Türkiye'nin Irak'ta, 
özellikle Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelerden duyduğu rahat
sızlığın ve bölgedeki gerginlikten dolayı uğradığı zararların bir 
anlamda asgariye indirilmesi, bunların en azından çoğalmasının 
önlenmesine yöneliktir. Bildiğiniz gibi, Türkiye Irak'la komşu bir 
ülkedir ve Körfez Savaşı’ndan bu yana bölgede meydana gelen 
gelişmeler Türkiye'yi hem iktisaden hem de bölge istikrarında 
meydana gelen olumsuz gelişmeler nedeniyle siyaseten olumsuz 
yönde etkilemiştir. Son günlerde Irak ile ABD arasındaki gergin
liğin bir tırmanma eğilimi gösterdiği de müşahade edilmektedir. 
Şüphesiz biz bu gerginliğin artmasından kaygı duyuyoruz. 
Temennimiz ve beklentimiz bir an önce Irak'ta bir normalizas- 
yonun sağlanmasıdır. İlgili BMGK kararları çerçevesinde bir nor- 
malizasyonun sağlanmasıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda 
ne gibi katkıları olabilir, ne gibi önerileri olabilir, bu konu son 
gelişmeler çerçevesinde Sayın Başbakanın talimatları doğrul
tusunda Bakanlığımızda kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutul
maktadır. Bu çalışma sonuçlandırıldıktan sonra tabiatıyla bu 
konuyla ilgili ülke olarak ABD ile de temas edilecektir.

SORU : Ayrıca, Amerika'yla bir diyalog kurulması da 
isteniyor. Amerika'daki fikirler tam nedir bu konuda? Çünkü 
onların söyledikleri "Türkiye ile sürekli diyalog içindeyiz. 
Herşeyi anlatıyoruz Türkiye'ye" diyorlar. Nedir onların fonksi
yonu? Size ne gibi bir yanıt verdiler bu konuda?

CEVAP : Bizim diplomatik kanallar aracılığıyla ABD ile 
şüphesiz yakın bir istişare mekanizmamız mevcuttur. ABD de 
Irak'a yönelik politikasında Türkiye'nin üzerinde durduğu has
sasiyetleri her zaman dikkate aldığını beyan etmiştir. Bu yeni 
çalışmayı takiben zannederim ABD ile yapılacak olan temaslar
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sırasında da keza ABD ile Türkiye'nin bu alandaki istişarelerine 
yeni bir ivme kazandırılmış olacaktır.

SORU : Kuveyt'ten bir bilgi alabildiniz mi? Bu ülke 
nezdinde bir girişimimiz sözkonusu oldu mu?

CEVAP : Bildiğiniz gibi, bu şahsın mevcut olabileceği yer
ler konusunda son günlerde gerek yabancı basında, gerek bizim 
basınımızda pek çok haber yayınlanıyor . Her gün yeni bir ülke 
adı ortaya atılıyor. Daha önce tekrarlanan, ortaya atılmış olan 
ülkelerin isimleri tekrarlanıyor. Bu konuda bir dezenformasyon 
faaliyetinin mevcut olabileceği şüphesi de doğrusunu isterseniz 
akla geliyor. Şu kadarını söylemekle iktifa edeyim: Bu konuyu 
yakından takip ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve 
gelişmelerin gerektirdiği istikamette gerekli adımları atmaya 
kararlıyız.

SORU : Kuveyt nezdinde bir girişimde bulundunuz mu?

CEVAP : Bu konuda zannederim Kuveyt makamlarından 
haberlerin doğru olmadığı yönünde açıklamalar yapıldı. 
Basınımıza da yansıdı bu.

SORU : Dezenformasyon kimin tarafından yapılıyor 
efendim?

CEVAP : Bilmiyorum. Ben sadece zihnimden geçen bir 
ihtimalden bahsettim. Böyle bir zihin karışıklığı yaratmak, bu 
dönemde dikkatleri dağıtmak, vs. gibi bir takım saiklerle hareket 
etmek politikası güden bazı çevreler olabilir.

SORU : Peki efendim ne zaman belli olabilir?

CEVAP : Bilemiyorum, ama söylediğim gibi konuyu 
yakından izliyoruz. Bu konuda bizim tutumumuz ve görüşlerimiz 
malumdur. Bunlarda hiçbir değişiklik yoktur. Bu şahsın yaptık
larının, işledikleri cürümlerin hesabını vermek üzere adalet önüne 
çıkartılması gerektiği konusundaki temel görüşümüz geçerliliğini
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ilk günkü gibi korumaktadır.

SORU : Azerbaycan'la ilgili bir takım haberler çıktı son 
zamanlarda. Bu ülkenin asker istediği veya asker gönderileceği 
şeklinde. Nedir acaba, böyle bir husus var mı?

CEVAP : Bu konuda sadece basına yansıdığı kadarıyla bir 
beyanat oldu. Bakanlığımıza intikal eden bir husus yoktur. 
Bakanlığımız bu haberler çerçevesinde konuyu inceliyor.

SORU : Bir Rus heyeti Ankara'da. AKKA konusunda 
görüşmeler yapıyor. Bu AKKA konusunda gelinen en son nokta 
nedir? Nasıl gidiyor görüşmeler? Bilgi verir misiniz? Bildiğimiz 
kadarıyla Rusya'nın bunu ihlal ettiği söyleniyordu.

CEVAP : Geçtiğimiz Pazartesi günü bu konuda Rusya 
Federasyonu yetkilileriyle olağan istişareler yapılmıştır. Bu 
istişareler sırasında iki taraf da konuya ilişkin görüşlerini birbir
lerine intikal ettirmişlerdir. Görüşmelerin içeriği konusunda şu 
aşamada bir beyanda bulunmak istemiyorum. Bunlar rutin 
görüşmelerdir. Gerektiği zaman bu istişareler burada veya 
Moskova'da devam edecektir.

SORU : Azerbaycan Cumhurbaşkanı GATA'da tedavi olu
yordu. Haber çıkmadı. Acaba daha ne kadar kalacak?

CEVAP : O konu herhalde Sayın Aliyev'in sağlık duru
mundaki gelişmelerle yakından bağlantılı. Sîzlerin de yakından 
takip ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız meseleyle bizzat 
ilgilenmekte. Aşağı yukarı her gün Sayın Aliyev'i ziyaret etti. Bu 
sırada yaptığı açıklamalarda, doktorlar tarafından yapılan açıkla
malarda da Sayın Aliyev'in sağlık durumunun tatminkar şekilde 
iyiye gittiği ifade edildi. Onun ötesinde bende bilgi yok. 
Sanıyorum bunun ötesinde de bir durum yok. Sayın 
Cumhurbaşkanının Cezayir seyahatini tamamlayarak Ankara'ya 
avdetlerinden sonra belki bu konuda sîzlerin de tekrar yakından 
bilgi sahibi olmanız imkanı doğar.
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SORU : BASK Parlamentosu’nun önümüzdeki bir ay 
içerisinde sözde Kürt parlamentosunun toplanıp toplanmamasına 
ilişkin karar vereceğine dair haberler var. İspanya nezdinde bu 
doğrultudaki girişimlerimiz nedir efendim?

