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3 Ocak 2001

* Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tang 
Jiaxuan'm ülkemize yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

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

5 Ocak 2001

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Sudan 
Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

8 Ocak 2001

* Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tang 
Jiaxuan'ı kabullerine ilişkin açıklama.

* Gürcistan Devlet Başkanı Eduard 
Shevardnadze'nin Türkiye'ye yapacağı resmi 
ziyarete ilişkin açıklama.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ -  Ocak 2001 I



*

9 Ocak 2001

*
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11 Ocak 2001

12 Ocak 2001

*

Küba Dışişleri Bakanı Felipe Perez Roque'nin 
Türkiye'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

Türk-Yunan Ortak Mühendislik Seminerleri 
ile ilgili bilgi notu.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
"Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı"nda 
yaptıkları konuşma.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Yiğit Alpogan'ın Amavutluk'a 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

Zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın yol 
açabileceği etkiler konusunda bilgi notu.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Pakistan'a yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.
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13 Ocak 2001

*

15 Ocak 2001

*

16 Ocak 2001

V-

17 Ocak 2001

*

*

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, El Salvador 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Francisco Flores 
Perez'e ülkesinde meydana gelen deprem 
felaketi nedeniyle gönderdikleri başsağlığı 
mesajı.

İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami'nin 
Ankara'ya yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

Macaristan Dışişleri Bakanı Janos 
Martonyi'nin ülkemize yapacağı resmi ziyarete 
ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün haftalık olağan basın toplantısı.
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18 Ocak 2001

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi üyeliğine 
kabulü nedeniyle, bu ülke Cumhurbaşkanı 
Haydar Alivey'e gönderdikleri kutlama mesajı.

% Fransa Parlamentosu'nda sözde Ermeni 
soykırımı yasa teklifinin kabul edilmesine 
ilişkin açıklama.

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer ile 
görüşmelerinden sonra yaptıkları açıklama ve 
sorulara verdikleri yanıtlar.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Libya'ya 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
makamına davet ettiği Fransa'nın Ankara 
Büyükelçisi Bemard Garcia ile yaptığı 
görüşmeye ilişkin açıklama.

19 Ocak 2001

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami ile 
beraberindeki heyeti kabullerine ilişkin 
açıklama.

% Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk 
Loğoğlu'nun Azerbaycan'a yapacağı resmi 
ziyarete ilişkin açıklama.
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% Polonya Dışişleri Bakanı Wladyslaw 
Bartoszewski'nin ülkemize yapacağı resmi 
ziyarete ilişkin açıklama.

22 Ocak 2001

*

23 Ocak 2001

A

V-

*

24 Ocak 2001

V-

Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu 
Yıllık Toplantısı'na ilişkin bilgi notu.

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
İsviçre'ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin
açıklama.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic'in 
ülkemize yapacağı resmi ziyarete ilişkin
açıklama.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile Yunanistan 
Doğalgaz Şirketi DEPA arasında imzalanan 
işbirliği Memorandumu'na ilişkin açıklama.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Polonya Dışişleri 
Bakanı Wladyslaw Bartoszewski ile
beraberindeki heyeti kabullerine ilişkin
açıklama.
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25 Ocak 2001

*

26 Ocak 2001

*

29 Ocak 2001

*

Türkiye'nin El Salvador'da meydana gelen 
deprem felaketi üzerine bu ülkeye yaptığı 
yardıma ilişkin 'açıklama.

Filipinler Devlet Başkanlığımdaki değişikliğe 
ilişkin açıklama.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

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

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 
Ankara'da yapılacak siyasi istişarelere ilişkin 
açıklama.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Hindistan'daki deprem felaketi nedeniyle bu 
ülke Cumhurbaşkanı Shri Kocherit Raman 
Narayanan'a gönderdikleri taziye mesajı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Devlet 
Başkanı Eduard Shevardnadze'yi resmi 
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.
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% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Türkiye ile Gürcistan arasındaki heyetlerarası 
görüşmeler ve ortak bildirinin 
imzalanmasından sonra yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Devlet 
Başkanı Eduard Shevardnadze onuruna 
verdikleri akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşma.

v- Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan, 
Ortak Sınırın Mayınlardan Arındırılmasına 
İlişkin Anlaşma hakkındaki açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hüseyin 
Diriöz'ün kendisine yöneltilen bir soruya 
verdiği yanıt.

30 Ocak 2001

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in 
Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 
sözde Ermeni soykırımı yasasını onaylamasına 
ilişkin görüşleri hakkındaki açıklama.

% Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in, 
Pakistan'ı etkileyen deprem felaketi nedeniyle 
Pakistan Cumhurbaşkanı Rafïq Tarar'a 
gönderdikleri mesaj.

% Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın 
sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasayı 
onaylaması hakkındaki açıklama.
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# Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Fransa 
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın sözde 
Ermeni soykırımına ilişkin yasayı onaylaması 
konusundaki sorulara verdikleri yanıtlar.

31 Ocak 2001

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, yurtdışına düzenli 
işgücü gönderilmesinin 40. yılı dolayısıyla 
yayınladıkları mesaj.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in, 
Makedonya'ya yapacağı resmi ziyarete ilişkin 
açıklama.

*  Ocak Ayı Dış Politika Gelişm eleri.
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI TANG 
JIAXUAN’IN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tang Jiaxuan, 
Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 6-9 Ocak 2001 tarihlerinde 
ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret çerçevesinde iki ülke Dışişleri Bakanları 
başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilecek 
görüşmelerde, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak ve her iki 
ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular hakkında 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret sırasında, ülkemizin Asya-Pasifik Açılım 
Politikası çerçevesinde ilişkilerini her alanda geliştirmeye önem 
verdiği Çin Halk Cumhuriyeti ile bir Eylem Planı imzalanacaktır. 
Eylem Planı siyasi, ekonomik, kültürel ve konsolosluk ilişkileri 
alanlarında işbirliğini içermektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından da kabul 
edilecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

Değerli Arkadaşlar,

2001 yılının ilk basın toplantısına hoşgeldiniz. 2001 
yılının hepinize mutluluk, sağlık, başarı getirmesini dilerim. 
Sorularınızı cevaplandırmaya çalışayım.

SORU: Antalya-Kemer açıklarındaki kaza ile ilgili 
herhangi bir gelişme var mı?

  •

CEVAP: Iç makamlarımız gelişmeleri yakından takip 
etmekte ve kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu yabancı uyruklu 
göçmenlerin kimlikleri tespit edildiği ölçüde Büyükelçiliklerine 
veya ülkelerine haber verilmekte, kimlik bilgileri iletilmektedir.

Yasadışı göç konusuyla ilgili tutumumuzu biliyorsunuz. 
Türkiye yasadışı göç konusunda gerek içeride, gerek uluslararası 
alanda üzerine düşeni yapmaktadır. İçişleri Bakanlığımız bu 
konuda uzun zamandır ciddi önlemler almaktadır. Konuyu ve 
gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili ülkelerle yoğun işbirliği 
içinde bulunmaktadır. Son olayda da görüldüğü gibi, yasadışı göç, 
uluslararası boyut taşımakta ve dolayısıyla etkin uluslararası 
işbirliğini gerekli kılmaktadır.

SORU: Uzun zamandır Kuzey Irak’taki gelişmeleri 
değerlendirmiyoruz. Biraz bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?

Bir de; Türk birliklerinin Süleymaniye’ye doğru ilerlediği 
yönünde duyumlar alınıyor. Elinize ulaşan herhangi bir bilgi var 
mı?

2 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak2001



CEVAP: Şu ana kadar elime ulaşan bir bilgi yok. Onu 
soruşturacağım. Kuzey Irak’taki durumla ilgili olarak da şunu 
söyleyim: Şu anda yeni bir değerlendirmeyi gerektirecek nitelikte 
özel bir gelişme olduğunu zannetmiyorum. Ama önümüzdeki 
günlerde düzenleyeceğimiz bir “background” toplantıda o konuyu 
da değerlendirelim. Gelecek hafta bir üst düzey yetkilimiz 
tarafından içinde bulunduğumuz yılın perspektifleri, genel 
görünümü, beklentilerimiz gibi konularda ufuk turu niteliğinde bir 
“background” toplantı yapmayı öngörüyoruz. Orada bu konuya da 
gireriz zannediyorum.

SORU: Bush’un yönetimi devralmasından sonra, üç ay 
içinde Ermeni tasarısının tekrar Kongre’ye gelmesi yönünde çok 
ciddi duyumlar alınmaya başlandı. Aynı zamanda Avrupa’daki 
seyrini de yakından izliyoruz. Bu çerçevede, Dışişleri 
Bakanlığı’nın bazı tedbirler üzerinde çalıştığını -devletin diğer 
mekanizmalarıyla beraber- biliyoruz. Bu konuda herhangi bir 
gelişme var mı? Ayrıca, Bush yönetimine şimdiden bir sinyal 
gönderilmesi sözkonusu mu?

CEVAP: Biz her zaman, tarihin tahrifine yönelik, tarihi 
gerçekleri saptıran ve haksız şekilde Türkiye’yi suçlayacak bu tip 
girişimlere karşı olduğumuzu belirtiyoruz ve buna karşı 
girişimlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla, bu çalışmalarımız 
sürekli devam etmektedir.

SORU: Başkan Bush, Enerji Bakanlığı’na Ermeni yanlısı 
bir kişiyi atadı. Bu acaba, Bakü-Ceyhan boru hattı projesini ve 
Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkiler?

CEVAP: Kişilerin Türkiye’ye karşı tavırları veya 
tutumları hakkında herhangi bir yorumda bulunmadan önce; tabii 
ki herkesin Türk dostu olmasını, Türkiye’nin dostu olmasını 
beklediğimizi belirtmek isterim. Bu gibi durumlarda, önemli olan 
icraattır. ABD yönetiminin bütün yeni bakanlarına başarılar 
dileriz. Türk-Amerikan ilişkileri giderek çeşitlenmekte ve 
derinleşmektedir. İlişkilerin çeşitli alanlardaki olumlu seyrini 
devam ettireceğini tabiatıyla ümit ediyoruz, bekliyoruz.
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SORU: Türkiye’nin Bağdat’taki temsilciliğinin 12 
Ocak’ta yeniden Büyükelçilik düzeyine çekilmesi gündemdeydi. 
Bu tarihte bir değişiklik var mı? Türkiye’nin bu tutumuna karşı 
özellikle ABD’den gelen bir tepki var mı?

CEVAP: Bu konuda daha önce de bir açıklama yapmıştık. 
Temsil düzeyinin yükseltilmesi konusunda bir karar alındığını, 
ancak bunun uygulanmasının zamanlaması konusundaki yetkinin 
Dışişleri Bakanlığı’nda olduğunu, o açıklamamızda dile 
getirmiştik. Onun ötesinde, şu aşamada bir ayrıntıya 
giremeyeceğim.

SORU: Almanya’nın eski başbakan yardımcısının 
Güneydoğu konusunda bir değerlendirmesi vardı. Basınımızda 
çıktığı üzere, Güneydoğu sorununun Sevr Anlaşması’yla 
halledilmesi gerektiği görüşünde olduğunu açıklamıştı. Bu 
açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Tabiatıyla, yanlış bir açıklama olarak
değerlendiriyoruz. Ancak bu, anlaşıldığı kadarıyla kişisel 
görüşüdür. Basında yer aldığı kadarıyla ne derece doğru 
bilmiyorum. Ancak, böyle bir değerlendirmeye olumlu bakmamız 
mümkün değildir.

SORU: Bugünkü basında, Bakanlar Kurulu’nun KKTC ile 
entegrasyon kararı aldığı yolunda haberler var. Bu konuda neler 
söyleyeceksiniz? Türk dış politikasını nasıl etkileyecek?

CEVAP: Dış politikayı etkilememesi gerekir. Benim 
bildiğim kadarıyla; Türkiye ile KKTC arasında ekonomik ve mali
konularda işbirliğinin esaslarını belirleyen bir düzenleme 
sözkonusu.

SORU: Körfez ülkeleri bir ortak savunma örgütü 
kurmuşlar. Daha çok Irak ve İran’a yönelik bir işbirliği olarak 
değerlendiriliyor. Bu konudaki görüşleriniz nedir?
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CEVAP: Körfez ülkeleri zaten Körfez İşbirliği Konseyi 
adı altında bir siyasi işbirliği örgütü kurmuş bulunuyorlar ve 
çeşitli alanlarda işbirliği yapıyorlar. Bunun ötesinde sırf 
savunmaya yönelik ayrı bir örgütlenmeye gittiklerine dair 
söylediğiniz hususu araştıracağım. Biz, Orta Doğu’da ve 
dünyanın her yerinde barış ve istikrarın korunması, refah ve 
kalkınmanın, ekonomik işbirliğinin artması gibi ilkeleri 
desteklemekteyiz.

SORU: Orta Doğu Barış Süreci görüşmeleri kapsamında 
yeni bir hareketlilik başladı. Bu kapsamda, Dışişleri Bakam’mn 
yapmış olduğu yeni bir temas var mı? Ya da yapmayı planlıyor 
mu? Ayrıca, bu son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Atıfta bulunduğunuz husus, Sayın Arafat’ın 
Vaşington’a yaptığı son ziyaret herhalde. Bunun, ABD’nin ortaya 
koyduğu barış parametreleriyle ilgili ek bilgileri alma amacına 
yönelik olduğunu anlıyoruz. Filistin tarafının bu bilgiler ışığında 
yapacağı değerlendirmelerin barış görüşmelerinin devamına 
imkan vermesini diliyoruz.

Sayın Bakanımızın konuyla ilgili temasları hakkında 
geçen hafta bir açıklama olmuştu. Kendileri, 26 Aralık günü 
Amerika Dışişleri Bakanı Albright, İsrail Dışişleri Bakanı Ben 
Ami, Filistin Devlet Başkanı Arafat ve Mısır Dışişleri Bakanı Amr 
Musa ile telefon görüşmelerinde bulunmuş ve Vaşington 
görüşmelerinde tarafların elde ettikleri ivmenin sürdürülmesi 
gereğini vurgulamıştı. Bunun dışında şu aşamada belirli bir temas 
yok. Ancak sürekli olarak, çeşitli düzeylerde, taraflarla işbirliği ve 
temas halindeyiz.

SORU: Yunanistan’ın Ege’deki kayalıklar konusunu 
tekrar gündeme getirmeye hazırlandığına ilişkin haberler var. 
Türkiye’nin de buna tepki vermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Bu 
konuyu biraz açabilir misiniz?

CEVAP: Bu haberleri henüz görmedim. Onlara bir 
bakayım. Onun ışığında size bir tepkimiz olacaksa ileteyim.
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SORU: Aralık ayının son günlerinde, Iran Savunma 
Bakam’mn çok sert bir açıklaması oldu. İsrail’in Lübnan veya 
Suriye’ye yönelik bir harekat gerçekleştirmesi halinde İran’ın 
tepkisinin beklenmedik ve korkunç olacağını söyledi. Bununla 
ilgili bir değerlendirmeniz var mı?

CEVAP: Orta Doğu konusundaki birinci önceliğimiz 
şiddetin azaltılması, ikinci önceliğimiz ise Barış Süreci’nin tekrar 
rayına oturtulmasıdır. Bu yöndeki gayretlere biz de katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. Başkalarının da bu gayretlere katkıda 
bulunmasını temenni ediyoruz.

SORU: Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı Fransa’dan 
İsveç’e geçti. İsveç’in özellikle insan hakları ve Kürt sorunuyla 
ilgili politikalarının Türkiye’yi rahatsız edici mahiyette olduğu 
biliniyor. Türkiye’nin AB’nin yeni dönem başkanlığından 
beklentileri nedir?