CEVAP : Bu konuda haberlerin duyulmasından sonra 
İspanya makamları nezdinde gereken girişimler yapılmıştır. Konu 
tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir. Bunun ötesinde şu 
anda bir gelişme yoktur.

SORU : Kosova'da ciddi gelişmeler sözkonusu, belki her 
an bir NATO müdahalesi sözkonusu olabilir. Türkiye'nin böyle 
bir olasılık halinde katkısı ne olabilir?

CEVAP : Kosova'daki gelişmeler Bakanlığımızın yine has
sasiyetle takip ettiği konular arasındadır. Özellikle son dönemde 
bu bölgede şiddetin tırmanmakta olması ve sivil halka karşı 
katliam haberlerinin ortaya çıkması bizi derinden üzmüştür. Bu 
konudaki hissiyatımız gerek kamuoyuna yaptığımız açıklamalar
la, gerek AGÎT Dönem Başkanı, NATO Genel Sekreteri, BMGS 
gibi makam sahiplerine Türk yetkililerince gönderilmiş olan 
mesajlarla ifade edilmiştir. Biliyorsunuz NATO'nun bu konuda 
alınmış kararları vardır. Geçtiğimiz Ekim ayında, yanılmıyorsam 
13 Ekim'de müdahale konusunda aldığı bir dizi kararlar vardır. 
Tabiatıyla Türkiye de NATO'da alınan her karara iştirak etmekte
dir. Bizim temennimiz Kosova'da yaşanan bu olayların ilave bir 
güç kullanımına yol açılmadan, bir an önce ilgili taraflar arasında 
müzakereler yoluyla ve bölgede yaşayan Türk ulusal azınlığı 
dahil tüm azınlıkların haklarına saygı gösterilmek kaydıyla bir 
çözüme ulaştırılmasıdır.

SORU : Demin ABD ile istişarelerin sürdüğünü söylemiş
tiniz. Bu bağlamda İncirlik Üssü ile ilgili bir gelişme olabilir mi?

CEVAP : Hayır. İncirlik Üssü'nden ABD'nin hangi usûller 
çerçevesinde istifade edebileceği zaten ortadadır. Bu konuda yeni 
bir unsur yok.
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SORU : Mr. Atacanlı, we note that after the Gulf War, 
Turkey had emerged as a victim financially, and now do you think 
that by allowing the incirlik base to be used against Iraq, Turkey 
is passing through the same trauma again?

CEVAP : Well, it is true that Turkey suffered tremendously, as a 
result of the developments after the Gulf War. This is precisely for 
this reason that we have been trying to contribute to a solution in 
Iraq that would bring about a process of normalization in the area. 
But this is a matter which is primarily between Iraq and the UN 
Security Council and our hope and expectation is that this nor
malization will be achieved in the near ftiture with Iraq's full com
pliance of the UN Security Council resolutions.

SORU : Tarık Aziz'in açıklamaları var. Bu konuda birşey 
söyleyecek misiniz?

CEVAP : Bizim Irak konusundaki tutumuz açık. Irak'ta 
olup biten olayların sorumlusu Türkiye değil biliyorsunuz. 
Türkiye'nin dışında başlayan ve dışında gelişen olaylardır. 
Dolayısıyla bu soruna bir çözüm bulunmasının yolu evvelemirde 
Irak ile BMGK arasındaki bu ihtilafın çözülmesine bağlıdır. Bu 
konu da Türkiye'nin doğrudan bir katkı yapabileceği bir konu 
değildir. Biz ancak bir bölge ülkesi olarak ve bu gelişmelerden 
etkilenen bir bölge ülkesi olarak böyle bir uzlaşmanın şartlarının 
oluşabilmesi için dolaylı da olsa ne şekilde katkı yapabiliriz, 
bunun arayışı içindeyiz.

SORU : Dün Amerikan uçakları belirledikleri hedefin 
dışında yanlış hedefi vurdular. Bu yanlışlık sonucu siviller öldü. 
Siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

CEVAP : Bu tür ihtilaflarda sivil unsurların zarar görmesi 
tabiatıyla fevkalade üzücü bir gelişmedir. Bunun zaten aksini 
söylemek mümkün değil. Zannediyorum ABD'den yapılan açık
lamalarda da o sırada bir hata olduğu ifade edilmiştir. Biz de sivil 
halktan can kaybına yol açılmış olmasından, yaralanmalara yol 
açılmış olmasından şüphesiz büyük üzüntü duyduk. Bu olaylar da
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aslında bu soruna bir an önce çözüm getirilmesi gereğinin altını 
çizmektedir. Zira, bu tırmanma devam ettikçe, ortaya çıkacak 
olan zararların da boyutu, kapsamı maalesef genişleyecektir. 
Bizim de endişemiz budur. Dolayısıyla bir an önce bu tırman
manın sona erdirilmesi ve buna bağlı olarak soruna daha önce 
ortaya koymuş olduğumuz parametreler çerçevesinde kalıcı bir 
çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN UZAK 
DOĞU ÜLKELERİ BÜYÜKELÇİLERİMİZLE YAPACAĞI

TOPLANTI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMA

SAYIN BAKAN: Efendim, hoş geldiniz. Çok
önemsediğimiz bir toplantıyı burada yapmaktayız. Güney Asya, 
Uzak Doğu ve Pasifik Bölgesi’ne Açılım Planımız çerçevesinde, 
bu bölgedeki Türkiye'nin temsilcisi olan Sayın 
Büyükelçilerimizle, Bakanlığımızın ilgili dairelerinin yönetici
leriyle bir toplantı yapıyoruz. Biz bu yaklaşımı başka bölgelerle 
de gerçekleştirdik ve buna devam edeceğiz.

Buradaki amaç, Türkiye açısından son derece önemli olan, 
hele şu sözünü ettiğimiz bölge itibariyle fevkalade önemli olan ve 
galiba yeterince kullanılamamış olan bir imkanı, gelecekte daha 
iyi kullanabilmek için biz ne yapabiliriz? Sayın Büyükelçileri
mizin çalışmalarına biz merkezden hangi katkıyı nasıl getirebili
riz? Bütün bunları tartıştığımız bir toplantı. Aslında tek bir 
toplantı değil. Sayın Büyükelçiler birkaç günden beri Türkiye'nin 
ilgili kamu kuruluşlarıyla, Türkiye'nin ilgili Bakanlıklarıyla da 
temas halindeler. Bu bağlamda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’yla 
görüşmeleri oldu, kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeleri 
oldu, Milli Savunma Bakanlığı ile bir toplantı yaptılar. Sanırım 
yarın Sanayi Bakanlığı ile ayrıca bir toplantıları olacak ve biz 
Türkiye'mizin siyasi ilişkilerini güçlendirmek, siyasi ve 
ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek ve altını çizdiğimiz bir 
fonksiyonumuzun, yani ekonominin, dış ekonomik ilişkilerin 
gelişmesine dış politikanın katkısı işlevimizi de böylece 
güçlendirdiğimiz inancındayım. Çünkü ekonomik ilişkilerin 
gelişmesi demek, bunun bir siyasal alt yapıya sahip olmasını ön 
koşul olarak getiriyor ve bizim Bakanlığımızın Türkiye'nin 
siyasal temsilciliği, siyasal menfaatlerinin savunuculuğunun yanı
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sıra ekonomik ilişkilerin gelişmesine de bu bağlamda bir katkı 
getirme sorumluluğu var. Bu sorumluluğumuzu biz geliştirmeye 
çalışıyoruz. Gerçekten bu çabanın içinde olduğumuz çeşitli böl
gelerdeki gelişmeye baktığımızda bu fonksiyonumuzun katkısını 
da görmekteyiz. Bugün burada tartıştığımız, üzerinde konuştuğu
muz bölge malum. Bir ekonomik bunalım sorunuyla karşı karşıya 
kalmış olan, bazı haberlere göre bunu aşmaya başlamış olan bir 
bölge. Buna rağmen biz ekonomik ilişkilerimizde mutluyuz, 
siyasi ilişkilerimizi ise zaten iyi bir şekilde geliştirmeye devam 
ediyoruz.

Genel çizgileriyle bu toplantımızın anlamı, amacı bu. Eğer 
bu konuya ilişkin sorularınız varsa onları -Sayın Müsteşarımızdan 
da rica ederiz- cevaplamaya çalışırız. Aslında zaten biz bu konu
da bir açıklamayı bu sabah yaptık. Dün de bugün de. Sonucunu da 
ayrıca ileteceğiz. Bunlar aslında çok önemli çalışmadır ve bu 
çalışma bana soracağınız sualden belki de daha önemli, daha 
kalıcı, daha uzun soluklu ve Türkiye'ye daha çok katkı getirecek 
bir çalışmadır. Dolayısıyla bunların da basınımızda yeterince yan
sıyacağını ümit etmekteyiz.

SORU : Daha önce de Afrika ülkeleriyle mi?

CEVAP : Evet.
  •

SORU : ilk somut sonuç ne zaman alındı ve o somut sonuç 
ne oldu?

CEVAP : Efendim şimdi kısaca söyleyeyim. Bizim özellik
le geliştirmeye çalıştığımız bölgelerde, mesela Ortadoğu'ya yap
tığımız ihracat ve Ortadoğu ile ticaret hacmimiz, bunalımlı bir yıl 
olan 1998'de hızla büyüyor. En son Cezayir'deydik. Cezayir'le 
ticaret hacmi 1.2 milyara gelmek üzere. Yani bu çok önemli bir 
şey. İsrail'le büyük sıçrama oldu. Mısır'la büyük sıçrama oldu. 
Afrika çok ilginç. Şimdi Afrika'da tabii -Mehmet Ezen Bey beni 
düzeltebilir ama- miktarlar çok küçük. Bir defa siyaseten 
geliştiriyoruz. Asli görevimiz olan siyasi ilişkileri güçlendirmeyi 
yapıyoruz. Koordinatörümüz var. Ayrıca merkezden
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arkadaşlarımız gidiyor. Afrika ülkelerini ziyaret ediyor. Akredite 
olan Büyükelçilerimiz dolaşıyor. Yani siyasi açıdan faaliyetimizi 
gayet gereken biçimde siyasi, asli görevimizi yapmaktayız. 
Bunun ekonomiye yansıması için çalışıyoruz. Afrika'da miktar 
küçük olduğu için, vereceğim yükseliş yüzdelerini önemseyerek 
sizlere söylemiyorum, ama Afrika'ya baktığımızda % 100-200 
düzeylerinde ticaret hacminde yükselme gözüküyor. Çok bir 
önemi yok. Neden? Çünkü efendim 5 milyon dolardan 15 milyon 
dolara çıkmış. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar olmuş. Yani 
rakamlar küçük olduğu için büyütmüyorum olayı, fakat gene de 
ilginçtir. Bu çabayı verdiğimizde bu oranlarda bir artış sağlıyoruz.

Latin Amerika ile ciddi bir çalışmaya girdik, bu çerçevede, 
bu anlayışla. Latin Amerika'dan ben 99 yılında ümitliyim. 98'de 
zaten bir iddiamız yoktu. 99'da Turizm Bakanlığı ile de 
Bakanlığımız bir işbirliği yapacak bu konularda. Biz bir katkımız 
olabilirse Turizm Bakanlığı’na getireceğiz o katkıyı ve mesela 
turizmde ciddi bir artış bekleniyor Latin Amerika'dan. Bunun 
ciddi çalışması içindeyiz. Ekonomik konularda başladık. Zaten 
biraz da aksilik herhalde. Biz başlattık. Brezilya'nın durumu 
sarsıldı. Fakat özellikle Arjantin, Brezilya, Meksika, Şili ve 
Küba'da. Küba iyi gidiyor zaten. Küba bizim için bir başarı örneği 
adeta. Küba ile ekonomik ilişkilerimiz. Sözünü ettiğim ülkelerle 
de 99 yılının bir ciddi büyüme getireceğini bekliyoruz.

Sayın Müsteşar siz de daha önce çok ilgilendiniz Latin 
Amerika'yla. Zannediyorum 99'da bir gelişme...

SAYIN MÜSTEŞAR: Efendim bu eylem planlarına bağ
landı hem Latin Amerika, hem Afrika. Bu bölge için de bir eylem 
planı ortaya çıkacak. Biz yalnız bunlarda kısa vadeli düşünmedik. 
Bunların somut sonuçlarını en azından orta vadede alacağız. Yani 
3-5 sene bunlara yoğun emek vermemiz gerekecek. Bu emeği 
vereceğiz. Kısa vadeli bazı sonuçlar, eğer başarılı olursak, mesela 
2000 yılında Güvenlik Konseyi adaylığımız var. Oradaki 
desteğimizi arttırabilecek miyiz? Seçilmek istiyorsak mutlaka art
tırmamız lazım. Arttıramazsak seçilemeyiz. Böyle ivedi 
sonuçlarını da daha kısa vadede göreceğiz. Yalnız özel sek
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törümüzün bu bölgelere ilgi göstermesi lazım. Ki bunu görü
yoruz. Latin Amerika örneğinde, özellikle Küba'yı incelersek çok 
yoğun bir ekonomik faaliyet başladı. Türk Hava Yolları iki hafta 
içinde başlıyor. Aynı şekilde Afrika'da da özel sektör ilgisinin 
canlandığını görüyoruz. Biz Bakanlık olarak karma heyetlerle 
şimdiye kadar 7-8 ülkeyi ziyaret ettik eylem planı çerçevesinde. 
Şimdi amacımız Güney Asya'dan başlayarak Uzak Doğu ve 
Pasifik'e de bu faaliyeti yayabilmek.