CEVAP: Bu tartışma, Katılım Ortaklığı Belgesi’nin 
kabulü konusunun İsveç Dönem Başkanlığına sarkması 
ihtimalinin belirdiği günlerde de yapılmıştı. Türkiye’nin, İsveç’in 
başkanlığı döneminde böyle bir belgenin geçmesinin daha zor 
olacağını düşündüğü gibi birtakım spekülasyonlar yapılıyordu. 
Biz de diyorduk ki; “Hayır, biz İsveç’in dönem başkanlığını diğer 
dönem başkanlıkları gibi telakki ediyoruz.” Özel olarak İsveç’in 
dönem başkanlığından şu veya bu şekilde değişik bir beklentimiz 
olmadığını vurgulayageldik. Aksine, Nordik ülkelerin dönem 
başkanlığı zamanında olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Mesela, 
Finlandiya’nın dönem başkanlığı zamanında Helsinki Zirvesi’nde 
Türkiye’nin AB adaylığı kabul ve tescil edilmiş idi.

Dönem başkanlığından neler bekliyoruz? Dönem 
Başkanlığından AB’den neler bekliyorsak onu bekliyoruz. Yani, 
Türkiye-AB ilişkilerinin giderek daha üst düzeye çıkması ve 
Türkiye’nin tam üyelik yolunda ilerlemesinin hızlandırılması.

olabilir mi?
gecikme
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CEVAP: Oyle bir haber duymadım. Ancak biliyorsunuz, 
Ulusal Program’m koordinasyonu Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığımıza bağlı AB Genel Sekreterliği’nin 
sorumluluğundadır. Belki oradan bilgi almanız mümkün olabilir.

SORU: Sayın Başbakan’ın bir talimatı olmuş; Rusya ile 
Almanya arasında giderek güçlenen işbirliği konusunda. 
Türkiye’nin bu yönde bir endişesi mi var?

CEVAP: Meseleye o açıdan bakmamak lazım.
Biliyorsunuz, biz de Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi çeşitli 
alanlarda daha genişletmek, ilerletmek, derinleştirmek istiyoruz. 
Çok üst düzeyde ilişkilerimiz var. Gerek ekonomik alanda, gerek 
diğer alanlarda gerçek potansiyeline ulaştırmak istiyoruz. Diğer 
taraftan, Türkiye de, uluslararası ilişkilerde stratejik nitelik 
taşıyan olayları, özellikle yakın çevresindeki gelişmeleri her ülke 
gibi dikkatle izlemek ve sürekli değerlendirmek durumundadır.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN SUDAN 
CUMHURİYETİ’NE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem 9-10 Ocak 2001 
tarihlerinde Sudan Cumhuriyeti Dışilişkiler Bakanı Mustafa 
Osman İsmail’in davetine icabetle Sudan Cumhuriyeti’ne resmi 
bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Sudan Cumhuriyeti 
arasındaki siyasi ilişkilerin yanısıra, ekonomik, ticari ve kültürel 
ilişkilerin ele alınması, bu vesileyle iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunulması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın Hartum’u ziyareti ile eşzamanlı 
olarak, İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından “Türkiye-Sudan 
Ticari ve Ekonomik İlişkileri” konulu bir seminer de 
düzenlenecektir.

8 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-



5 © O E

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

Bağdat Büyükelçiliğimiz Daimi Maslahatgüzarı 
Büyükelçi Selim Karaosmanoğlu’nun dış görev süresi dolmuş 
olup, komşumuz Irak ile ilişkilerimizin özellikleri göz önüne 
alınarak Hükümetimizce evvelce kararlaştırılmış bulunduğu 
üzere, kendisinin yerine atanan Sayın Mehmet Akat yakında 
Büyükelçi olarak Bağdat’taki görevine başlayacaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI TANG 

JIAXUAN’I KABULLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, resmi bir ziyaret 
için Ankara’da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Tang Jiaxuan ile beraberindeki heyeti bugün (8 Ocak) kabul 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye’nin “Tek Çin” politikası 
çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti’ni Çin’in tek yasal temsilcisi 
olarak tanıdığını vurgulamış ve iki ülke halkları arasında var olan 
tarihsel bağların, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sağlam bir 
zeminini oluşturduğunu belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti 
arasında her alanda hızla güçlenmekte olan ilişkiler içinde ikili 
ekonomik ve ticari işbirliğini dengeli biçimde geliştirmeyi 
istediğimizi belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Sezer bu bağlamda, ikili 
ticaret hacminde ülkemiz aleyhine olan açığın Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin de katkılarıyla giderek azaltılması gereğine 
işaret etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
başlatılan altyapı tasarılarına Türk girişimcilerinin de 
katılmalarının sağlanmasını beklediğimizi, ayrıca Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Türkiye’de çok düşük düzeyde bulunan 
yatırımlarını artırabileceğini ve ülkemizdeki serbest bölgelerde 
üretim yaparak üçüncü ülke pazarlarına açılma olanaklarından 
yararlanabileceğini dile getirmiştir. Cumhurbaşkanı Sezer, Çin 
Halk Cumhuriyeti’yle kültürel ve bilimsel alanlardaki 
ilişkilerimizi de geliştirmek istediğimizi belirtmiştir.
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Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tang Jiaxuan, 
Cumhurbaşkanı Sezer’e Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Jiang Zemin’in selamlarını ve iyi dileklerini ileterek, ülkesiyle 
Türkiye arasındaki ilişkilerin gösterdiği gelişmeden duydukları 
memnuniyeti dile getirmiş ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye 
ile olgun siyasal ilişkilerine eş düşecek biçimde başta ekonomi, 
ticaret ve turizm olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini artırma 
kararlılığında olduğunu kaydetmiştir.
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Gü r c is t a n  d e v l e t  b a ş k a n i  e d u a r d
SHEVARDNADZE’NİN TÜRKİYE’YE YAPACAĞI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Shevardnadze, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, 29-30 Ocak 2001 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Bilindiği üzere, Sayın Shevardnadze’nin Kasım ayı
başlarında gerçekleşmesi öngörülen ziyareti ailesindeki bir vefat 
nedeniyle ertelenmişti.

Ziyaret sırasında, Türkiye ile Gürcistan arasında yüksek 
seviyede seyreden ilişkilerin önümüzdeki dönemde çok yönlü 
şekilde daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin 
gerek ikili gerek uluslararası platformlarda daha da 
güçlendirilmesi olanakları araştırılacaktır. Görüşmelerde ayrıca, 
her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret, dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde 
bulunduğumuz Gürcistan ile her alanda varolan içten ve dostça 
ilişkilerimizin gelişimine yeni bir ivme kazandıracaktır.
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KÜBA DIŞİŞLERİ BAKANI FELIPE PEREZ ROQUE’NİN 
TÜRKİYE’YE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Küba Dışişleri Bakanı Felipe Perez Roque, Dışişleri 
Bakanı Sayın İsmail Cem’in davetlisi olarak 17-18 Ocak 2001 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı Roque’nin ziyaretinde, iki ülke Dışişleri 
Bakanları arasında yapılacak görüşmelerde, Latin Amerika ve 
Karayibler’e Açılım Planımız çerçevesinde, Türkiye ile Küba 
arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ve iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir.

Küba Dışişleri Bakanı, ziyareti kapsamında 
Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer, TBMM 
Başkanımız Sayın Omer Izgi ve Başbakanımız Sayın Bülent 
Ecevit tarafından kabul edilecek ve Devlet Bakanları Sayın Rüştü 
Kazım Yücelen ve Sayın Ramazan Mirzaoğlu ile görüşecektir.
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TURK-YUNAN ORTAK MÜHENDİSLİK SEMİNERLERİ
İLE İLGİLİ BİLGİ NOTU

Türk ve Yunan halkları arasında 17 Ağustos 1999 Kocaeli 
Depremi ve 7 Eylül 1999 Atina Depremi sonrasında oluşan 
karşılıklı yakınlaşma ortamında, Türk ve Yunan Dışişleri 
Bakanlarının 20 Ocak 2000’de imzaladıkları “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Yunanistan Arasında Çevrenin Korunması 
Hakkında Mutabakat Muhtırası” uygulaması çerçevesinde, 
Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası ile Yunanistan Teknik Odası 
tarafından “Türk-Yunan Ortak Mühendislik Seminerleri” 
düzenlenmiştir.

Ortak seminerlerin konusu, “Yapılarda Deprem Hasarının 
Değerlendirilmesi ve Onarım-Güçlendirme”dir. Seminerlerde, 
Türk ve Yunan tarafından altışar bilim adamı ve mühendisin 
yapacağı sunuşlara ek olarak, Amerika Birleşik Devletlerinden 
davet edilen dört uzman bilim adamı ve mühendis konu ile ilgili 
konuşmalar yapacaklardır.

Ortak seminerlerin ilki 8-9 Ocak 2001’de Atina’da, 
İkincisi ise 11-12 Ocak 2001’de İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi 
Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. İstanbul’daki seminer, İnşaat 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından, Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü’nün katkısı ile düzenlenecektir.

Türk ve Yunan mühendislik örgütleri tarafından ilk kez 
düzenlenen bu toplantıların temel amacı, her iki ülke 
mühendislerinin ortak sorunu olan deprem hasarlarının 
değerlendirilmesi ve onarım-güçlendirme konularında meslek içi 
eğitime katkıda bulunmak ve depreme ilişkin ortak sorunlar 
üzerinde karşılıklı bilgi alışverişi sağlamaktır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN
“ULUSLARARASI ANAYASA HUKUKU 

KURULTAYF’NDA YAPTIKLARI KONUŞMA

ANKARA

Değerli Konuklar,

Sözlerime, bu önemli uluslararası etkinliği, “Uluslararası 
Anayasa Hukuku Kurultayı”nı düzenleyen Türkiye Barolar 
Birliği’ne ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Kurultaylar, uluslararası boyutu da varsa, oldukça güç 
gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bununla birlikte, kuramcıların, 
bilim adamlarının, konunun uzmanlarının ve uygulayıcıların 
bilgilerini ve birikimlerini katılanlarla paylaştıkları kurultaylar, 
son derece yararlı sonuçlar doğururlar; konuları planlayanlara, 
kuralları koyanlara ve uygulayıcılara yardımcı olurlar.

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini yaşadığı 
günümüzde Anayasamızın da evrensel ölçütlere göre yeniden 
yapılandırılması kaçınılmazdır. Bu Kurultay’ın, uluslararası 
boyutu da gözönünde bulundurulursa, anayasa sorunlarını 
tartışmaya açarak toplumun beklentilerine yanıt vermeye 
çalışacağına, çağdaş bir anayasanın nasıl olması gerektiği 
konusunda topluma ve Anayasa değişiklik çalışmaları yönünden 
de Parlamento’ya ışık tutacağına inanıyorum ve verimli geçmesini 
diliyorum.
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Anayasalarda, devletlerin hukuksal yapısı, organların 
görev ve yetkileri, birbiriyle ilişkileri belirlenir; yasama ve 
yürütme erkleri karşısında bireylerin temel hak ve özgürlükleri 
düzenlenip, bunlara güvence sağlanır, bunun için iktidar gücünü 
sınırlayan kural ve ilkeler konulur.

Temel yasa olan anayasaların diğer yasalar karşısındaki bu
üstün konumları, onların özenle korunmalarını zorunlu
kılmaktadır. Bu zorunluluk, rejimin temellerine ve devletin temel
niteliklerine dokunmadan anayasaların çağdaşlaştırılmasına,
günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilmesine engel 
değildir.

Anayasa’nın 11. maddesinde, Anayasa hükümlerinin,
yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetimi, diğer kuruluş ve
kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu, yasaların
Anayasa’ya aykırı olamayacağı belirtilerek Anayasa’nın 
üstünlüğü vurgulanmıştır.

Ayrıca, yargı erkine yasama ve yürütme karşısında 
üstünlük sağlanarak yasama ve yürütmenin iktidar gücü 
dengelenmek istenilmiştir.

1961 ve 1982 anayasalarında, yasaların Anayasa’ya
uygunluğunun yargısal denetiminin öngörülmesi ve Anayasa
Mahkemesi’nin kurulup sürdürülmesiyle, Anayasa’nın
bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine etkinlik ve işlerlik 
kazandırılmıştır.

Değerli Konuklar,
m

Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bir 
hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğü ilkesi devletin tüm eylem ve işlemlerinin yargı 
denetimine bağlı tutulmasını zorunlu kılmaktadır.

Sayın Konuklar,
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Ne var ki, Anayasa’da yargı denetimini kısıtlayan 
düzenlemeler bulunmaktadır.

Anayasa’nın geçici 15. maddesi bunların en önemlisini 
oluşturmaktadır. Madde’nin son fıkrasına göre, Milli Güvenlik 
Konseyi döneminde çıkarılan yasalar ve kanun hükmünde 
kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülememektedir. 
Böylece, bu dönemde yürürlüğe konulan yasaların denetimi 
yapılamamaktadır.

Yargı denetimini kısıtlayan düzenlemelerden İkincisi, 
olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgilidir. 
Anayasa’nın 148. maddesine göre, olağanüstü hallerde, 
sıkıyönetim ve savaş durumlarında çıkarılan kanun hükmünde 
kararnamelerin Anayasa’ya aykırılığı savıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne dava açılamaz.

Böylece, bu rejimlerde, temel haklara ve özgürlüklere 
ilişkin getirilebilecek sınırlama ve yasaklamalar yargı denetimine 
bağlı olmamaktadır. Oysa, anayasal bir rejim olan olağanüstü 
yönetim dönemlerinde de hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli 
olması gerekir.

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini 
gerçekleştirmenin en önemli öğelerinden biri de yargı 
bağımsızlığıdır. Anayasa’da yargı bağımsızlığını zedeleyici kimi 
düzenlemeler bulunmaktadır.

Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Danıştay üyeleri ile, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini kendisine sunulan 
adaylar arasından ya da doğrudan seçmekte ve atamaktadır.

Yüksek Mahkeme üyelerinin yargı organınca gösterilecek 
adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca seçilmesi, yargıyı 
yürütmeye bağlamanın bir belirtisi olarak değil, yargıya verilen 
yerin yüceliğini gösteren bir düzenleme olarak yorumlanabilir.
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Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinin seçimi 
yönünden böyle bir yoruma katılmak güçtür. Görevi ile ilgili suç 
işlediğinde kendisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayacak ya da 
açacağı bir iptal davasına bakacak olan Anayasa Mahkemesi’nin 
üyelerini Cumhurbaşkanı’nın seçmesi yargı bağımsızlığı ve 
hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmaz.

Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşum 
ve çalışma biçiminden doğan pek çok sakınca yargı bağımsızlığını 
zedelemektedir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, adli ve 
idari yargıda görev yapan yargıç ve savcıları mesleğe alma, atama, 
nakletme, disiplin cezalarını verme, yükseltme, meslekten 
uzaklaştırma, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi 
üyelerini seçme gibi çok önemli yetkiler kullanmaktadır.

Böylesine önemli bir işlevi olan Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nda, yürütme organının temsilcisi olan Adalet 
Bakanı’na ve Bakanlık Müsteşarı’na yer verilmesi yargı 
bağımsızlığına uygun düşmemektedir.

S ayın Konuklar,

Anayasa’da, genel ve özel af ilanına karar verme yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir.

Affın, cezanın istenmeyen etkisini azaltarak ceza adaletine 
yardımcı olduğu, toplumdaki çatışmaların unutulması, kin 
duygularının önlenmeye çalışılması gibi durumlarda ceza 
politikasının uygulama aracı olarak kullanıldığı ileri 
sürülmektedir.