SORU : Eylem planları çerçevesinde siyasi ilişkilerin 
geliştirilmesinden söz ediyorsunuz. Ancak öte yandan geçtiğimiz 
dönemde bazı dış temsilciliklerin kapatılması gündeme gelmişti. 
Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O proje yine devam ediyor 
mu? Yani kapatılacak mı?

CEVAP (SAYIN BAKAN) : Bu kapatma olayı tamamen 
Türkiye'mizin kaynaklarını daha rasyonel kullanmak açısından 
düşünülmüş bir olaydır. Bu kapatma hiçbir zaman gelişen, 
gelişmesi gereken bölgelerle veyahut temsilciliklerle ilgili 
değildir. Çok dikkatli bir çalışmayla, onu da zaman içinde yapı
yoruz. Bir günden İkincisine değil. Zaman içinde azaltılabilecek 
temsilcilikleri biz bir değerlendirdik Maliye Bakanlığı’yla. îkisi 
birbirinden farklı olayların.

SORU : Irak'tan bir füze saldırısı olduğu sanısına 
dayanılarak İncirlik'de bir alarm durumu yaşandı. Bu konuda bize 
bilgi aktarır mısınız? Bunu yaparken de lütfen bu sanının nereden 
kaynaklandığını, kaynağını tespit edebildiniz mi? Böylesine bir 
alarm durumuna geçilmesini gerektiren gelişme nedir?

CEVAP : "Alarm durumuna geçildi" diye birşey bilmiyo
rum. Ancak sözünü ettiğiniz yanlış haber bize de geldi. Tabii ilk 
baştan yanlış olduğunu bilmediğimiz için biz de "acaba" diye bir 
üzerine gittik. Fakat daha sonra anlaşılan o uzaydaki kontrollerin, 
sistemlerin bir yanlış algılaması olduğu ortaya çıktı. Yani, 
Türkiye'mize yönelik bir füzenin Irak topraklarından yola 
çıkarıldığı haberinin doğru olmadığını, hem bu haberi ilk duyu
ranlar hem de bizim makamlarımız yalanladı.
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SORU : Buradaki toplantı bu konuyla mı ilgiliydi? Çünkü 
birkaç general ve MİT müsteşarı gelmişti.

CEVAP : Birkaç generali bilmiyorum. Belki ilgili birimle
rimizde toplantı vardı ama zannetmiyorum. Sayın MİT Müsteşarı 
da bununla ilgili değil.

SORU : Genelkurmay Başkamnın yeni bir açıklaması var. 
Türkiye olmasa da Kuzey Irak'a bir Scud füzesinin düştüğü yo
lunda. Size bilgi geldi mi?

CEVAP : Hiç öyle bir bilgi gelmedi. Böyle bir açıklama 
olduğunu da bilmiyorum. Sizden duyuyorum. Scud füzesi 
Türkiye'ye mi düştü?

SORU : Kuzey Irak'a. Bağdat'tan Kuzey Irak'a.

CEVAP : Askeri tarafını onlar daha yetkili olarak... Bakınız 
burada şunu söyleyeyim. Biraz yanlış bilgilendirme, yanlış anla
ma oluyor. Aman çok iyi check edin. Çünkü bugün öğleden sonra 
da benzer şeyler oldu. Açıklamalar yanlış anlaşılabiliyor veyahut 
açıklamayı, biz bir şey söylüyoruz, iyi söylemiyoruz, bizden kay
naklanabiliyor. Dolayısıyla çok iyi check edin. Benim size res
men söyleyeceğim, böyle bir olayın doğru olmadığıdır. Fakat 
böyle bir olay var mı diye biz de bir an tereddüt ettik. Hemen 
araştırdık ve olmadığını gördük.

SORU : Amerikan yönetimi...

CEVAP : Artık ben onu yorumlamam, Amerikan yönetimi
ni.

SORU : Hayır, başka uçaklarla ilgili. Amerikan yönetimi 
pilotların yetkisini arttırdı uçuşa yasak bölgeleri denetleyen uçak
ların pilotlarının yetkisini arttırdı. Bu Keşif Güç uçaklarının pilot
larını da kapsıyor mu efendim?

CEVAP : Efendim bizim kendi üssümüzden kalkanlar, 
bizim kurallarımızla bağlıdır. Diyeceğim bu. Bunun dışında 
birşey söylemiyorum.
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TÜRKİYE'NİN KOSOVA SORUNUNUN BARIŞÇI 
ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇABALARINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Bir Balkan ülkesi olan ve halen Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Dışişleri Bakanları düzeyindeki İşbirliği Süreci’nin 
dönem başkanlığını yürüten Türkiye, Kosova sorununun barışçı 
çözümüne yönelik uluslararası arayış ve çabalara bu sıfatlarıyla 
da etkin katkılarda bulunmaktadır.

Sayın Bakanımız, 17 Ocak tarihinde BM ve NATO Genel 
Sekreterleri ile AGİT Dönem Başkanına göndermiş olduğu mek
tuplara ilave olarak, son gelişmeler üzerine bu kez 27 Ocak günü 
ABD, Rusya Federasyonu, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya 
Dışişleri Bakanlarına gönderdiği mesajda, Kosova bunalımının 
hem İnsanî bakımdan hem de bölge güvenliği açısından ciddî 
boyut kazandığına işaretle, Sırp tarafının taahhütlerine içtenlikle 
bağlı kalması ve soydaşlarımız dahil bütün Kosova halkı ile ulus
lararası toplumun beklentilerini tamamen karşılaması gerektiğini 
vurgulamıştır. Ayrıca, Kosova halkının tümünün Kosova'nın gele
ceğini birlikte biçimlendirmelerine ve soydaşlarımız dahil 
Kosova'da yaşayan bütün ulusal toplulukların en ileri düzeyde 
hak ve özgürlüklere sahip olmalarına verdiğimiz önemin altını 
çizmiştir.

Kosova sorunuyla ilgili diplomatik çabalarımız yoğun bir 
biçimde sürdürülmektedir.

Öte yandan, NATO Konseyi, dünkü toplantısında, YFC 
tarafının uyarılmasını; bu uyarıya zamanında uyulmaması duru
munda, askerî seçenekler dahil, daha etkin önlemler alınmasını 
kararlaştırmıştır.
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Bölgeyle tarihî, kültürel ve İnsanî bağları olan Türkiye, 
Kosova'da kan dökülmesinin bir an önce durdurulmasını ve siyasî 
çözüm doğrultusunda daha fazla gecikilmeksizin ilerleme sağlan
masını arzu etmekte, bu nedenle söz konusu NATO kararını 
desteklemektedir.
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J<2

AVRUPA KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLER 
ANTLAŞMASI NA İLİŞKİN BASIN BİLGİ NOTU

1990 yılında imzalanıp 1992 yılında yürürlüğe giren 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nın 
(AKKA) Avrupa'daki değişen güvenlik koşullarına uyarlanması 
konusunda 1 Aralık 1996 tarihinde AGİT Lizbon Zirvesi’nde 
varılan mutabakatla Viyana'da adaptasyon çalışmaları başlamıştır.
2-3 Aralık 1998 günleri Oslo'da yapılan AGİT Dışişleri Bakanları 
Toplantısı’nda uyarlama müzakerelerinde karşılaşılan anlaş
mazlık noktalarının biran önce giderilerek bu yılın ilk aylarında 
yazım çalışmalarına başlanılması ve uyarlanmış AKKA'nın 18-19 
Kasım 1999 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek AGİT 
Zirvesi'nde kabul edilmesi öngörülmektedir.

u
Öte yandan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında t-* 

yürütülen düzenli istişareler çerçevesinde ve 11 Kasım 1998'de 
Moskova'da gerçekleştirilen istişarelerin bir devamı niteliğinde 
AKKA uyarlamasıyla ilgili çeşitli konular hakkında görüş 
alışverişinde bulunmak üzere 25 Ocak 1999 tarihinde Ankara'da 
üst düzey sivil ve asker yetkililerden oluşan RF heyetiyle teknik 
seviyede yeni bir istişare toplantısı düzenlenecektir.

Benzer istişareler diğer ülkelerle de düzenli olarak 
sürdürülmektedir.
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İSKEÇE MÜFTÜSÜ MEHMET EMİN AGA HAKKINDA 
ALINAN 17 AY HAPİS CEZASI KARARINA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın seçtiği İskeçe Müftüsü 
Mehmet Emin Aga hakkında 1996 yılında yayınladığı dini içerik
li mesajlar nedeniyle atanmış müftünün makam ve yetkisini 
gaspetmiş olduğu iddiasıyla açılan davanın 27 Ocak 1999 günü 
Lamia İstinaf Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Aga'nın 17 
ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenilmiştir.

Yunanistan, İskeçe Seçilmiş Müftüsü'nü hapis cezasına 
çarptırmak suretiyle 1913 tarihli Atina Andlaşması’nı bir kez 
daha ihlal etmiş bulunmaktadır. Yunanistan ayrıca, 590/77 sayılı 
yasayla Yunan Kilisesi’ne tanıdığı metropolitleri, 2456/20 sayılı 
yasayla da Yahudi Cemaati’ne tanıdığı hahamlarını seçme 
hakkını Türk azınlığından esirgeyerek Batı Trakya'daki soydaş 
azınlığa diğer vatandaşlara tanınan hakların tamamının tanı
nacağını amir Lozan Anlaşması’nın 40.maddesini de ihlal etmiş 
ve ayırımcılık yapmış olmaktadır.

Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı'na yönelik bu 
hukuk dışı ve ağır bir insan hakları ihlali oluşturan uygulamasını 
kınıyoruz.

İskeçe Seçilmiş Müftüsü ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın 
diğer öndegelenlerinin uluslararası andlaşmalar hilafına adli taki
bata uğratılarak sindirilmeye çalışılmasına hukuk ve insan hak
larından yana olan herkesin karşı çıkması lazımdır. Yunanistan'ı 
Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarına saygı göstermeye davet 
ediyoruz.
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AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ (AKPM) 
GENEL KURULU’NDA YAPILAN OYLAMAYA İLİŞKİN

BASIN BİLGİ NOTU

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel 
Kurulu'nda 27 Ocak 1999 tarihinde yapılan oylama sonucunda, 
AKPM Türk Heyeti Başkanı, Adana Milletvekili Sayın Cevdet 
Akçalı, AKPM Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçilmiştir.

Sayın Akçalı bu görevi daha önce de iki kere deruhte etmiş 
bulunmaktadır.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan 
Yardımcılıklarına her sene Ocak ayında yapılan Genel Kurul 
toplantıları sırasında 18 Parlamenter seçilmekte ve bu 
Parlamenterler görevlerini yıl sonuna dek sürdürmektedirler.
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e . b ü y ü k e l ç i  s a y in  m e t in  m e k ik ’in
DIŞİŞLERİ GÜNCESİ’NE KATKISI

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 5 Aralık 1998 tari
hinde Çankaya'da düzenlenen bir merasimde, Mısır Arap 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammet Hüsnü Mubarek'e 
T.C.nin en yüksek Devlet Nişam’m vermiştir. Cumhurbaşkanı
Mübarek, söz konusu nişanı alan ilk Mısır Devlet Başkanı olmuş
tur.

Gözlemlediğim kadarıyla bu merasim Türk kamuoyunda 
pek iz bırakmadı. Bunun nedenini araştırırken öncelikle, 300 yıl 
Osmanlı hakimiyeti altında yaşamış Mısır'ın Türkiye'mizde ne 
ölçüde tanındığının ve bilindiğinin sorgulanması gerektiğini 
düşünüyorum.

Kısaca hatırlayalım:

Yaklaşık üçbin yıla yakın bir zaman parçası içerisinde 
Mısır'da hüküm sürmüş ve hala tüm ihtişam ve cazibesiyle ayak
ta duran Mısır Medeniyeti'nin sahibi Firavunlar, MÖ 322 yılında 
Mısır'ın Büyük İskender tarafından fethedilmesi sonunda devir
lerini tamamlamışlardır.

Fetihle birlikte başlayan Elen dönemi yaklaşık 300 yıl sür
müştür.

• • ••
Ülke MO 30 yılında Roma-Bizans hakimiyeti altına girmiş 

ve bu dönem 600 yıl devam etmiştir. Bu dönem içerisinde MS 54 
yılından itibaren Mısır Hristiyanlaşmaya başlamıştır.

MS 639 yılında Amr Ibn El As, emri altındaki 4500 kişilik 
ordusuyla Mısır'a girmiş ve bugünkü Kahire'nin hemen yakınında 
kurduğu Al Fustat şehrine yerleşmiştir.
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Mısır böylece dili ve ırkı farklı yeni bir kültürün, Arap- 
İslam kültürünün etkisi altına girmeye başlamıştır. Osmanlı 
hakimiyetine kadar geçen dönemde sırası ile Tulunoğulları, 
îkşitler, Fatimiler, Eyyubiler ve Memluklar devrinde Mısır'ın 
Araplaştırılması yoğun şekilde sürdürülmüştür. Mısır halkı özel
likle Memluklar'ın yönetimi altında siyasi ve iktisadi alanlarda 
büyük sıkıntılar yaşamış ve ülke tam bir kargaşa içine sokulmuş
tur.

İşte bu 'ortamda, 1517 yılında Osmanlılar Mısır'ı 
hakimiyetleri altına almışlardır. Osmanlılar Mısır'ı işgal 
etmemişler ve Türkleştirmemişlerdir. Ülkeyi, küçük bir askeri 
birliğin koruması altında, merkezden gönderdikleri valilerle 
yönetmeye çalışmışlardır. Bu gevşekliği fırsat sayan Memluklar 
Osmanlı valilerini etkileri altına alarak egemenliklerini eskisi gibi 
sürdürmüşlerdir.

Bu kargaşa içerisindeki Mısır, 1798 ile 1801 yılları içinde 
Napolyon'un istilasına da maruz kalmıştır.