Bununla birlikte affın, toplum vicdanını incittiği, adalet 
anlayışıyla bağdaşmadığı, yargıya ve giderek devlete olan 
güvenin yitirilmesine neden olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin af yetkisinin Anayasa’dan 
çıkarılması konusunun tartışılmasının zamanının geldiğine 
inanıyorum.
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Hukuk devleti ilkesi, yönetenlerin de yönetilenler gibi 
hukukla bağlı kılınmasını öngörür. Devletin üstün otoritesinin 
hukuka bağlılığının sağlanarak dengelenmesinin ilk koşulu, yargı 
denetiminin devletin tüm organlarının eylem ve işlemlerini 
kapsamasıdır.

Buna karşılık Anayasa’da, Cumhurbaşkanı’nın tek başına 
yapacağı işlemlerin yargı denetiminin dışında tutulacağı, 
Cumhurbaşkanı’nın resen imzaladığı kararlar ve emirler ile 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına karşı yargı 
mercilerine başvurulamayacağı, uyarma ve kınama cezalarının 
yargı denetimi dışında bırakıldığı belirtilmiştir.

Bireylerin hukuksal durumlarını etkileyebilecek işlemlere 
karşı yargı yolunun kapalı olması hukuk devleti ilkesiyle 
bağdaşmamaktadır.

Sayın Konuklar,

1995 yılında, 4121 sayılı Yasa ile Anayasa’da önemli 
değişiklikler yapılırken siyasi partilere ilişkin 68. ve 69. maddeler 
de yeniden düzenlenmiştir.

Anayasa’nın 69. maddesindeki, “Cumhuriyet 
Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve 
kurucularının hukuki durumlarının Anayasa ve kanun 
hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle 
denetler, faaliyetlerini takip eder” kuralı, 1995 değişikliği ile 
metinden çıkarılmıştır. Böylece, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın siyasal partileri denetleme yetkisi sona ermiştir.

Siyasal partilerin yurt dışında örgütlenip siyasal 
etkinliklerde bulunamayacaklarına, kadın ve gençlik kolları ve 
benzeri kuruluşlar oluşturamayacaklarına ve vakıf 
kuramayacaklarına ilişkin Anayasa’nın 68. maddesindeki kural da 
1995 değişikliği sırasında kaldırılmıştır.

Sayın Konuklar,
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Yine, 1995 yılında 68. maddede yapılan değişiklikle 
seçmen yaşı 21’den 18’e indirilmiştir.

Anayasa’da yapılan bu değişikliklerin kimileri, aradan beş 
yıldan fazla süre geçmesine karşın Siyasi Partiler Yasası’na 
yansıtılmamıştır.

Siyasi Partiler Yasası’nda gerekli değişikliklerin 
yapılarak, Anayasa’ya uygun duruma getirilmesi zorunludur.

Siyasi Partiler Yasası, Milli Güvenlik Konseyi döneminde 
çıkarıldığından Anayasa’nın geçici 15. maddesi kapsamına 
girmekte ve Yasa kurallarını Anayasa’ya uygunluk denetimine 
bağlı tutma olanağı bulunmamaktadır.

Bu nedenle de, Siyasi Partiler Yasası’nın biran önce 
Anayasa ile uyumlu duruma getirilmesi ve demokratikleşmeye 
Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişikliklerle başlanması 
gerekmektedir.

Sayın Konuklar,

Anayasa’nın 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nca, Anayasa’ya ve yasalara 
uygun olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği belirtilmiştir.

Görüldüğü gibi yürütme iki organdan oluşmaktadır. 
Bunlardan, Anayasa’nın 101. maddesinde tarafsız olması 
gerektiği açıkça belirtilen Cumhurbaşkanı tarafsız organı; bir ya 
da birden fazla siyasal partiden oluşan Bakanlar Kurulu ise siyasi 
organı temsil etmektedir.

Cumhurbaşkanı’nın, Bakanlar Kurulu’ndan ayrı bir organ 
olmasına karşın, yürütmeyi oluşturan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu’nun Devlet yönetimi ile ilgili kararlarda birbirinden 
bağımsız işlemler yapma yetkisi yoktur. Bu konuda ortak hareket, 
işlemlerin hukuksal geçerliliği için zorunluluktur.

20 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak2001



Ayrıca, Anayasa’nın 104. maddesinde, 
Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’ı atamak ve istifasını kabul etmek, 
Başbakan’ın önerisi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son 
vermek, gerekli gördüğü durumlarda Bakanlar Kurulu’na 
başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu’nu başkanlığı altında 
toplantıya çağırmak görev ve yetkileri verilmiştir. Bu yetkiler, 
Cumhurbaşkanı’nın, yürütmenin yalnızca bir öğesi olmadığını, 
aynı zamanda yürütmenin başı da olduğunu göstermektedir.

Yürütme yetkisinin yönetimle ilgili bölümünün atamaları 
da kapsadığı açıktır. Böyle olunca yürütme görev ve yetkisinin 
kullanılması bağlamında, atamalarda yürütmeyi oluşturan her iki 
organın imzasının bulunması hukuksal zorunluluktur.

Kuşkusuz, kamu görevlilerinin tümünün atamasının 
Cumhurbaşkanı’nın onayından geçirilmesi uygulamada 
güçlüklere neden olur. Bunun pratik yararı da yoktur.

Bu nedenle, önemli olan, Devlet düzeneği içinde karar j 
verme, verilen kararları uygulama ve denetleme görevlerinde ^  
bulunan üst düzey kamu görevlilerine ilişkin atamaların 
Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmasıdır.

Çünkü, Devlet politikalarında ve yönetimde kararlılık 
(istikrar) vazgeçilmez öğelerdir. Bu öğelerin sağlıklı işleyebilmesi 
için de, üst düzey kamu görevlilerinin güvenceye kavuşturulması 
koşuldur. Güvenceli bir atama yöntemi ise, ancak tarafsız 
Cumhurbaşkanı’nın onayı ile sağlanabilir.

•  •

Ote yandan, Anayasa’nın 105. maddesinde, 
Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve 
ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği 
belirtilen işlemleri dışındaki tüm kararlarının Başbakan ve ilgili 
bakanlarca imzalanacağı belirtilmiştir.

Bu kural uyarınca, ister Bakanlar Kurulu kararnamesi 
isterse Başbakan ve ilgili bakan ya da bakanlarca imzalanan 
kararnameler olsun, bunların tümü Cumhurbaşkanı kararlarıdır.
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Anayasa’nın 8., 104. ve 105. maddelerine göre, 
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa ve diğer yasalarda tek başına 
yapabileceği belirtilen işlemler dışında kalan yürütme 
kapsamındaki bütün kararlarının hukuksallık kazanabilmeleri için 
Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanmaları; Başbakan ve tüm 
bakanların imzaladıkları “Bakanlar Kurulu Kararnamesi” ile 
yalnızca Başbakan ve ilgili bakanın imzasını taşıyan, adı ne olursa 
olsun ya da nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin “ortak 
kararnamelerin” geçerlilik kazanabilmesi için de 
Cumhurbaşkanı’nca imzalanması anayasal zorunluluktur.

Nitekim, Anayasa’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının 
(b) bendinde, Cumhurbaşkanı ’na kararnameleri imzalamak görev 
ve yetkisi verilerek bu zorunluluk pekiştirilmiştir.

Parlamenter rejimin kabul edildiği Anayasa’nın 104. 
maddesinde, Cumhurbaşkanının Devletin başı olduğu 
belirtilmiştir.

Geleneklere dayalı bir kurallar ve kurumlar düzeni olan 
parlamenter rejimlerde, yürütme organı işlemleriyle ilgili olarak 
devlet başkanları için “karşı imza” zorunluluğu, temel kural 
olarak benimsenmiştir. Bunun amacı, devletin önemli işlerinin, 
devlet başkanı ve hükümetin ortak istenci ile yürütülmesinin 
sağlanmasıdır. Üst düzey yöneticilerinin atanması da bu tür 
işlerdendir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, parlamenter rejimlerde 
devletin üst düzey yöneticilerini atama yetkisi, güvenceli bir kamu 
görevinin gereği olarak devlet başkanına verilmiştir.

Bu nedenlerle, yalnızca en üst düzeydeki birkaç kamu 
görevlisinin değil, karar verme, uygulama ve denetleme yetkisi 
bulunan tüm üst düzey kamu görevlilerinin atamalarına ilişkin 
işlemlerin Cumhurbaşkanı’nın imzasına sunulması anayasal bir 
zorunluluktur.
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Cumhurbaşkanı ’m böy leşine yetkilerle donatıp 
güçlendiren, parlamenter hükümet sistemini tüm gerekleriyle 
uygulamaya koyan, yürütme görev ve yetkisinin Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu’nca yerine getirileceğini belirten Anayasa 
kuralları karşısında, kimi üst düzey kamu görevlilerinin 
atamalarında Cumhurbaşkanının imzasına gerek görmemek, 
Anayasa’nın açıklanan kurallarıyla bağdaşmaz.

Cumhurbaşkanı’nın, Devlet’in başı sıfatıyla üst düzey 
kamu görevlilerinin güvencesi olma konumunu sürdürmesi bir 
anayasal gerekliliktir.

Sayın Konuklar,

Çağdaş bir hukuk düzenine kavuşulabilmesi ve hukukun 
üstünlüğünün sağlanabilmesi için Anayasa’nın kimilerini 
belirttiğim bu kurallardan arındırılması ve evrensel kuralların 
Anayasa’ya kazandırılması gerekir.

Türkiye, insan hakları alanında da evrensel normlara 
uyum sağlamak için Anayasa ve yasalarında gerekli değişiklikleri 
yapmak zorundadır. Uygarlık düzeyinin bir göstergesi olarak 
kabul edilen ve uluslararası alanda büyük gelişme gösteren insan 
hakları hukuku verileri hukukumuza yansıtılmalı, uluslararası 
sözleşmeler karşısında Anayasa ve yasalar yeniden gözden 
geçirilerek, sözleşmelerde öngörülen evrensel ölçütler 
hukukumuza kazandırılmalıdır.

Türkiye’nin çağdaş, demokratik uluslar topluluğu içindeki 
saygınlığını artırmak yönünde Anayasamızın gözden geçirilip, 
özgürlükçü, katılımcı, güvenceli, devlet organları arasında görev 
ve yetkileri dengeleyen, hukuk devleti ilkesini üstün kılacak bir 
anayasa oluşturulmasına gereksinme bulunmaktadır.

Bu nedenle, Kurultayınıza tarihi bir sorumluluk 
düşmektedir. Kurultay’m bu sınavdan başarıyla çıkacağına 
inanıyorum.

Hepinizi yeniden saygıyla selamlıyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI 
BÜYÜKELÇİ YİĞİT ALPOGAN’IN ARNAVUTLUK’A 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Yiğit 
Alpogan, Arnavutluk Dışişleri Bakan Yardımcısı Pellemb 
Xhufi’nin davetlisi olarak, 10 Ocak 2001 tarihinde Arnavutluk 
Dışişleri Bakanlığı’nda siyasi istişarelerde bulunmak amacıyla 
Tirana’ya gidecektir.

Ziyareti sırasında Arnavutluk Dışişleri Bakanı Paskal 
Milo tarafından da kabul edilecek olan Büyükelçi Alpogan’ın 
Arnavutluk Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yapacağı siyasi 
istişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve diğer uluslararası 
gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.

24 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak2001



ZAYIFLATILMIŞ URANYUMLU MÜHİMMATIN YOL 
AÇABİLECEĞİ ETKİLER KONUSUNDA BİLGİ NOTU

NATO’nun Bosna-Hersek ve Kosova’da gerçekleştirdiği 
askeri operasyonlar sırasında kullanılan zayıflatılmış uranyum 
(depleted uranium) içeren mühimmatın bölgede görev yapan 
askerlerin ve sivil halkın sağlığı ile çevre üzerinde olumsuz 
etkilere yol açmış olabileceği yolundaki haberlere bilhassa Avrupa 
basınında geniş şekilde yer verildiği ve tartışmalar yapıldığı 
gözlenmektedir.

Kamuoyumuzun konu hakkında sağlıklı bir biçimde 
aydınlatılması açısından aşağıdaki hususların dile getirilmesinde 
yarar görülmektedir.

Zayıflatılmış uranyumlu mühimmat konusu 1999 yazında 
da gündeme gelmiştir. Bu hususta o zaman yapılan araştırmaların 
neticesi Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) yetkililerine 
iletilmiş ve UNEP sözkonusu mühimmat kullanımının etkileri 
konusunda bir rapor hazırlamıştır.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar neticesinde, kullanılan 
zayıflatılmış uranyumlu mühimmatın NATO öncülüğündeki 
operasyonlarda görev alan askerlere veya bölge halkına yönelik 
ciddi bir sağlık riski taşıdığına dair bilimsel bir kanıt ortaya 
konulamamıştır. En son yayımlanan UNEP ve Dünya Sağlık 
Teşkilatı (WHO) raporlarında da bu husus teyit edilmektedir.

Bununla birlikte, bazı Avrupalı askerlerin kansere 
yakalanmaları ile adıgeçen mühimmat kullanımı arasında 
muhtemel bir ilişki olabileceği yolundaki haberlerin yoğun 
biçimde gündeme gelmesi üzerine, konu NATO’da ayrıntılı olarak
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yeniden incelenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, başta Konsey 
olmak üzere ittifakın ilgili organları ve komiteleri en son 
gelişmeler ışığında konuyu inceleyerek çalışmalarının sonucunu 
açıklayacaklardır. Her hâlükârda müttefikler NATO’nun, bu 
konuda diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla bundan önce yapıldığı 
gibi, her türlü işbirliğine hazır olduğu hususunu teyit etmişlerdir.

Genelkurmay Başkanlığımız tarafından 4 Ocak 2001 
tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği gibi, Bosna-Hersek ve 
Kosova’daki NATO operasyonlarında görev alan askerlerimizin 
zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanımı nedeniyle sağlık 
riskine maruz kaldıkları yolunda herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Bu açıklamada, sadece 24 Mart 2000 tarihinde 
Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 
ilk araştırmayı yapan patlayıcı mühimmat imha ekibinde bulunan 
iki uzmanımızın üzerinde tehlikesiz oranda radyasyon olduğunun 
tespit edildiği, Türk Tabur Görev Kuvveti’nin konuşlandığı 
Güney Kosova bölgesinde çok az miktarda zayıflatılmış 
uranyumlu mühimmat kullanıldığı, bu tür mühimmatın 
kullanıldığı sahaların imha uzman timleri tarafından işaretlendiği, 
sahaların işaretlenmesinden sorumlu mühimmat imha uzman 
timlerimizin tüm personelinde radyasyon ölçen dozimetre cihazı 
bulunduğu, bu cihazların laboratuvarda yapılan ölçüm 
neticelerinin temiz çıktığı ve radyasyona maruz kalan mühimmat 
uzman imha timi veya diğer personelimizin olmadığı belirtilmişti.

Türkiye, zayıflatılmış uranyumlu mühimmat kullanımı 
konusunun 1999 yılında gündeme geldiği dönem dahil NATO 
makamlarından öncelikle bilgi talep eden müttefikler arasındadır. 
NATO’daki temsilciliklerimiz konuyla ilgili gelişmeleri ittifak 
makamları nezdinde yakından izlemeye devam etmekte, ilgili 
makamlarımızla da işbirliği içinde çalışmalar sürdürülmektedir. 
Gelişmeler hakkında kamuoyumuzun bilgilendirilmesine devam 
olunacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
PAKİSTAN’A YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Pakistan Dışişleri 
Bakanı Abdul Sattar’ın davetlisi olarak 14-16 Ocak 2001 tarihleri 
arasında Pakistan’a resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakan, 
Pakistan Cumhurbaşkanı Rafıq Tarar ve Baş Yönetici Pervez 
Müşerref tarafından da kabul edilecektir.