Netice itibariyle, binlerce yıl süren çeşitli kültür ve yöne
timlerin etkisi altında kalan Mısır insanı sonunda yumuşak başİı, 
barışçı, yabancıyı yadırgamayan, laik ve biraz da kaderine razı bir. 
ruh yapısına sahip olmuştur.

Mısır'a Vali olarak atanan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın 
300 askerlik bir birliğin başında 1805 yılında Kahire'ye gelme
siyle Mısır'da tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçları bakımın
dan son derece önemli yeni bir dönem başlamıştır.

Kavalalı ilk iş olarak Memluklar’ı etkisiz hale getirmiştir. 
Nizam ve asayişi sağladıktan sonra Mısırlının hayatını kolay
laştıran bir dizi reformlara girişmiştir. Denilebilir ki, 1517'den 
beri Mısır halkı ilk kez Kavalalı döneminde huzura ve göreceli bir 
refaha kavuşmuştur. Memluklar’ın kötü yönetimi yüzünden 
Osmanlı Mısırlı nezdindeki sevgi ve itibarını yitirmiştir.

Buna mukabil Kavalalı, kısa bir zamanda Mısırlının sevgi 
ve saygısını kazanmıştır. Mısırlı Osmanlı ve dolayısı ile Türklere
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karşı duyduğu antipati yüzünden Kavalalı'nın Arnavut asıllı 
olduğuna inanır. Kavalalı yönetimdeki başarıları nedeniyle çağ
daş Mısır’ın kurucusu kabul edilir. Avrupa tarzı eğitim görmüş 
güçlü ordusuyla bölgedeki diğer Osmanlı eyaletlerini de Mısır'a 
katma arzusu yüzünden Bab-ı Ali ve güçlü Avrupa ülkeleriyle 
ihtilafa düşen Kavalalı 1849 yılında vefat etmiştir.

Kavalalı'dan sonra kayda değer olumlu ilk gelişme torunu 
Hidiv İsmail Paşa döneminde Süveyş Kanalı’nın açılmasıdır. Bu 
kanal Mısır'ın stratejik önemini arttırmıştır. İkinci önemli gelişme 
ise Avrupa'yı ömek alan batılılaşma olmuştur. Hidiv İsmail Paşa, 
Mısır'da ilk kez Temsilciler Meclisi'ni kurmuş, ilk toplantısını 
1866 yılında yapan Meclis düzensiz ve programsız bir çalışma 
yürütmekle birlikte parlamenter sistemin başlangıcını teşkil 
etmiştir. Bu başarıları yanında Hidiv İsmail, aşırı müsrif tutumu 
nedeniyle ülkeyi iflasın eşiğine getirmiş ve böylece başta 
İngiltere olmak üzere yabancı güçlerin Mısır'ın içişlerine karış
malarına ve ülkenin egemenliğinin kısıtlanmasına yol açmıştır.

Nitekim, 1882 yılında İngiltere fiilen Mısır yönetimine el 
koymuştur. Mısır hukuken Osmanlı hakimiyeti altında bulunmak
la beraber Bab-ı Ali İngiltere'nin bu davranışına karşı koya
mamıştır. Mısır'da ilk anayasa da 1882 yılında kabul edilmiştir. 
İngiltere 1883'den itibaren Mısır'ı bir protektora gibi yönetmeye 
başlamış, 1914'de de Protektora resmen ilan edilmiştir. Bu tarih
ten itibaren Mısır siyasi hayatında bağımsızlığa kadar sürecek 
çalkantılı bir dönem yaşanmıştır. Bab-ı Ali ise 1885 yılında 
Mısır'a bir temsilci göndermek suretiyle bu ülke üzerindeki 
hakimiyetini "hayali" olarak sürdürmeye çalışmıştır.

Ingiltere'ye karşı başlayan halk harekatı Saad Zaglul 
tarafından kurulan ve sonradan Mısır'ın ilk siyasal partisi olarak 
kabul edilecek Wafd Partisi tarafından yönlendirilerek 1919 yılın
da İngiltere'den bağımsızlık isteyecektir. İngiltere'nin red kararını 
takip eden çok karışık ve mücadeleli bir dönemden sonra Mısır, 
ancak 1923 yılında bağımsızlığını kazanmış ve akabinde yeni 
Anayasa ve seçim kanunu yürürlüğe girmiştir.
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Aynı yıl kurulan Türkiye Cumhuriyeti 1925 yılında Mısır'a 
Büyükelçi atamıştır. General Muhittin Akyüz, Ekim 1925 - Mayıs 
1931 tarihleri arasında Kahire'de ülkemizi temsil etmiştir.

Mısır ancak 1936 yılında İngiltere'nin siyasi kontrolünden, 
o da kısmen kurtulabilmiştir. Örneğin Mısır'daki İngiliz askeri 
varlığı ve Sudan'ın bağımsızlığı sorunları daha sonra çözüm- 
lenebilmiştir. Ancak Mısır'ın iç siyasi durumundaki çalkantı dur
mamış, 1928 yılında kurulan Müslüman Kardeşler Örgütü ile mil
liyetçi radikal Mısr Al-Fatat gibi dinci kuruluşlar siyaset sahne
sine çıkmışlardır.

1936 yılında tahta çıkan Kavalalı Mehmet Paşa 
Hanedam’mn son ferdi Kral Faruk döneminde Saray yanlısı ve 
Saray karşıtı siyasi partilerin bitmeyen kısır çekişmelerine şahit 
olunmuştur. 2. Cihan Harbinde Mısır, İngiltere'nin yanında 
Müttefikler safında yer almıştır.

1948 yılında Filistin’de İsrail'e karşı yapılan savaşta Mısır 
ordusunun uğradığı hezimet üzerine bir grup Mısır subayları “Hür 
Subaylar” adı altında bir araya gelmişlerdir. Bu tarihten sonra 
Kral Faruk'un despot yönetimini sürdürmesi üzerine Hür 
Subaylar 1952 yılında gerçekleştirdikleri darbeyle yönetime el 
koymuşlardır. Böylece Kavalı Mehmet Ali Paşa Hanedanı tarihe 
karışmıştır.

Mısır'da milliyetçilik akımları ve Mısırlıya milli bir kimlik 
bulma çabalan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hanedanı’mn son 
dönemine rastlar. Önce Mısırlıya Arap-îslam dışında Yunan ağır
lıklı bir Akdenizli kimliği verilmeye çalışılır. Arap istilasından 
önce Mısırlının Yunan uygarlığından etkilenmiş olduğu doğrudur. 
Bunun uzantısı olarak Mısırlı Avrupalı görünmeye özenir. Aynı 
zamanda Firavunlara dayanan eski Mısır medeniyetlerine de 
sahip çıkılır.