Ziyaret sırasında, Türkiye ile Pakistan arasında mevcut 
yakın dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin gelişme seyri gözden 
geçirilecek ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret vesilesiyle, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında 
düzenli siyasi istişare mekanizması kurulmasına ilişkin bir 
Anlayış Muhtırası imzalanacak, ayrıca ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi için alınabilecek önlemler üzerinde 
durulacaktır. Sayın Bakan, Türk ve PakistanlI işadamlarıyla da bir 
toplantı yapacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ: Değerli arkadaşlar bugünkü toplantımıza 
hoşgeldiniz. Sorularınızı alayım lütfen.

SORU: Ortaklık Konseyi Bildirisi yayınlandı. Bildiri çok 
sert ifadeler içeriyor. Biz gazeteciler bunu Kıbrıs politikasının 
2001’de çok sertleşeceği yönünde yorumladık. Sizin o bildiriyle 
ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

CEVAP: Sert ifadeler içerdiği görüşüne katılmıyorum. 
Bizim bu konudaki politikamız açıktır ve bunu sert olarak 
nitelendirmek yanlış olur.

SORU: BM’deki Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Ümit 
Pamir’in BM Genel Sekreteri’ne verdiği bir mektup varmış ve bu, 
BM belgesi olarak yayınlanmış. Bu mektubun içeriği nedir?

CEVAP: 1960’da kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti” Ada’da 
iki tarafın eşit katılımına dayanan bir Ortaklık Cumhuriyeti idi. 
Ancak bu Cumhuriyetin ömrü kısa olmuş ve ortaklardan biri olan 
Kıbrıs Rum tarafınca Kıbrıs Türk tarafının silah zoru ile ortak 
yönetimden dışlanmasıyla 1963’te yıkılmıştır. Anılan tarihten bu 
yana, Ada’nm tümünü temsil eden bir yönetim kurulamamıştır. O 
dönemde Ada’da cereyan eden Türk tarafına yönelik kanlı olayları 
hepiniz hatırlayacaksınız. Kıbrıslı Türklere karşı Rumların 
giriştiği bu soykırım olaylarını önlemek üzere 4 Mart 1964’te BM 
Güvenlik Konseyi 186 sayılı kararıyla Ada’da Barış Gücü 
konuşlandırılmasına karar vermiştir. 186 sayılı kararda Kıbrıs
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Cumhuriyeti’ne yapılan atıfa zamanında Türkiye itiraz etmiştir. 
Bizim gibi garantör ülke olan İngiltere, “Kıbrıs Cumhuriyeti” 
ifadesiyle 1960 sisteminde öngörülen Ortaklık Cumhuriyeti’nin 
kastedildiğini teyit etmiş ve Türkiye bu şartla Ada’da Barış 
Gücü’nün konuşlandırılmasına rıza göstermiştir. Bu husus artık 
gizliliği kaldırılmış olan İngiliz arşiv belgelerinden de açıkça 
anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, 186 sayılı BM kararma dayanarak 
Rumlar hala Ada’nın tek sahibi olduklarını iddia etmekte ve yine 
bu karara dayanarak sadece Güney’deki Rumların yönetimi olan 
GKRY kendisini tüm Ada’nın tek temsilcisi olarak takdim 
etmektedir. Kıbrıs sorununun temelinde, Rum tarafının tüm Ada 
adına hiçbir hukuki ve meşru temeli olmayan bu iddia ve sıfatları 
sürdürme ve istismar çabaları yatmaktadır. Sözünü ettiğiniz 
mektupla, Ada’daki gerçekler bir kez daha BM Genel 
Sekreteri’nin ve uluslararası kamuoyunun dikkatine getirilmiştir.

SORU: 11 Ocak tarihli bir açıklamanız var. Zayıflatılmış 
uranyumlu mühimmatın yol açabileceği etkiler konusunda bir 
bilgi notu aslında bu. Bu bilgi notunun sondan bir önceki 
paragrafında, “Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandığı 
gibi operasyonlarda görev alan askerlerimizin zayıflatılmış 
uranyumlu mühimmat kullanımı nedeniyle sağlık riskine maruz 
kaldıkları yolunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır” deniyor. 
Ancak aynı paragrafın devamında, “İki uzmanımızın üzerinde 
tehlikesiz oranda radyasyon olduğunun tespit edildiği” ifade 
ediliyor. Buna bir açıklık getirebilir misiniz?

CEVAP: Herhalde bu iki kişi dışında “diğer”
personelimizin olmadığı kastediliyor. Yani bir çelişki yok.

SORU: Yani, iki tane askerimiz var orada bundan 
etkilenen?

CEVAP: Tehlikesiz oranda etkilenen.

SORU: Tehlikesiz oranda?
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CEVAP: Evet, zaten söyleniyor aynı paragrafta. Bu 
konuyla ilgili olarak dün bize de ulaşan ayrı bir Genelkurmay 
Başkanlığı açıklaması var. Onu da duydunuz. Kosova Türk Tabur 
Kuvveti Komutanlığı bölgesinin çevre sağlığı yönünden 
incelenmesini yapmak üzere bir uzmanlar heyetinin 
görevlendirilmesi hakkında.

SORU: ABD Başkanı Clinton’ın Kıbrıs Temsilcisi Moses 
tarafından dile getirilen veyu sunulan fikirleriyle ilgili görüşünüz 
nedir? İkinci sorum; Irak’a Büyükelçi olarak atanan Mehmet 
Akat’ın Bağdat’a gittiği söyleniyor, doğru mu acaba?

    •

CEVAP: ikinci sorunuzun cevabı; evet, doğrudur. 
Görevine başlamak üzere gitmiştir.

Birinci sorunuzla ilgili olarak; Sayın MosesTa Ankara’da
yararlı görüşmeler yapıldı. Kendisine KKTC Cumhurbaşkanı
Sayın Denktaş’la son olarak Ankara’da yapılan ortak
değerlendirmenin sonuçları anlatıldı; Türkiye’nin Ada’da
tarafların eşitliğine dayalı serbest müzakereler yoluyla
ulaşılabilecek kalıcı ve adil bir çözümden yana olduğu vurgulandı.
Kuşkusuz Sayın Moses’m ifade ettiği hususlar KKTC makamları
tarafından değerlendirilecektir. Bunun ötesinde sizin bahsettiğiniz
hususların detayına girmem doğru olmaz. Ama ABD tarafının
yapıcı bir anlayış içinde olduğunu, yapıcı bir arayış içinde 
olduğunu gördük.

SORU: Moses dün Amerikan Büyükelçiliğinde yaptığı 
basın toplantısında yeni önerilerle geldiğini söyledi. En azından 
bu yeni öneriler konusunda bir ipucu verebilir misiniz?

CEVAP: Belirttiğim gibi, görüşmelerin ayrıntısına 
girmem mümkün değil.

SORU: Moses’ın getirdiği önerilerde eşitlik veya
egemenlik hakları tescil edileceği yönünde herhangi bir şart
gördüğünüz için mi yapıcı bir anlayış içinde olduklarını 
söylüyorsunuz?
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CEVAP: Bizim konuya nasıl baktığımızı ve neleri 
vurguladığımızı biraz önce söyledim. Onlar yeterince 
görüşlerimizi açıklığa kavuşturuyor.

SORU: Suriye Petrol Bakanı’nın Türkiye’ye geleceği 
söyleniyor. Pazartesi günü de temaslarına başlayacakmış. Biraz 
bilgi verir misiniz bu konuda? Bir de Suriye Cumhurbaşkanı’nın 
ziyareti vardı galiba öngörülen. O konudaki son gelişmeler 
nelerdir? Gazetelerde ziyaretin ertelendiği yazıyor. Doğru mu bu 
haberler?

CEVAP: Birincisi, Suriye Petrol Bakanı’nın 12 Ocak’ta 
Ankara’ya geleceğini teyit edebilirim. Ancak programıyla ilgili 
fazla bir bilgi yok. Bilahare bizle veyahut doğrudan muhatabı 
olabilecek makamlarımızla temasa geçerseniz herhalde daha 
ayrıntılı bilgi alırsınız.

Suriye Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini sordunuz. Bu 
konuda bize önerilmiş ve dolayısıyla üzerinde mutabık kalınmış 
bir tarih yok. Bu nedenle, ertelenmesi de sözkonusu olamaz. 
Suriye ile çalışmalarımız devam ediyor; ilişkilerimiz gelişiyor.

SORU: Fransa’daki Ermeni yasa tasarısı konusunda yeni 
bir gelişme var mı? Türkiye’nin tavır göstermesi, Dışişleri 
Bakanlığı’nın bir girişimi sözkonusu mu?

CEVAP: Bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir. 
Orada bir parlamenter heyetimiz gayretlerini sürdürmektedir. 
Vatandaşlarımızın, basınımızın çabaları olduğunu da ayrıca 
görüyoruz ve bu vesile ile şunu da söyleyim: Fransa’yı bu konuda 
son defa uyarıyoruz; tarih önünde, Türk Ulusu’nu karalamaya 
yönelik bu yanlış yoldan vazgeçmeye çağırıyoruz.

SORU: Ermenistan’ın son bir açıklaması var; Türkiye’nin 
kendisiyle diplomatik temas arayışına girmesini olumlu 
karşıladığına dair. Açıklamada, “En sonunda doğru yolu buldular” 
gibisinden bir ifade kullanılmış. Türkiye’nin Ermenistan 
politikasına ilişkin bir değişiklik sözkonusu mu?
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CEVAP: Dediğiniz açıklamayı görmedim. Gündemde 
diplomatik ilişki kurulması bulunmamaktadır. Son günlerde bu 
konuda yeterince yazılmış, çizilmiş, bazı toplantılarda gerekli 
“background” bilgiler verilmiştir. Bunun ötesinde birşey 
söyleyemem.

SORU: Sayın Bakan’ın temaslarıyla ilgili iki soru sormak 
istiyorum. Birincisi; Beşar Esad’ın Türkiye’ye muhtemel bir 
ziyaretinden önce Suriye ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanı 
seviyesinde karşılıklı herhangi bir ziyaret öngörülüyor mu? İkinci 
olarak; Sayın Bakan’ın Libya seyahatinin amaçları ve kapsamıyla 
ilgili herhangi bir detay vermeniz mümkün mü?

CEVAP: Suriye ile ilgili olarak; Devlet Başkanı düzeyinde 
bir ziyaretten önce Bakan düzeyinde bir ziyaret yapılması 
öngörülüyor.

Bildiğiniz gibi, özellikle üzerinde çalıştığımız İlkeler 
Bildirisi sonuçlandığında Bakanımızın onu imzalamak üzere bir 
seyahatinin olması öngörülüyor.

SORU: Öngörülen bir tarih var mı?

CEVAP: Şu anda yok. Çalışmalar bittiğinde mümkün en 
erken tarihte olacak. İlişkilerimiz ve çalışmalarımızın hep olumlu 
yönde geliştiğini söyleyebilirim.

Libya ziyareti henüz kesinleşmedi. Kesinleşmediği için şu 
aşamada birşey söyleyemem. Ama tabii ki ülkeler arasındaki 
ziyaretlerin amacı, ilişkileri geliştirmek, buna ivme vermektir.

SORU: Şimdi gelen bir habere göre, Bağdat Arap Ligi’ne, 
“Türkiye K. Irak’a asker gönderdi” diye şikayette bulunmuş. 
Bundan haberiniz var mı? Herhangi bir tepkiniz olacak mı?

CEVAP: Bu konuda bir iki hafta önce de benzer bir haber 
duymuştum. Bu konuda her zaman gerekli izahatta zaten 
bulunuyoruz. Ama bir bakayım yine. Size ona göre cevap vermeye 
çalışayım.
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SORU: Mehmet Akat Bağdat’a ne zaman gitti? İkincisi; 
Dışişleri Bakanı Sayın Cem zannediyorum Derviş Eroğlu’yla bir 
görüşme yapmış. Bu konuda bir bilgi var mı?

CEVAP: İkinci konuda bende bir bilgi yok. Birinci 
konuda; veda ziyaretlerini burada yapıp görevine başlamak üzere 
gittiğini biliyorum. Ama tam tarihini bilemeyeceğim.

SORU: Görevine ne zaman başlıyor?

CEVAP: Belirli prosedürler tamamlandığında.

SORU: Bizim bildiğimiz kadarıyla, Bağdat’a atanan her 
Büyükelçi güven mektubunu Saddam Hüseyin’e sunamıyor. Daha 
çok devlet başkanı yardımcısı düzeyinde bu yapılıyor. Bağdat 
Büyükelçimizin güven mektubunu kime sunacağı yönünde 
Ankara’ya ulaşmış bir bilgi var mı?

CEVAP: Hayır, henüz bende bir bilgi yok.

SORU: Talabani, Ankara’yı ziyaretinde Dışişleri
Bakanlığı’na istekler listesi bıraktı. Öğretmen, öğrencilerin 
bursları, doktor v.s. Bu konuda bir cevap verdik mi? İkincisi, 
Talabani’nin ziyaretinin ardından Barzani’nin de Ankara’ya 
geleceği söylenmişti. Barzani’nin seyahat tarihi belli oldu mu?

CEVAP: KYB lideri Talabani ülkemizde yararlı 
görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmelerde, K. Irak’taki durum 
ve Irak’m bütünlüğü ve geleceği çerçevesinde ülkemiz ile KYB 
arasındaki bağlar üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde 
bulunulmuştur. KYB, Türkiye’ye verdiği önemi ve duyduğu 
güveni vurgulamış ve PKK ile mücadele bağlamında Türkiye ile 
işbirliğinin devam edeceğini teyit etmiştir. Bu çerçevede, Türkiye 
de, KYB’ye olan desteğinin süreceğini bildirmiştir. Talabani, 
ülkemizden teknik ve ekonomik yardım talebinde bulunmuş ve 
isteklerini ifade etmiştir. Bu talepler olumlu yönde 
İncelenmektedir.
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Zaman zaman Sayın Barzani de Türkiye’ye gelmektedir.
Gelmesi sözkonusu olmaktadır. Böyle bir ziyaret
gerekebilmektedir, yapılmaktadır. Ancak şu anda belirlenmiş bir 
tarih yoktur.

SORU: Talabani döndükten sonra Barzani ile aralarında 
bir görüşme olup olmadığı hususunda size ulaşan bir bilgi var mı?

CEVAP: Hayır, bir bilgi yok.

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

VERDİĞİ YANIT

SORU: Bugün bazı basın organlarında, Ermenistan 
Dışişleri Bakanı Oskanyan’a atfen, “Türkler soykırımı inkar 
etmenin sonuç vermediğini gördüler” şeklinde haberler yer 
almıştır. Ne düşünüyorsunuz?

CEVAP: Bunlar basında bizim de gördüğümüz
haberlerdir. Resmi bir beyanı yansıtıp yansıtmadığına dair 
elimizde bilgi yoktur. Türkiye’nin Ermenistan’la ilişkilerine dair 
politikası ve bunun parametreleri herkesin malumudur.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN, EL SALVADOR 
CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI FRANCİSCO 

FLORES PEREZ’E ÜLKESİNDE MEYDANA GELEN 
DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE GÖNDERDİKLERİ

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ü lk e n iz d e  m e y d a n a  g e le n  d e p r e m  f e l a k e t i n i  b ü y ü k  b i r  
ü z ü n tü y le  ö ğ r e n d im . B u  f e l a k e t i n  y o l  a ç m ış  o ld u ğ u  c a n  v e  m a l  
k a y b ın d a n  d o la y ı  T ü r k  U lu s u  v e  ş a h s ım  a d ı n a  b a ş s a ğ l ı ğ ı  
d i le k le r im i  v e  ü z ü n tü le r im i  b i ld ir ir im .

Y akın  g e ç m iş te  d e p r e m le r in  a c ı s o n u ç la r ın ı  y a ş a m ı ş  b i r  
ü lk e  o la r a k  T ü rk iy e , b u  d o ğ a l  a fe t te n  z a r a r  g ö r e n  E l  S a lv a d o r  
h a lk ın a  e l in d e n  g e le n  y a r d ım ı  y a p m a y a  h a z ırd ır .

E l  S a l v a d o r  h a l k ı n ın  y a r a l a r ı n ı n  e n  k ı s a  z a m a n d a
s a r ı la c a ğ ın a  o la n  in a n c ım ı  b e lir tir , E k s e la n s la r ın a  s a y g ı la r ım ı  
s u n a r ım .
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İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SHLOMO BEN-AMI’NİN 
ANKARA’YA YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

•   ___

İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami, Orta Doğu Barış
Süreci’ndeki son gelişmeler konusunda bilgi vermek üzere, 19
Ocak 2001 Cuma günü Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde
bulunacaktır.
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MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI JANOS 
MARTONYİ’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Macaristan Dışişleri Bakanı Janos Martonyi, Dışişleri 
Bakanımız Sayın İsmail Cem’in davetlisi olarak 22-24 Ocak 2001 
tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem ile Macaristan 
Dışişleri Bakanı Martonyi başkanlığında yapılacak heyetlerarası 
görüşmelerde Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin 
yanısıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması 
öngörülmektedir. Konuk Bakan, Sayın Başbakanımız tarafından 
da kabul edilecektir.

Bakan Martonyi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi’nde Macar Dili ve Edebiyatı kürsüsünü kuran Prof.
Rasonyi anısına bir plaket açacak ve bu vesileyle düzenlenecek 
törene katılacaktır.

Macaristan Dışişleri Bakanı Martonyi ve beraberindeki 
heyet, Ankara’daki resmi temaslarını tamamladıktan sonra 
Göreme’yi ziyaret edeceklerdir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DİRİÖZ :

Değerli Basın Mensupları,

Bugünkü toplantımıza hoşgeldiniz. Başlangıçta bir 
duyurum olacak. Bildiğiniz gibi, bugün saat 12.00 civarında Küba 
ile Türkiye Dışişleri Bakanlan ve heyetleri arasındaki görüşmeler 
bitecek ve sonunda Küba Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanımız 
Sayın İsmail Cem’in basma ortak hitapları olacak. Bu vesile ile bir 
de anlaşma imzalanacak; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Küba Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uyuşturucu ve Psikotrop 
Madde Kaçakçılığı ile Mücadele İşbirliği Anlaşması. Gerek bu 
anlaşmanın imzalanması gerek daha sonra basma ortak hitap 
bölümlerinde bazı arkadaşlar orada olmak isteyebilir. Ben de 
oraya gitmeye çalışacağım.

Değerli arkadaşlar, duyuru bu kadar. Sorulara cevap 
vermeye çalışayım.

SORU: Ermeni soykırım iddialarının yarın Fransa 
Meclisi’nden geçmesi bekleniyor. Böyle bir durum halinde nasıl 
bir girişimde bulunulacak? Bir de; bu kararın iptali hala 
sözkonusu diyorlar. Böyle bir girişimde de bulunulabilir diyorlar. 
Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?

CEVAP: Neler yapılacağı hususu Hükümet tarafından 
değerlendirilir. Sayın Başbakanımız bu konuda dün bir açıklama 
yapmıştır. Biz önyargı yerine sağduyunun, husumet yerine 
dostluğun, gerginlik yerine işbirliğinin galip gelmesini sağlayacak
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bir davranışı Fransız Parlamentosundan beklemeye devam 
etmekteyiz.

  •      ___

SORU: İsrail Dışişleri Bakanı Ben-Ami’nin Ankara’yı
ziyaret programı ile ve Türkiye’nin bu konudaki hazırlıklarıyla 
ilgili bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Bu konuda dün yaptığımız açıklamada, İsrail 
Dışişleri Bakanı Ben-Ami’nin Barış Süreci ile ilgili gelişmeler 
hakkında bilgi vermek ve görüş bildirmek üzere geldiği 
belirtilmişti. Bu aşamada ilave bir şey söyleyebilecek durumda 
değilim.

SORU: Dün Liderler Zirvesi Ulusal Program hakkında bir 
toplantı yaptı. Görülüyor ki, Şubat sonunun beklenmesi yönünde 
bir eğilim var. Çerçeve Yönetmelik de henüz Avrupa 
Parlamentosu’nca onaylanmadı. Bu konudaki gelişmeleri 
değerlendirir misiniz? Türkiye Ulusal Programı’m ne zaman 
verecek? Ne zaman vermesi gerekiyor? Türkiye Çerçeve 
Yönetmeliği bekleyecek mi?

CEVAP: Bu konuda dün akşam yapılan açıklamalara ilave 
söyleyebileceğim bir şey bulunmamaktadır. Gerekli açıklamalar 
AB Genel Sekreterliği ve hükümet tarafından yapılmıştır. Ancak, 
Ulusal Program’ın ne Türkiye ne AB açısından belli bir takvime 
bağlı olmadığı cihetle ertelenmesi sözkonusu değildir. Ulusal 
Program’la ilgili çalışmalar AB Genel Sekreterliği tarafından 
yürütülmeye devam olunmaktadır.

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Çerçeve Yönetmeliğin 
onaylanmasına ilişkin yaklaşık bir Avrupa Birliği takvimi vardır. 
Bu sürecin önümüzdeki haftalarda tamamlanabileceğini söylemek 
mümkündür. Diğer bütün aday ülkeler ulusal programlarını 
sözkonusu AB süreçlerinin tamamlanmasından sonra 
sunmuşlardır.

SORU: “Erteleme sözkonusu değil” dediniz. Zaten tespit 
edilmiş bir tarih de yok. Fakat, AB’nin de, Türkiye’deki
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kurumların ve insanların beklentisi de 2000 yılının sonunda bunun 
hazırlanmış olmasıydı. Ertelemenin Türkiye’nin aleyhine 
işleyeceği yorumları yapılıyor. Bu görüşe katılıyor musunuz?

CEVAP: Hayır, ertelemenin sözkonusu olmadığını zaten 
söyledim.

SORU: Geciktirme diyelim.

CEVAP: Geciktirme de sözkonusu değildir. Zaten 
belirlenmiş bir takvim yoktur. Bu konuda, AB Genel Sekreterimiz 
tarafından da açıklama yapılmıştır.

SORU: Bakanımız Nice’de çok net ifade etmişti. Çerçeve 
Yönetmeliğin Ocak ayında en azından Komisyon’dan geçip, AP 
Genel Kurulu’na gelmesini bekliyorduk. Bu takvim sarktı; daha 
Komisyon’a gelmedi. Ankara’nın Çerçeve Yönetmeliğin 
gecikmesi gibi bir kaygısı var mı?

CEVAP: Hayır. Dediğim gibi, A B ’nin kendi takvimi 
vardır ve o takvim sürmektedir.

SORU: Ermeni tasarısına dönmek istiyorum. Fransız 
Hükümeti’nin bu kez tasarının engellenmesi için herhangi bir çaba 
göstermediği öne sürülüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz?

CEVAP: Sayın Başbakanımızın dünkü açıklaması nettir. 
İkili ilişkilerimizin hemen her alanda geliştiği mükemmel 
aşamanın bu gibi girişimlerle gölgelenmesine izin vermeyeceğini, 
gerçeğin ve sağduyunun galip gelerek büyük önem atfettiğimiz 
Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar verilmeyeceğini umduğunu 
belirtmiştir.

SORU: Dünkü Liderler Zirvesi ile ilgili, bugünkü basma 
da yansıyan bir haber var. Bazı lehçelere ve Kürtçe’ye bir şekilde 
izin verileceği yolundaki açıklamalar doğru mu?
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İkinci sorum, bugün Akdeniz’de fiili bölümü başlayan 
Türkiye-Amerika-İsrail tarafından gerçekleştirilen deniz tatbikatı 
ile ilgili olarak Arap ülkelerinin herhangi bir eleştiri veya 
protestosu var mı?

CEVAP: Birinci söylediğiniz hususla ilgili olarak daha 
önce de belirttim; bu konuda gerekli açıklamalar dün akşam gerek 
AB Genel Sekreterliği, gerek hükümetimiz tarafından yapılmıştır. 
Dolayısıyla, benim bir ayrıntıya girmem mümkün değildir.

İkinci söylediğiniz hususla ilgili olarak; şu ana kadar bana 
ulaşan öyle bir bilgi yok. Bildiğiniz gibi, bu tatbikat tamamen 
insani amaçlı ve hiçbir ülkeye yönelik olmayan bir niteliktedir.

_ •

SORU: Suriye ile ilkeler Deklarasyonu’ndan vazgeçildiği 
yönünde haberler var. Bunlar doğru mu? Doğru değilse 
görüşmeler hangi aşamada?

CEVAP: O haberler bana ulaşmadı. Çalışmalarımız 
sürdürülmektedir; olumlu yönde gelişmektedir. İlişkilerimiz 
Suriye ile olumlu yönde gelişmektedir.

SORU: Biraz önce, AB’ye aday ülkelerin hepsinin çerçeve
yönetmelik çıktıktan sonra ulusal programlarını sunduklarını 
belirtmiştiniz.

    •  •

CEVAP: Oyle demiştim, evet.

SORU: Türkiye de böyle birşey mi bekliyor?

CEVAP: Daha önce de belirttiğim gibi; Ulusal Program ne 
Türkiye ne AB açısından belli bir takvime bağlı değildir. 
Dolayısıyla, bir bekleme veya erteleme sözkonusu değildir. Ulusal 
ProgramTa ilgili çalışmalar da AB Genel Sekreterliği tarafından 
yürütülmektedir.

Teşekkür ederim.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
AZERBAYCAN’IN AVRUPA KONSEYİ ÜYELİĞİNE 

KABULÜ NEDENİYLE, BU ÜLKE CUMHURBAŞKANI 
HAYDAR ALİYEV’E GÖNDERDİKLERİ KUTLAMA

MESAJI

Ü lk e n i z in  A v r u p a  K o n s e y i  ü y e l i ğ i n e  k a b u l  e d i l d i ğ i n i  
m e m n u n lu k la  ö ğ r e n d im . D o s t  v e  k a r d e ş  A z e r b a y c a n  ’ın  d e m o k r a s i  
v e  i n s a n  h a k la r ı  a l a n l a r ı n d a  s a ğ l a d ı ğ ı  o l u m l u  g e l i ş m e l e r  
s o n u c u n d a  u lu s la r a r a s ı  d ü z e y d e  h a k e t t iğ i  y e r e  u la ş m a s ın d a  b i r  
a ş a m a n ı n  d a h a  b a ş a r ı y l a  g e r ç e k l e ş m i ş  o l m a s ı n d a n  k ı v a n ç  
d u y m a k ta y ız .

Ü lk e le r im iz  a r a s ın d a k i  ö z e l  v e  y a k ı n  i l iş k i le r in ,  A v r u p a  
K o n s e y i  b ü n y e s in d e  d e  s ü r e c e ğ in i  v u r g u la m a k  is te r im .

B u  v e s i l e y l e ,  Y ü c e  K i ş i l i ğ i n i z e  v e  d o s t  v e  k a r d e ş  
A z e r b a y c a n  h a lk ın a  e n  iy i  d i l e k le r im i  s u n a r ım .
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FRANSA PARLAMENTOSU’NDA SÖZDE ERMENİ 
SOYKIRIMI YASA TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fransa Ulusal Meclisi tüm uyarılara rağmen bugün tarih 
ve insanlık önünde vahim bir hata içine düşerek sözde Ermeni 
soykırımı yasa teklifini kabul etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye’yi hiçbir zaman 
işlemediği soykırım suçuyla ithama cüret eden ve tarihi gerçekleri 
hiçe sayan Fransa Parlamentosu’nun bu kararını şiddetle 
kınamakta ve bu yasayı bütün sonuçlarıyla reddetmektedir. 
Milletimizin infialle karşıladığı bu yasa Türkiye-Fransa 
ilişkilerine büyük ve kalıcı zarar verecek ve ilişkilerimizde ciddi 
bir krize yol açabilecektir. Bu gelişme, bölgemizdeki barış ve 
istikrar ortam ve arayışlarına da olumsuz etki yapacaktır. 
Bunların sorumluluğu Fransa’ya ait olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Hükümeti’ni bu 
yasayı etkisiz hale getirmek maksadıyla harekete geçmeye bir kez 
daha davet etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Fransa nezdindeki Büyükelçisi 
Sönmez Koksal danışmalar için Ankara’ya çağrılmıştır.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVIT’IN 
CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER 

İLE GÖRÜŞMELERİNDEN SONRA YAPTIKLARI 
AÇIKLAMA VE SORULARA VERDİKLERİ YANITLAR

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza haftalık ziyaretimde 
bulundum. Ulusal Program çalışmaları konusunda kendisine bilgi 
sundum. Ayrıca Fransa Ulusal Meclisi’nde alınan son derece 
haksız sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı’nın kabulü hakkında 
bir değerlendirme yaptık. Fransız Ulusal Meclisi Türkiye’ye karşı 
gerçekdışı haksız bir soykırım iddiasında bulunmuştur. Oysa Türk 
Ulusu tarihi boyunca mazlumlara kucak açmış bir millettir; onun 
için bu haksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda 
gereken tepki gösterilecektir. Bizim Fransa ile aramızda gerek 
siyasal, gerek ekonomik konularda derin ilişkiler vardır. Tabiî bu 
ilişkiler zarar görecek, gölgelenecektir. Bu konuda bazı çalışmalar 
yapılacaktır. Son derecede üzücü bir olay.

Bildiğiniz gibi dün Fransız Büyükelçisi’ni çağırdım. 
Gerek Cumhurbaşkanı Sayın Chirac’a, gerek Başbakan Sayın 
Jospine’e kaygılarımızı ve kendilerinden beklentilerimizi 
belirttim. Eğer bu girişim önlenemezse Türk-Fransız ilişkileri ağır 
bir krize dönüşebilir, bunu ifade ettim. Henüz olanaklar tükenmiş 
değil; bildiğim kadar bu karar çok haksız biçimde bir kanun 
niteliğinde olduğu için Anayasa Mahkemesi’nin denetimi altında 
olabilir. Bu krizin Türk-Fransız ilişkilerine verebileceği ağır 
zararlar göz önünde tutularak, Anayasa Konseyi yoluyla bu 
sorunun çözümü için bir yol bulunabilir diye umuyorum. Bu 
olmazsa dediğim gibi gerekli bütün önlemleri alacağız; o arada 
biraz önce Bakanlar Kurulu adına açıkladığımız gibi Paris 
Büyükelçimiz Sayın Koksal da Türkiye’ye bazı danışmalar için 
çağrılmıştır. Bunun da tabiî belirgin bir anlamı vardır.
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SORU: Ne gibi önlemler alınacak ve alınacak önlemlerin 
detaylarını biraz açar mısınız?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Onlar üzerinde bir 
çalışma yapılacak. Son ana kadar umudumuzu koruduğumuz için 
önceden ayrıntılı şeyler tespit etmedik, bu doğru da olmazdı; ama 
bu konuda ilgili kuruluşlar gerekli hazırlık çalışmalarını kendi 
aralarında yapıyorlardı. Bunlar biraraya geldiğinde bir tablo 
ortaya çıkmış olacaktır.