Ne yazık ki, Mısır milliyetçiliği geniş ölçüde Türk düş
manlığıyla beslenir. Aslında dönemin yöneticileri tarafından 
sürdürülen bu politika Mısır halkı üzerinde güçlü bir etki yap
mamıştır. Uygar ve zengin geçmişine rağmen Mısır'ın geri
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kalmışlığının nedeni olarak Osmanlı yönetimi suçlanır. Özellikle 
Arap milliyetçiliğinin oluşturulmasında bu iddialar geniş ölçüde 
kullanılmıştır.

1952 ihtilali bir askeri darbe idi. Bu darbeyle Mısır'da yeni 
bir dönem başlamıştır. Denilebilir ki, ilk kez Mısırlı Mısır'ı yönet
meye başlamıştır. Darbe Konseyi üyesi Cemal Abdül Nasır dar
benin lideri General Necip'i saf dışı bırakarak 1954 yılında tek 
adam olarak yönetimi ele geçirmiş ve ilk iş olarak siyasi partileri 
feshetmiştir. Sadece Müslüman Kardeşler’in faaliyetine izin ver
miştir. Karizmatik ve muhteris bir kişiliğe sahip olan Nasır 
ölümüne kadar ülkeyi tek başına yönetmiştir.

Tarım reformuna girişmiş ve bu bağlamda toprakları 
millileştirmek suretiyle zengin toprak sahiplerini karşısına almış 
ve sözde Arap Sosyalizmi’ni kurmuştur. Aswan Barajı inşaatı için 
ABD'den beklediği krediyi alamayınca Süveyş Kanalı’nı 
millileştirmiş ve böylece İngiltere ve Fransa'nın da düşmanlığını 
kazanmış, Süper Güçler arasında ise SSCB'ne yanaşmaya 
başlamıştır. Bağdat PaktCnı reddetmiş ve Arap Sosyalizmi slo
ganı altında Suriye ile birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti’ni 
kurmuştur. Yemen iç harbinde taraf olmuş, uluslararası arenada 
"pozitif nötralizm" fikri ile "Bağlantısızlar" grubuna katılmış ve 
liderliğe oynamıştır. Batı emperyalizmine karşı çıkarak üçüncü 
dünya doktrinlerine yakınlık göstermiştir.

Bütün bu düşünce ve faaliyetleriyle Batı'da olduğu kadar 
Arap ülkeleri nezdinde de huzursuzluk yaratmıştır. 1956 Süveyş 
Harekatı, 1967 Arap-İsrail silahlı çatışması ( Altı Gün H arbi) ve 
1969 Mısır-İsrail Süveyş harbinde üst üste başarısızlığa uğrayan 
Nasır, önemli ölçüde prestij kaybetmiş ve Arap dünyasında da 
gözden düşmüştür. İki süper güç ( A.B.D. - S.S.C.B. ) arasında 
dengeli bir yer ararken 1970 yılında ölmüştür.

Bu dönemdeki Türk-Mısır ilişkileri; Nasır'ın Kıbrıs soru
nunda Rum ve Yunan tezlerini desteklemesi ve Doğu Akdeniz'de 
hakim bir güç olma çabası ile o tarihlerde Kahire'de görev yapan 
Büyükelçimiz ve eşinin kendisiyle geçinememelerinin neden
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Hür Subaylar Grubu'nun Nasır'ın vefatında hala yanında 
kalabilmiş son üyesi Enver El Sedat, Cumhurbaşkanı seçilir 
seçilmez, ilk işi Nasr'm yakın arkadaşlarını yönetimden uzak
laştırmak olmuştur. Sedat, Nasır'dan çöküntü içinde bir Mısır 
devralmıştır. Ekonomi çökmüştür. Öğrenciler 1967 İsrail yenil
gisinin intikamının alınması isteğiyle ayaklanmışlardır. Ayrıca 
solcu öğrenciler ile Müslüman Kardeşler Örgütü militanları 
arasındaki silahlı çatışmalar giderek ağırlaşmıştır. Nasr yan
daşları Sedat'a karşı cephe almışlardır. Ordu da 1967 yenilgisinin 
utancını henüz üzerinden atamamıştır.

Sedat bir yandan bu sıkıntılarla uğraşırken, diğer yandan 
zengin Arap ülkeleriyle Nasr zamanında bozulmuş ilişkileri onar
maya ve özellikle ABD ile yakınlaşmaya çalışmıştır. Bu amaçla 
SSCB teknisyenlerini Mısır'dan çıkarmıştır. 1967 yenilgisini 
unutturmak amacıyla 1973 yılında Kanal Harekatı olarak bilinen 
askeri girişimle İsrail'i püskürterek SINAİ'yi geri almayı başar
mıştır. Bu başarı, dünyanın Arap-İsrail çatışmasına başka bir 
gözle bakmaya başlamasını sağlamıştır.

Sedat'ın Orta Doğu'da SSCB yerine ABD'ye kayması bir 
dönüm noktası oluşturmuştur. Bu başarı Mısır'da Sedat'ın itibarını 
önemli ölçüde arttırmıştır. Sedat ekonomik güçlüklerin aşılması 
amacıyla "Açık Kapı" politikası izlemiş ve yabancı sermayeyi 
ülkesine davet etmiştir. Böylece ekonomide kapitalist sistem ağır
lık kazanmaya başlamıştır. Siyasi ve sosyal girişimlerle Nasır 
döneminin ekonomik kısıtlamalarını kaldırmış, siyasi mahkumlar 
serbest bırakılmış ve ülkede özgürlük havası yaratılmıştır.

Bununla birlikte ekonomik güçlüklerin aşılması tümüyle 
sağlanamamıştır. 1976 yılında SSCB ile işbirliği Anlaşması’na 
son veren Sedat İsrail ile ancak diyalog yolundan varılacak bir 
çözümle barış sağlanabileceğine inanmış ve bu inancı ile 1977 
yılında İsrail'i ziyaret ederek barış yolunda çok önemli bir adım 
atmıştır. 1982 yılında CAMP DAVID Anlaşmaları'nı imzalayan 
Sedat, kanaatimizce Mısırlı liderler arasında en gerçekçi, cesur ve

olduğu diplomatik skandal yüzünden kötü bir seyir takip etmiştir.
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Ancak, İsrail ile ayrı barış imzaladığı için Mısır'ın Arap 
Ligi ve İslam Konferansı Örgütlerindeki üyelikleri askıya alınmış 
ve Arap ülkeleri Mısır'la siyasi ilişkilerini kesmişlerdir. Dış poli
tikadaki bu olumsuzluklara paralel şekilde ülke içerisinde de 
"Müslüman Kardeşler" ve "Mısır İhtilali" adlı örgüt yandaşları 
bir yandan yönetime diğer yandan da Kopt'lara (Hıristiyanlara) 
karşı amansız silahlı saldırılara giriştiler. Sedat bu çatışmalar ve 
gıda maddelerinin yetersizliği nedeniyle patlayan halk ayaklan
masını ancak ordunun desteğiyle bastırabilmiştir.