SORU: Fransa ile ekonomik ve siyasî işbirliğimiz devam 
ediyor dediniz. Acaba şu anda iki ülke arasında yapılacak ya da 
yapılmakta olan ihaleler de bundan etkilenecek mi?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Herşey etkilenebilir.

SORU: Benzer kararların diğer Avrupa ülkelerinde de 
alınması endişesini taşıyor musunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Böyle bir şey 
olmamasını temenni ederim.

SORU: Bu sözkonusu çalışmalarda, örneğin bir ambargo 
için takvim var mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: O ayrıntılara henüz 
girmedik.

SORU: Fransa Avrupa Birliği’nin üyesi bir ülke; Türkiye
de Avrupa Birliği’ne aday. Geçtiğimiz Aralık ayında Nice’e
gittiniz, Avrupa Birliği Konferansı’na katıldınız. Bu durumu nasıl 
karşılıyorsunuz?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Çok üzücü, fakat 
Türkiye’nin Fransa ile ilişkileri Avrupa Birliği’nin dışında da
kapsamlı ilişkilerdir. Bunlar ağır bir şekilde zarar görmüş 
olacaktır.
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SORU: Ermenistan’ın da bu tasarılar konusunda aktif 
olduğu yönünde değerlendirmeler var. Bu ülkeye yönelik 
yaptırımlar veya eylemler ortaya konacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Zaten Ermenistan’la 
diplomatik anlamda siyasal ilişki de, ekonomik ilişki de yok. Bu 
tür haksız soykırım iddialarıyla Türkiye manevi açıdan üzüntü 
duyuyor. Fakat Ermenistan maddi açıdan da zarar görüyor. 
Türkiye ile arasında ilişkiler kurması, Fransa’dan çok 
Ermenistan’ın çıkarlarına uygun niteliktedir. Bugün Türkiye’ye 
karşı bu haksız ithamlarda bulunanlar, aslında Ermenistan 
Cumhuriyeti’nin halkına da zarar vermiş olmaktadırlar.

SORU: Sayın Sezer Te bugünkü görüşmenizde bu konuyu 
ele aldığınızı söylediniz. Hükümet olarak siz bir açıklama 
yaptınız. Acaba, Sayın Cumhurbaşkanı uluslararası alanda kendisi 
bir girişimde bulunacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Onu bilemem.

SORU: Ulusal Program konusunda Sayın
Cumhurbaşkanı’nın herhangi bir talebi ya da değerlendirmesi 
oldu mu?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Hayır, ben çalışmaların 
hangi safhada olduğunu belirttim.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN LİBYA’YA 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi Dışişleri ve 
Uluslararası İşbirliği Sekreteri Muhammet Abdulrahman 
Salgam’ın davetlisi olarak 20-21 Ocak 2001 tarihlerinde Libya’ya 
resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bu ziyarette, ikili ilişkiler ve 
bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
MAKAMINA DAVET ETTİĞİ FRANSA’NIN ANKARA 

BÜYÜKELÇİSİ BERNARD GARCIA İLE YAPTIĞI
GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Fransa Büyükelçisi Bemard 
Garcia’yı bugün (18 Ocak 2001) Dışişleri Bakanlığı’na davet 
ederek, aşağıdaki hususların Fransa Hükümeti’ne iletilmesini 
istemiştir:

1. Sözde Ermeni soykırımı tasarısının Fransız Ulusal 
Meclisi’nde görüşülme sürecinde, Fransız Hükümeti’nin kayda 
değer bir önleme gayreti olmamasını, hatta, kimi Bakanın, açıkça 
bu düşmanlık tasarısını desteklemesini, Türkiye teessüfle 
karşılamaktadır.

2. Fransız Hükümeti’nin, bundan böyle sorumluluk içinde 
davranarak, oluşan bu bunalım karşısında elindeki bütün 
imkanları kullanmasını zorunlu görmekteyiz.

3. Ermeni terörizmi, Fransa’da altı Türk diplomatını 
geçmişte şehit etmiş, ayrıca Paris-Orly katliamında sekiz Türk ve 
Fransız vatandaşını öldürmüştür.

4. Fransız Ulusal Meclisi’nin aldığı son karar, Fransa’daki 
yabancı düşmanı, Türk düşmanı ve İslam düşmanı akımlara güç 
kazandıran ve Ermeni terörizmini yeniden harekete geçirebilecek 
sorumsuz bir davranıştır.

5. Fransa’da üçyüzbin dolayında Türk vatandaşı vardır. 
Fransız Ulusal Meclisi’nin kararından cesaret alabilecek 
düşmanlık ve terör hareketleri karşısında Türk vatandaşlarının ve
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Türk diplomatlarının can güvenliği, doğrudan doğruya, Fransız
Hükümeti’nin sorumluluğundadır. Oluşan bu ortamda, Fransız
hükümetinden, diplomatlarımız dahil olmak üzere tüm
vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü önlemi almasını talep 
etmekteyiz.

50 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak2001



m  q € a k  m m

CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN 
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI SHLOMO BEN-AMI İLE 
BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULLERİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara’ya gelen 
İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami ile beraberindeki heyeti 
bugün kabul etmiştir. Kabulde, Dışişleri Bakanı İsmail Cem de 
bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer görüşme sırasında, 
köklü bir geçmişe dayanan Türkiye ile İsrail ilişkilerinin gelişme 
düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sezer, Orta Doğu’da huzur ve istikrar ortamının 
sağlanamamış olmasının bütün bölge ülkelerini olumsuz yönde 
etkilediğini, bu nedenle Türkiye’nin İsrail ile Filistinliler arasında 
kan dökülmesine bir an önce son verilerek Orta Doğu Barış 
Süreci’nde BM Güvenlik Konseyi’nin 242 ve 338 sayılı kararları 
temelinde adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına önem verdiğini 
belirtmiştir. Gerek İsrail’in gerek Filistin’in tam güvenine sahip 
olan Türkiye’nin Orta Doğu Barış Süreci’ne elinden gelen 
katkıları yapmayı sürdüreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Sezer, 
tarafların, görüşmelerde şimdiye dek elde edilen kazanmaları 
değerlendirerek, barış yönündeki çabalarını kararlılıkla 
sürdürmeleri gerektiğini vurgulamıştır.

Dışişleri Bakanı Ben-Ami, Türkiye’nin Barış Süreci’nin 
özellikle son aşamasında önemli katkılarda bulunduğunu, bu 
katkıların süreceğinden emin olduklarını ve Barış Süreci’nde 
İsrail’in Türkiye ile danışmalara özel önem verdiğini belirtmiştir.
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Ülkesiyle Türkiye arasındaki işbirliğinin bölgede istikrarı 
bozucu bir etken olmadığını, tersine bölgede istikrar ve barışa 
katkı sağladığını dile getiren konuk Bakan, Türkiye’nin bölge 
ülkeleriyle geliştirdiği ikili ilişkiler nedeniyle özel bir konuma 
sahip bulunduğunu ve bir denge öğesi oluşturduğunu söylemiştir.

Dışişleri Bakanı Ben-Ami, Orta Doğu Barış Süreci’nde 
bugüne dek elde edilmiş olan kazanımları korumaya kararlı 
olduklarını, barış sürecinde başlangıç noktasına dönülmesinin 
bölgede tam bir kargaşaya yol açacağını, İsrail Hükümeti’nin ara 
anlaşma değil, nihai çözüm istediğini dile getirmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
FARUK LOĞOĞLU’NUN AZERBAYCAN’A YAPACAĞI

RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Faruk Loğoğlu, 
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha 
da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi olanakları ile bölgesel ve 
uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere, 
19-21 Ocak 2001 tarihlerinde Azerbaycan’ı ziyaret edecektir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Loğoğlu’nun, bu 
ziyaretinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Guliyev ve 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından kabul edilmesi 
programlanmıştır.
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POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANI WLADYSLAW 
BARTOSZEWSKI’NİN ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Polonya Dışişleri Bakanı Wladyslaw Bartoszewski, 
Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail Cem’in davetlisi olarak 23-25 
Ocak 2001 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Polonya Dışişleri Bakanı Bartoszewski ile yapılacak 
görüşmelerde Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkilerin 
yanısıra, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması 
öngörülmektedir.

Konuk Bakan ayrıca, Sayın Milli Savunma Bakanımızla 
bir çalışma yemeği vesilesiyle görüş alışverişinde bulunacak olup, 
Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından kabul edilecektir.

Sayın Bartoszewski, Ankara’daki görüşmelerini 
tamamladıktan sonra İstanbul’a geçecek, Polonya Dış Politikası 
hakkında bir konferans verip, Adam Mickiewicz Müzesi ve 
Polonezköy başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezecektir.
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DAVOS’TA YAPILACAK DÜNYA EKONOMİK FORUMU 
YILLIK TOPLANTISI’NA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1. Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantısı 25-30 
Ocak 2001 tarihlerinde Davos’ta gerçekleştirilecektir. Fonım’un 
bu yılki konusu “Farklılıkları Yakınlaştırma: Dünya Geleceği İçin 
Bir Yol Haritası Çıkarma” olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, Dünya Ekonomik Forumu, devlet 
adamlarının, basın mensuplarının, iş ve bilim çevrelerinin iştirak 
ettiği uluslararası bir toplantıdır. 2001 Davos Forumu ile ilgili 
detaylı bilgi, “www.weforum.org” adresindeki internet 
sayfasından temin edilebilir.

2. 2001 Davos Forumu’na ülkemizi temsilen Başbakan 
Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz katılacaktır. 
Sayın Yılmaz toplantıda, AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili bir 
konuşma yapacak ve ikili temaslarda bulunacaktır.

3. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları sırasında 
Forumun tek resmi yayını “Worldlink” tarafından ülkemizi tanıtıcı 
bir broşür çıkarılacaktır. Sayın Başbakanımızın mesajının da yer 
alacağı broşürde, ülkemiz Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi 
olarak belirtilmekte ve ülkemizin ekonomik potansiyeli hakkında 
detaylı bilgi verilmektedir.

Broşürde yer alan bilgiler, “Worldlink” dergisinin 
Ocak/Şubat 2001 sayısında da yayınlanacaktır. Anılan dergi 
yaklaşık 31 bin adet basılmakta ve dünyanın dört bir yanındaki üst 
düzey hükümet ve özel sektör temsilcilerine ulaştırılmaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
İSVİÇRE’YE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 24-25 Ocak 2001 
tarihlerinde İsviçre’ye resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Sözkonusu ziyaret, İsviçre Dışişleri Bakanı Joseph
Deiss’in geçen yıl ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasındaki
daveti üzerine kararlaştırılmış olup, 20 yıl aradan sonra İsviçre’ye
Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyareti 
oluşturmaktadır.

Sayın Bakanımız ve İsviçre Dışişleri Bakanı 
başkanlığında yapılacak heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye ile 
İsviçre arasındaki ikili ilişkilerin yanısıra, tarafları ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir.

Sayın Bakan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Moritz 
Leuenberger tarafından da kabul edilecektir.

Ziyaret sırasında ayrıca, her iki ülke Dışişleri Bakanlıkları 
arasında Siyasi Danışma Mekanizması kurulmasına ilişkin bir 
Memorandum imzalanacaktır.
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HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI STJEPAN MESIC’IN 
ÜLKEMİZE YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic, 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in davetine icabetle, 
7-8 Şubat 2001 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret 
gerçekleştirecektir.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, memnuniyet 
verici bir düzeyde bulunan ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele 
alınacak, ayrıca Balkanlar’daki son gelişmeler başta olmak üzere 
bölgesel ve çok taraflı konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.
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BOTAŞ GENEL MUDURLUGU İLE YUNANİSTAN 
DOĞALGAZ ŞİRKETİ DEPA ARASINDA İMZALANAN 
İŞBİRLİĞİ MEMORANDUMU’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği INOGATE Programı çerçevesinde Hazar
bölgesi ve diğer uluslararası kaynaklardan sağlanacak doğalgazın,
Türkiye-Yunanistan-İtalya üzerinden Avrupa pazarlarına nakli
için, Türkiye ve Yunanistan arasında bir doğalgaz boru hattının
kurulması ve gaz şebekelerinin birbiriyle bağlantısının sağlanması
amacıyla Güney Avrupa Gaz Ringi’nin gerçekleştirilmesi
doğrultusunda, 7 Temmuz 2000 tarihinde Brüksel’de Türkiye-

• •

Yunanistan-AB “Uçlü Çalışma Grubu” (Trilateral Working 
Group) toplantısı yapılmıştı. Sözkonusu toplantının sonucunda 
oluşturulan Teknik Çalışma Grubu’nun konu ile ilgili olarak 
çalışmalar yapması kararlaştırılmıştı.

Bu çerçevede, 2-3 Kasım 2000 tarihlerinde Atina’da 
yapılan ilk Teknik Çalışma Grubu toplantısında, BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü ve Yunanistan Doğalgaz Şirketi DEPA tarafından 
gelecek 20 yıl için talep tahminleri ve imzalanmış doğalgaz 
anlaşmaları hakkında bilgi verilmiş, muhtemel kaynaklar üzerinde 
durulmuş ve sonraki çalışmaların BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve 
DEPA arasında imzalanacak bir işbirliği memorandumu 
çerçevesinde yürütülmesi öngörülmüştü.

Teknik Çalışma Grubu ikinci toplantısı 17-18 Ocak 2001 
tarihlerinde Ankara’da yapılmış olup, DEPA ve BOTAŞ arasında 
bir İşbirliği Memorandumu imzalanmıştır.

Böylece, bölge ülkelerinin doğalgaz kaynaklarının 
Türkiye üzerinden Yunanistan yoluyla Avrupa’ya taşınması için 
önemli bir adım atılmıştır.
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Bölgesel işbirliği ve karşılıklı bağımlılık sayesinde tüm 
bölgenin ekonomik kalkınması ve istikrarına katkıda bulunacak 
olan bu proje ile Türk-Yunan ekonomik işbirliğinde de önemli bir 
aşama kaydedilecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN POLONYA 
DIŞİŞLERİ BAKANI WLADYSLAW BARTOSZEWSKI 

İLE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABULLERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ülkemizi ziyaret 
etmekte olan Polonya Dışişleri Bakanı Wladyslaw Bartoszewski 
ile beraberindeki heyeti bugün (24 Ocak) kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sezer kabulde, köklü bir dostluğa ve 
tarihsel bir işbirliğine dayanan Türkiye-Polonya ilişkilerinin 
siyasi alanda memnunluk verici bir düzeye ulaşmış olduğunu 
belirtmiş ve bu ilişkilerin ekonomik ve ticari alanlarda daha ileri 
götürülmesi yönünde ortaklaşa çaba harcanması gereğine işaret 
etmiştir.

Türkiye-Polonya Serbest Ticaret AnlaşmasTnın yürürlüğe 
girmesiyle ticari ilişkilerde önemli bir adım atılacağını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Sezer, ayrıca, ikili ticaretimizin önündeki tüm 
engellerin ortadan kaldırılmasının yararlı olacağını vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Sezer, NATO içinde müttefik olan 
Türkiye ile Polonya’nın Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde de 
deneyimlerinden karşılıklı olarak yararlanabileceklerini dile 
getirmiştir.

Polonya Dışişleri Bakanı Bartoszewski ise, Türkiye- 
Polonya ilişkilerinin köklü geçmişi üzerinde durmuş ve ülkesinin 
Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediğini 
belirtmiştir.

Konuk Bakan, Cumhurbaşkanı Sezer’e, Polonya 
Cumhurbaşkanı Kwasnievski’nin davetini yinelemiştir.
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TÜRKİYE’NİN EL SALVADOR’DA MEYDANA GELEN 
DEPREM FELAKETİ ÜZERİNE BU ÜLKEYE YAPTIĞI

YARDIMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

14 Ocak 2001 Cumartesi günü, merkezi El Salvador’un 
başkenti San Salvador olan 7,9 şiddetindeki depremin sonucunda 
bugüne kadar yaklaşık 700 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de 
yaralanmıştır.

Deprem felaketi duyulur duyulmaz Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı 15 kişi, gönüllü Arama-Kurtarma Ekoloji 
Grubu (GEA) adlı sivil toplum örgütünden ise 9 kişi olmak üzere 
24 kişilik arama-kurtarma ekibimiz yanlarında özel yetiştirilmiş 
köpek ve teçhizatları olduğu halde 16 Ocak Pazartesi sabahı El 
Salvador’a hareket etmiştir.

Kurtarma ekiplerimiz, El Salvador’daki arama-kurtarma 
çalışmaları çerçevesinde, Türkiye’den getirdikleri tıbbi yardım 
malzemelerini afet bölgesinde kullanılmak üzere Kızılhaç 
yetkililerine teslim etmiş ve El Salvador makamlarının isteği 
üzerine arama-kurtarma eğitimi vermişlerdir. Enkaz altında 
kalanların canlı olma ihtimallerinin kalmaması nedeniyle 
çalışmalarını sona erdiren ekibimizin bugün (24 Ocak) yurda 
dönmesi beklenmektedir.

Öte yandan Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay 
Federasyonu aracılığı ile El Savador’a 50.000 İsviçre Frangı 
tutarında nakdi insani yardımda bulunmuştur.
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FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANLIĞI’NDAKİ 
DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye, dostane ilişkileri bulunan Filipinler’de, Gloria 
Macapagal Arroyo başkanlığındaki yeni yönetimin şiddete 
başvurulmadan ve barışçı bir biçimde, demokratik ve yasal 
süreçle işbaşına gelmiş olmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

Türkiye ve Filipinler arasındaki yakın ve dostane 
ilişkilerin bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğine 
inancımız tamdır.

Filipinler Devlet Başkanı Arroyo, 8-12 Ekim 2000
tarihlerinde Türkiye’ye, Başkan Yardımcısı olarak iki ülke
ilişkilerinin ilerletilmesini sağlayan verimli bir resmi ziyaret 
gerçekleştirmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Arroyo’ya, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından birer 
kutlama mesajı gönderilmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

YERDİĞİ YANIT

Bilindiği gibi, kitle imha silahları ve bunları fırlatma 
vasıtalarının yayılmasının önlenmesine yönelik belli başlı tüm 
uluslararası anlaşma, düzenleme ve rejimlere taraf olan Türkiye, 
yayılmanın önlenmesi alanında ilkeli ve duyarlı bir politika 
izlemektedir. Bu çerçevede geçen hafta Hindistan’ın 
gerçekleştirdiği yaklaşık 2000 kilometrelik orta menzilli ve 
nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip olduğu anlaşılan AGNI- 
II balistik füzesinin denemesini endişeyle karşılıyor, anılan füze 
denemesinin bölgedeki gerginlikleri artırmamasını ve silahlanma 
yarışını teşvik etmemesini diliyoruz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
HÜSEYİN DİRİÖZ’ÜN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

DIRIOZ: Bugünkü toplantımıza hoşgeldiniz. Sorularınızı 
cevaplandırmaya çalışayım.

SORU: Fransız Parlamentosu Ermeni tasarısını onayladı. 
İtalya’da da benzeri bir tasarı var. Bir başka AB ülkesi İngiltere de 
Soykırım Anma Günü’ne Ermenileri dahil edeceğinin sinyalini 
verdi. Bütün bu gelişmeler sizce Türkiye-AB ilişkilerini nasıl 
etkileyecek?

CEVAP: Dediğiniz konular arasında bir bağlantı olduğu 
kanaatinde değilim. Bu girişimlere karşı çabalarımız her düzeyde 
sürmektedir. Öte yandan, Türkiye AB’ye aday bir ülkedir ve 
bağları güçlü bir şekilde devam etmektedir.

SORU: Milli Savunma Bakanımız, casus uydu projesinin 
Fransızlardan alındığını, yani ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Bu 
ülkenin tank ihalesinden de dışlanacağını söyledi. Başbakan 
Ecevit’in, “Dışişleri bir çalışma hazırladı. Bunu inceliyoruz, 
değerlendiriyoruz” dediği dosya kapsamında mı yapıldı bunlar? 
Eğer o dosya kapsamında yapıldıysa, hangi ihalelerle ya da hangi 
yaptırımlarla devam edecek Türkiye’nin boykotları?

CEVAP: Bu konuda takdir edersiniz fazla ayrıntıya 
giremem. Zira bu konuda şunlar şunlar yapılacak diye önceden 
duyurularda bulunmak gündemde değildir. Atılan adımlar 
konusunda ise kamuoyumuz daima ilgili makamlarımızca 
bilgilendirilmektedir.
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SORU: Bugünkü gazetelerde yeralan bir habere göre, 
Ermenistan Türk mallarını boykot kararı almış; Ermenistan 
Tüketiciler Birliği’nin bu konuda çağrısı olmuş. Bununla ilgili 
değerlendirmeniz nedir?

CEVAP: Kendi bilecekleri iştir.

SORU: Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in 
basma yansıyan bazı açıklamaları var. Fransa’ya giderken, 
“Kraldan daha fazla kralcı olmamak gerekir. Türkiye bu işi 
kendisi çözmelidir” dediği ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili 
Ankara’nın düşüncesi nedir? İkincisi, Fransız Alcatel firmasının 
üst düzey yönetimi, sözde soykırım tasarısının iptali için Fransız 
yönetimine baskı kampanyası başlatmış. Bu konuyla ilgili, Türk 
Dışişleri’nde bir bilgi var mı acaba?

CEVAP: Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’e atfedilen sözlerin 
yorumlanması bize düşmemektedir. Azerbaycan ve 
Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’nin dostudur. Sözde soykırım 
iddiaları bakımından gereğini yapacaklarından en ufak bir 
kuşkumuz bulunmamaktadır.

ikinci sorunuz konusunda; bizim gayretlerimiz bu 
tasarının sonuçlanmamasına yöneliktir. Bu yöndeki bütün 
gayretleri de tabii ki memnunlukla karşılarız.

SORU: Iran Daily adlı gazetenin 14 Ocak tarihli 
nüshasında, Türkiye’nin Ermenistan’la diplomatik ilişki kurma 
niyetini içeren bir paketin Ermenistan’a sunulduğu ve Sayın 
Loğoğlu’nun da geçenlerde Azerbaycan’a bu amaçla Azeri 
tarafını ikna için ziyarette bulunduğu şeklinde bir yorum vardı. Bu 
konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?

CEVAP: Daha önce de açıkladığımız üzere, Türkiye ile 
Ermenistan arasında diplomatik ilişki tesisi gündemimizde 
bulunmamaktadır. Mevcut şartların bunu mümkün kılmadığını 
takdir edersiniz. Sayın Loğoğlu’nun Bakü ziyareti sırasında; 
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgedeki durum, Dağlık Karabağ
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meselesi, sözde soykırım tasarıları gibi konular genel olarak 
görüşülmüştür.

SORU: Bir haberde, Sayın Loğoğlu’nun Almanya’ya 
gittiği ve burada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi 
ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü. Bu görüşmeyi 
doğrulayabilir misiniz ve BM tarafından bu görüşmede 
Türkiye’nin beklentileri nelerdir?

CEVAP: Ulusal davamız olan Kıbrıs için gereken herşey 
yapılır. Bahsettiğiniz haberde belirtildiği gibi gizli diplomasi 
sözkonusu ise, bunun gizli kalmasında yarar vardır.

SORU: En azından bir görüşme olduğunu teyit edebiliyor 
musunuz?

CEVAP: Bu konuda bütün söyleyeceklerimi söyledim.

SORU: Türkiye, Minsk Süreci çerçevesinde Fransa ile
birlikte çalışmak istiyor mu? Çalışmaya devam edecek mi?
Çünkü, bu konuda çelişkili haberler var. Mesela, Dışişleri Bakanı
Cem bir açıklamasında bu çalışmanın devam edeceğini
söylemesine karşın, başka taraflardan gelen açıklamalarda tersi bir 
tutum ortaya çıkıyor.

CEVAP: Bu konuda şu anda ilave edeceğim birşey yok. 
Konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapmış değiliz.

  •

SORU: İsveç Dışişleri Bakam’mn dünkü açıklamasında, 
AB’nin Kıbrıs sorununa karışmaması gerektiği ve sorunun BM 
tarafından çözüme kavuşturulması yönünde bir ifade var. Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Bizim tutumumuzla uyumlu bir ifadedir. Doğru 
ise, olumlu olarak karşılanmalıdır, değerlendirilmelidir.

SORU: Sayın Bakan dünkü konuşmasında, Türkiye’nin 
meşru müdafaa hakkını koruyacağını söyledi. Bundan özel bir
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anlam çıkarmamız gerekiyor mu? Diplomatik dilde bunu nasıl 
açabiliriz?

CEVAP: Bu son derece doğal bir haktır. Haksızlığa 
uğrayan bir ülkenin o haksızlığa karşı çıkmak için gayret 
göstermesidir.

SORU: Türkiye’nin Fransa’dan şu anki beklentisi nedir? 
Fransız Parlamentosu tasarıyı onayladı, ama herhalde Fransız 
Hükümeti’nin atabileceği bazı adımlar hala var. Neler olabilir bu 
adımlar? Türkiye’nin somut beklentisi nedir? Prosedüre ilişkin 
somut bilgiler rica ediyorum.

CEVAP: Sayın Bakanımız 18 Ocak akşamı Bakanlığa 
davet edilen Fransa Büyükelçisi’ne bu konudaki beklentilerimizi 
iletmişti. Orada şu hususu belirtti: “Fransız Hükümeti’nin bundan 
böyle sorumluluk içinde davranarak, oluşan bu bunalım karşısında 
elindeki bütün imkanları kullanmasını zorunlu görmekteyiz.” Şu 
aşamada buna ilave edecek bir şey yok.

SORU: Bu konuda ciddi bir kriz yaşanıyor. Şunu sormak 
istiyorum: Fransa tarafı ne diyor? Yani, bugüne dek ne dedi? 
Türkiye ne tepki gösterdi Fransa tarafına?

CEVAP: Bu hususta, hatırlayacağınız üzere, dün 
TBMM’de Sayın Bakanımız ayrıntıya girmiştir. Size tekrar 
tutanağını takdim edebilirim.

SORU: Birkaç gazetede, Türkiye’ye giren 6 kişilik bir 
suikast timinin İsrail ya da Amerikan hedeflerine yönelik saldırı 
hazırlığında olduğundan bahsediliyor. Bakanlıkta bu konuyla 
ilgili bir bilgi var mı?

CEVAP: Hayır, bende bu konuyla ilgili hiçbir bilgi yok.

SORU: Paris Büyükelçimiz Ankara’ya çağrıldı. Kendisi 
bir süreden beri burada. Ancak temasları hakkında pek fazla 
detaylı bir bilgi alamıyoruz. Nedir temasları?
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SORU: Sanırım Sönmez Koksal bugün Başbakanda 
görüşüyordu.

I

CEVAP: Hayır, bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
kabul ediliyor. Biliyorsunuz, istişareler için çağrılmıştı. Geldiği 
günün akşamı Bakanımız Sayın İsmail Cem’le görüşmüştü ve 
değerlendirmede bulunmuşlardı. Daha sonra, dün veya evvelki 
gün Sayın Başbakanımız tarafından kabul edildi. Bugün de Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından kabul ediliyor ve 
değerlendirmelerini paylaşıyor.

SORU: Paris’e geri mi dönecek?

CEVAP: Şu anda hükümet kararıyla istişarelere çağrıldığı 
için benim onların namına birşey söylemem mümkün değil.

SORU: Ulusal Program için, Çerçeve Yönetmelik 
bekleniyor. Dün, Çerçeve Yönetmelik konusunda önemli bir adım 
atıldı. Yani, sadece parlamento onayı kaldı yanılmıyorsam. Bu 
çerçevede, bugünlerde Ulusal Program’la ilgili bir adım 
bekleyebilir miyiz?

CEVAP: Avrupa Parlamentosu’nun komisyonunda -ilgili 
komisyonunda- bugünkü basındaki tabiriyle yeşil ışık yakıldı 
Çerçeve Yönetmeliğe. Bunun, yine basında belirtildiğine göre, 
Şubat ayı ortasında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda da 
görüşülmesi bekleniyor. Arkasından Genel İşler Konseyi’nin 
AB’nin resmi onayını gerek Katılım Ortaklığı Belgesi’ne gerek 
Çerçeve Yönetmeliği’ne vermesi bekleniyor. Sürecin bu şekilde 
sürüyor olması memnuniyet vericidir. Ulusal Program 
hazırlıklarımız ise devam etmektedir. Bu konudaki 
çalışmalarımızda bir gecikme, erteleme yoktur. Çalışmalarımız 
sürmektedir. Bu konudaki ayrıntıları Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğimizden almak mümkündür.

SORU: TBMM’den Paris’e gönderilen ve orada 
temaslarda bulunan heyetin üyeleriyle görüşme imkanımız oldu. 
Çeşitli görüşmelerinde, Türkiye’nin AB’ye girmesi için öncelikli
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olarak Ermeni soykırımını kabul etmesi gerektiği muhatapları 
tarafından dile getirilmiş. Değerlendirmeniz nedir?

CEVAP: Birincisi, sözde soykırım iddiaları tarihin 
tahrifidir ve Türkiye’ye haksız yere sürülmek istenilen bir lekedir. 
Bunları kabul etmemize imkan yok. Ayrıca, bunun AB konusuyla 
bir irtibatı yoktur. Böyle birşey gündemimizde bulunmamaktadır.

SORU: Başta Başkent Üniversitesi olmak üzere bazı 
üniversitelerin Fransızca eğitimi kaldırmaları veya boykot 
çağrılarını Dışişleri Bakanlığı nasıl değerlendiriyor?

CEVAP: Yine Sayın Bakan’m dün Meclis’teki ifadelerine 
atıfta bulunmak istiyorum. Bu toplumsal tepkiler tabii 
görülmektedir ülkemizde. Sayın Bakanımız, “Türkiye olarak 
yanlış yapmayacağız. Bir düşmanlık havasına girmek, tepki 
gösterelim derken kendi menfaatimize ziyan vermek, bunları 
elbette yapmayacağız. Fransız halkı bütün halklar gibi bizim 
dostumuzdur. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Bu konuda kararlı ve 
ağırbaşlı bir tutum sürdüreceğiz” demişlerdir.

SORU: Demin dediniz ki; “Soykırım iddialarıyla ilgili 
olarak Azerbaycan’ın elinden geleni yapacağına şüphemiz yok.” 
Bu sözleriniz Azerbaycan’a duyulan genel güvenden mi 
kaynaklanıyor? Yoksa Sayın Loğoğlu’nun Bakü ziyaretinde bu 
güveni teyit edici mesajlar alındı mı?

CEVAP: Tabiatıyla, dostumuz Azerbaycan’a duyduğumuz 
genel güvenden kaynaklanmaktadır.

SORU: Sayın Loğoğlu’nun Bakü temasları sırasında, 
Azerbaycan Milli Meclisi’nin 31 Mart tarihini “Jenosit Günü” ilan 
edeceği hususunun da ele alındığını duyduk. Bu konuda elinizde 
herhangi bir bilgi var mı?