İsrail ile ayrı barış imzaladığı gerekçesiyle Müslüman 
Kardeşler, Sedat'a karşı muhalefetlerini amansızca sürdürmüşler 
ve nihayet 6 Ekim 1981 günü 1973 zaferinin kutlanması için 
düzenlenen askeri geçit resminde düzenlenen bir suikast sonu
cunda Sedat öldürülmüştür. Saldırı anında Sedat'ın yanında otu
ran Muhammet Hüsnü Mübarek ise yaralı olarak kurtulmuştur.

Sedat döneminde Türkiye-Mısır ilişkileri düşük düzeyli 
ancak dostane bir yol izlemiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Hüsnü Mübarek 
suikastten hemen sonra, önce Meclis tarafından ve hemen 
arkasından da düzenlenen halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçil
di. 1950'lerden beri Sedat'ı tanıyan Mübarek, Hür Subaylar 
grubundan olmamakla birlikte Nasır ve Sedat dönemlerini çok 
yakından izlemiştir. Hava Kuvvetleri mensubu genç bir subay 
iken SSCB'de havacılık eğitimi görmüş ve bombardıman uçağı 
pilotu olarak ülkesine dönmüştür. SSCB'de Rusça öğrenmiştir.

Sedat dönemindeki iç ve dış sorunlar Mübarek döneminde 
de sürmüştür. Örneğin Sedat'ın öldürülmesinden hemen sonra 
Müslüman Kardeşler örgütü militanları Güney Mısır'da güvenlik 
güçlerine saldırmışlardır. Buna ilaveten Sedat'a yapılan suikastin 
Müslüman Kardeşler yanlısı ordu mensuplarınca tertiplendiği 
ortaya çıkınca Mübarek orduda bir temizlik operasyonu gerçek
leştirmiş ve aynı zamanda benzer saldırı ve ayaklanmaların 
silahla bastırılacağını açıkça beyan etmiştir.

ileriyi gören Devlet Adamı sıfatına layıktır.
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Daha sonra Mısır'ın CAMP DAVID ve İsrail ile yapılmış 
barış anlaşmalarına ve Sedat'ın politikalarına sadık kalacağını, 
ekonomik reformlara öncelik tanıyacağını açıklamış ve bazı 
siyasi mahkumları serbest bırakmıştır. Ayrıca müslüman-hristiyan 
çatışmalarını önlemek ve iki din toplumu arasında barış havası 
yaratmak amacıyla hükümete iki Kopt Bakan atanmasını 
sağlamıştır.

Dış politikadaki hamlelerine ise Arap ülkeleri yanında 
SSCB ile de uzlaşma içine girmek, Filistinliler’in kendi gelecek
lerini kendilerinin tayin etmesi çabalarını desteklemek ve Sudan 
ve Libya ile de ilişkilerini normalleştirmek suretiyle devam 
etmiştir.

İç politikada Waft Partisi'nin yeniden siyasete dönmesine 
izin vermiş ve böylece muhalefetin güçlenmesine göz yummuş
tur. Bundan cesaret alan Müslüman Kardeşler seçimlerde birlikte 
hareket etmek üzere Waft Partisi ile anlaşmaya varmıştır. Böylece 
Müslüman Kardeşler ilk kez bir siyasi parti gibi faaliyet gösterme 
imkanına sahip olmuştur. Waft Partisi de ilk kez geleneksel laik 
hüviyetini terk etmiştir. Ancak, seçimleri üst üste hep hükümet 
partisi olan Milli Demokratik Parti kazanagelmiştir. Bu parti 
Cumhurbaşkanı Mubarek'in kontrolü altındadır.

Cumhurbaşkanı Mübarek, Nasr ve Sedat dönemlerini 
yakından yaşamış ve ayrıca yönetimlerde de görev almış olduğu 
cihetle deneyim ve birikim sahibi olmuştur. Kişilere ve sorunlara 
dengeli ve barışçı yaklaşmayı başarıyla sürdürmektedir. 
Gerçekçidir. Bu kişiliğini politikasına ve uygulamalarına 
kusursuz yansıtmaktadır. Bununla birlikte ve özellikle ülkesinin 
iç sorunlarının çözümlenmesinde demokratik yollardan ziyade 
orduyu kullanmak zorunda kalmaktadır. Süper güçlerle ilişki
lerinin sürdürülmesinde çok dikkatli, temkinli ve tedbirli davran
maktadır. Arap ülkeleriyle ilişkilerini önemli ölçüde düzeltmiş ve 
sonunda Arap Ligi ve İslam Konferansı örgütlerindeki yerini 
yeniden almıştır. Bugün bölgede, sayılan, güvenilir, sözü dinlenen 
ve kendisine danışılan değerli bir Devlet Adamı konumunu haklı 
olarak kazanmıştır ve başarıyla korumaktadır.
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Bugünkü görünüş şudur:

Orta Doğu'da Arap ülkeleri, devlet olma yeteneği ile devlet 
geleneği kendilerinden çok daha güçlü olan Mısır'sız ne harp ne 
de sulh yapabilirler. Mısır, ayrıca Arap ülkelerine İsrail ile başa 
çıkmanın en güçlü silahının bu ülkeyle barış tesis etmek olduğunu 
ve böyle bir başarı sağlandığı takdirde bundan öncelikle Arap 
ülkelerinin karlı çıkacaklarını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Mubarek'in Mısır'ı bugün kendi aralarında 
olsun veya diğer bölge ülkeleri ve süper güçlerle olsun Arap 
ülkelerinin muhtemel ihtilaflarında barışı korumak için arabulu
culuk yapacak değerli ve önemli bir ülke konumundadır. Mısır'ın 
başta Filistin meselesi olmak üzere bu misyonda başarı sağladığı 
izlenmektedir. Mısır aynı misyonunu başta Kuzey Afrika ülkeleri 
olmak üzere tüm kıtada ve üyesi bulunduğu uluslararası kuru
luşlarda da etkinlikle yerine getirecek durumda görünmektedir.

Türkiye’miz de Doğu Akdeniz komşumuz Mısır'ın ve onun 
Cumhurbaşkanı Muhammet Hüsnü Mubarek'in yukarıda belirt
tiğimiz misyonundan bölgede ve özellikle Arap ülkeleriyle ilişki
lerinde çok yararlı ve önemli sonuçlar sağlamıştır. 
Hükümetlerimiz, Cumhurbaşkanı Mubarek'in Mısır'ı ile ilişki
lerinde bu olguyu sürekli olarak gözönünde bulundurmalı ve bu 
ülkeyle dostluk, iyi komşuluk ve işbirliğini barış içinde sürdürme
lidirler. !

1991 yılında Mısır'a Büyükelçi olarak atandığımda önce 
merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve daha sonra yerine 
Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel'in de Türkiye için 
bölgedeki bir numaralı devletin Mısır olduğunu belirterek göre
vimle ilgili talimatlarını vermelerinin altında yatan gerçeğin bu 
olduğuna inanıyor ve Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in 
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammet Hüsnü Mubarek'e verdikleri 
Devlet Nişam'nın temelinde de aynı gerçeğin yattığını düşünüyo
rum.
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