CEVAP: Hayır, bende yok.
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SORU: Sayın Cem’in bu ay sonuna kadar ve gelecek ay 
yapacağı gezi ve temaslarına ilişkin bilgi verir misiniz?

CEVAP: Sayın Bakanımızın bugün İsviçre’ye yapacağı 
resmi ziyaret var. 20 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk Dışişleri 
Bakanı İsviçre’ye gitmektedir. Onun dışında açıklanmış ve teyit 
edilmiş bir ziyaret yok.

SORU: Davos Zirvesi?
_        •  _

CEVAP: Hayır, Sayın Bakan’ın İsviçre gezisinin Davos
bölümü yok. O ayrı bir etkinlik. Ona Sayın Başbakan 
Yardımcımız katılıyor.

SORU: Davos’a başka kimler katılıyor?

CEVAP: Benim bildiğim, Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mesut Yılmaz Türkiye’den katılıyor. Diğer ülkelerden, önde gelen 
liderlerden kimler katılıyor veya Türkiye’den Sayın Yılmaz’a 
ilaveten kimler katılıyor, o konuda bilgim yok.

SORU: İngiltere’deki Anma Günü’yle ilgili olarak buraya 
gelen İngiliz Bakan’m yaptığı açıklamanın dışında size resmi 
kanallardan iletilen bir bilgi var mı? Bu Anma Günü’nde 
Ermeniler tarafından soykırım iddialarını destekler mahiyette bazı 
etkinlikler yapılacağına dair bilgi var mı?

CEVAP: İngiliz Hükümeti gerek burada gerek Londra’da, 
sözde Ermeni soykırımı konusundaki tutumunu açıklamıştır. 
Sözkonusu etkinliğe bazı Ermenilerin katılımı resmi programda 
yer almamaktadır. Ama böyle bir katılım yolunda çabalar 
olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı gerekli girişim ve uyarılarımızı 
sürdürüyoruz.

SORU: İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami 
geçenlerde Ankara’daydı. Sonra, Sayın Bakan Gazze’de Arafat’la 
görüştü. İçeriği hiçbir zaman açıklanmayan birşeyler olup bitiyor 
anladığımız kadarıyla. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Bundan

70 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak2001



sonra başka bir görüşmeler zinciri yaşanacak mı? Bir de; Oslo 
Süreci’nin bir benzerinin Ankara’da da olabileceği yorumları 
çıktı. Düşünceniz nedir?

CEVAP: Basında çıkan yorumları ayrıca yorumlamak 
istemiyorum. Geçen hafta Ankara’ya bir ziyarette bulunan İsrail 
Dışişleri Bakanı, Sayın Bakanımız ve Bakanlık heyetimizle 
görüşmelerde bulundu. Kendisine Sayın Arafat’la görüşmelerin 
devam etmesinin önemi vurgulandı. O sırada Sayın Arafat’ın 
önerdiği sürekli görüşmelerin, sürekli görüşmeler modelinin 
tarafımızdan desteklendiği ifade edildi. Ziyaret sonrası 
Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit gerek Yaser Arafat’a, gerek 
İsrail Başbakanı Ehud Barak’a birer mektup göndererek başlayan 
yeni sürece ciddiyetle devam edilmesini telkin etti. Son olarak, 
Ankara’ya yapılan sözkonusu ziyaretin ve gönderilen sözkonusu 
mektupların devamlılığı içinde ve düşüncelerimizi paylaşmak 
için, Sayın Bakanımız ve beraberindeki heyet Libya dönüşü 
Gazze’ye uğradı, Sayın Arafat’la görüştü ve Sayın Arafat’a 
Türkiye olarak tam desteğimiz bulunduğunu, kendisinin bölge 
için, Türkiye için, barış için doğru yolda olduğunu gördüğümüzü 
belirtti, kendisinin kabul edebileceği bir çözümün Türkiye 
tarafından da kabul edilebileceğini söyledi. Sayın Bakanımız, 
Sayın Arafat’a duyduğu güveni dünya basınının temsilcileri 
önünde de bu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada ifade etti. 
Gerek İsrail tarafıyla, gerek Filistin tarafıyla bu temaslarımız 
sürmektedir. Tarafların kendi ifadeleriyle, her iki tarafın da 
güvenine sahip bir konumdayız. Bunu sürdürebilmek bakımından, 
ancak imkanların elverdiği ölçüde sizlere bilgi aktarabiliyoruz.

SORU: Celal Talabani Ankara’ya geldiği zaman, Ankara 
Süreci’nin yeniden işlerlik kazandırılmasını istediğini açıklamıştı. 
Birinci sorum, Mesut Barzani de Ankara’ya gelecek mi? İkincisi, 
Bakanlığınız tarafından Ankara Süreci’ne yeniden işlerlik 
kazandırmak için bir çalışma yapılıyor mu?

CEVAP: Barzani, bildiğiniz gibi zaman zaman 
Ankara’ya gelmektedir. Görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi
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paylaşmaktayız. Önümüzdeki dönemde ne zaman geleceği
hususunda henüz bir planlama veya tarih yoktur. Ankara Süreci ’ni
biz her zaman desteklemekteyiz. Ancak bu konuda yapılan
çalışmalar hakkında, biraz daha ayrıntılı bilgi temin edip bilahare 
sunmak isterim.

SORU: Sayın Bakan dün ya da evvelki gün, Irak Türkmen 
Cephesi’ni kabul ederken, Türkmenlerin durumunu iyileştirmeyle 
ilgili bir çalışmadan bahsetti. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

CEVAP: Şu anda bir bilgim yok. Araştıracağım.

Teşekkür ederim.
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TÜRKİYE İLE RUSYA FEDERASYONU ARASINDA 
ANKARA’DA YAPILACAK SİYASİ İSTİŞARELERE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi O. Faruk 
Loğoğlu ile karşıtı Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Birinci 
Yardımcısı Aleksandr A. Avdeyev arasındaki mutat Türkiye- 
Rusya Federasyonu siyasi istişareleri 29 Ocak 2001 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Yapılacak görüşmelerde, başta siyasi ve ekonomik alanda 
olmak üzere, son yıllarda önemli mesafe kaydeden ikili 
ilişkilerimiz bütün boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde kapsamlı 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki son siyasi 
istişareler, yine aynı düzeyde ve 22 Mayıs 2000 tarihinde 
Moskova’da düzenlenmişti.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
HİNDİSTAN’DAKİ DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE 

BU ÜLKE CUMHURBAŞKANI SHRI KOCHERIL 
RAMAN NARAYAN’A GÖNDERDİKLERİ TAZİYE

MESAJI

• •

Ü lk e n iz d e  m e y d a n a  g e le n  d e p r e m  f e l a k e t i n i  b ü y ü k  b i r  
ü z ü n tü y le  ö ğ r e n d im . B u  f e l a k e t i n  y o l  a ç m ış  o ld u ğ u  c a n  v e  m a l  
k a y b ı n d a n  d o la y ı  T ü r k  U lu s u  v e  ş a h s ı m  a d ı n a  b a ş s a ğ l ı ğ ı  
d i le k le r im i  v e  ü z ü n tü le r im i  b i ld ir ir im .

Y akın  g e ç m iş te  d e p r e m le r in  a c ı  s o n u ç la r ın ı  y a ş a m ı ş  b i r  
ü lk e  o la r a k  T ü r k iy e  ’n in , b u  d o ğ a l  a fe t te n  z a r a r  g ö r e n  H in d i s ta n  
h a lk ın a  e l in d e n  g e le n  y a r d ım ı  y a p m a y a  h a z ı r  o ld u ğ u n u  b e lir tir ,  
H in d is ta n  h a lk ın ın  y a r a la r ın ı  e n  k ıs a  z a m a n d a  s a r m a s ın ı  d i le r im .
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN 
DEVLET BAŞKANI EDUARD SHEVARDNADZE’Yİ 
RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI

KONUŞMA

ÇANKAYA KÖŞKÜ

Gürcistan Devlet Başkanı, Aziz Dostumuz Sayın Eduard 
Shevardnadze ve beraberindeki değerli heyet üyelerini bugün 
Ankara’da ağırlamaktan büyük bir kıvanç duymaktayız. 
Kendilerine Türkiye’ye hoşgeldiniz diyor, Türk Ulusu adına en 
içten duygularla selamlıyorum.

Gürcistan, Türkiye’nin yakın bir dostu ve güvenilir bir 
işbirliği ortağıdır.

Son yıllarda büyük gelişme gösteren ikili ilişkilerimizin ve 
işbirliğimizin çeşitli yönlerini Sayın Devlet Başkanı ve 
beraberindeki heyet üyeleriyle bu ziyaret sırasında ele alacak ve 
ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi olanaklarını 
araştıracağız. İlişkilerimizin ticari ve ekonomik alanlarda 
çeşitlendirilmesi yönünde her iki ülkenin sahip olduğu siyasi irade 
çerçevesinde özellikle somut işbirliği tasarılarına ilişkin son 
gelişmeleri değerlendireceğiz. Ayrıca, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru 
hattı ile enerji ulaşımı konularını görüşeceğiz.

Öte yandan, her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde 
bulunacağız.

1999 yılında binlerce insanını yitiren, büyük maddi 
kayıplar veren elim deprem felaketi yaşamış bir ülke olarak,
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Gürcistan’ın kuraklık nedeniyle içinde bulunduğu durumu çok iyi 
anlıyor ve Gürcistan ulusunun sıkıntılarını paylaşıyoruz.

Gürcistan’ın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla bugüne kadar elinden gelen her çabayı göstermiş olan 
Türkiye, dost Gürcistan halkının bu sıkıntılarını olabildiğince 
gidermeyi amaçlayan yardımlarını olanakları ölçüsünde 
sürdürecektir.

Türkiye, Kafkasya’da barış ve istikrar ortamının bir an 
önce sağlanması, bölge ülkelerinin sorunlarının çözümüne 
yönelik arayışlara hız verilmesi, böylelikle varolan sorunların 
aşılarak ekonomik kalkınma atılımlarının gerçekleştirilmesi 
gerektiği düşüncesindedir. Türkiye, bu yaklaşımla Gürcistan’ı, 
bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve halkların gönenç 
düzeyinin yükseltilmesine yönelik çabaların vazgeçilmez bir 
öğesi olarak görmektedir. Türkiye, Gürcistan’ın bağımsızlığının, 
egemenliğinin ve siyasi birliğinin güçlendirilmesine, toprak 
bütünlüğünün korunmasına büyük önem vermektedir.

Gürcistan’ın Batı kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı 
adımları takdirle izlemekte ve desteklemekteyiz.

Türkiye ile Gürcistan halkları arasındaki tarihsel ve 
kültürel bağlarla ve karşılıklı siyasi iradeyle ivme kazanan 
ilişkilerimizin, her alanda çeşitlendirilip güçlendirilmesi ortak 
isteğimizdir. Bu gelişen ilişkilerin içinde bulunduğumuz 
coğrafyanın barış, güvenlik, gönenç ve zenginliğine katkıda 
bulunması ve bu elverişli ortamdan birlikte yararlanılması içten 
beklentimizdir.

Sayın Shevardnadze’nin ülkemizi ziyaretinin, Türkiye ile 
yakın dostluk ve komşuluk ilişkileri içinde bulunduğumuz 
Gürcistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde 
önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’IN,
TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ 

HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER VE ORTAK 
BİLDİRİNİN İMZALANMASINDAN SONRA

YAPTIKLARI AÇIKLAMA

ÇANKAYA KÖŞKÜ

Değerli Basın Mensupları,

Gürcistan Devlet Başkanı, Aziz Dostumuz Sayın Eduard 
Shevardnadze ile başbaşa ve heyetler halinde yapmış olduğumuz 
görüşmeler son derece içten ve sıcak bir ortamda gerçekleşmiş ve 
çok yararlı olmuştur.

Görüşmelerde, Türkiye’nin yakın bir dostu ve stratejik bir 
ortağı olan Gürcistan’ın bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve 
siyasi birliğinin korunmasına verdiğimiz önemi vurguladık ve 
bağımsızlığını ve siyasi istikrarını güçlendirme çabalarında 
Gürcistan’ı kararlılıkla destekleyeceğimizi dile getirdik.

Kafkaslar’da bir istikrar öğesi olarak gördüğümüz 
Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik kuramlarıyla ilişkilerini 
geliştirmesine ve uluslararası ekonomiyle bütünleşmesine 
verdiğimiz önem çerçevesinde, bu dost ülkenin bu yöndeki 
çabalarına da destek verdiğimizi belirttik.

Ayrıca, Gürcistan’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü 
temelinde Abhazya sorununun en kısa sürede çözüme 
kavuşturulması amacıyla birlikte atabileceğimiz adımları 
değerlendirdik.
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Görüşmelerimizde, Gürcistan’ın bağımsızlığını kazandığı 
tarihten bu yana olumlu bir gelişme izleyen ikili ilişkilerimizi tüm 
yönleriyle ele aldık, ülkelerimiz arasındaki siyasi, ticari ve 
ekonomik ilişkilerin daha da ileri düzeye çıkartılması olanaklarını 
görüştük. Esas olarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Kars-Tiflis 
demiryolu, Çıldır-Aktaş sınır kapısının açılması, Batum 
Havaalanı’nın yenileştirilmesi gibi, ülkelerimizi olduğu kadar 
bölgemizi de yakından ilgilendiren büyük işbirliği tasarıları ile 
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın imzalanması 
konusu üzerinde durduk. Bu tasarıların zamanında yaşama 
geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı yineledik ve 
işbirliğimizin çok yönlü olarak geliştirilmesinin yollarını ele 
aldık.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konulara 
ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Kafkasya’da istikrar ve 
güvenliği olumsuz yönde etkileyen, bölgesel işbirliğinin 
geliştirilmesini engelleyen sorunların çözümüne yönelik çabalara 
hız verilmesinin taşıdığı yaşamsal önemi dile getirdik. Bu 
çerçevede, “Kafkasya İstikrar Paktı” düşüncesinin yaşama 
geçirilmesi yollarını değerlendirip, bu konuda birlikte çaba 
göstermeye devam etmemiz konusunda görüş birliğine vardık.

Görüşmelerimizde ayrıca, tüm bölge ülkelerinin 
gönencine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturan terörizmle 
mücadele konusunu ele alarak, bu alanda etkin işbirliği yapılması 
gereği üzerinde durduk.

Gürcistan Devlet Başkanı Sayın Shevardnadze ve 
beraberindeki heyetin ülkemize yapmakta oldukları resmi 
ziyaretten duyduğumuz büyük memnunluğu bir kez daha 
vurgulamak isterim. Ziyaret sırasında gerçekleştirmiş olduğumuz 
yapıcı görüşmelerin ve üzerinde anlaşmaya vardığımız noktaların, 
bulunduğumuz coğrafyanın istikrarı ve her iki ülke halklarının 
dostluk ve kardeşliği için yararlı sonuçlar vermesini diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN DEVLET 
BAŞKANI EDUARD SHEVARDNADZE ONURUNA 

VERDİKLERİ AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTIKLARI
KONUŞMA

ÇANKAYA KÖŞKÜ

Dost ve kardeş Gürcistan’ın Devlet Başkanı, değerli 
konuğumuz Sayın Eduard Shevardnadze’yi en içten duygularla 
selamlıyor, kendilerini ve beraberindeki heyeti ülkemizde 
ağırlamaktan dolayı duyduğumuz mutluluğu belirtmek istiyorum.

Türk halkı, Sayın Shevardnadze’yi, sadece komşu bir 
ülkenin Devlet Başkanı olarak değil, aynı zamanda geçen yüzyılın 
ideolojik bloklara dayalı güvensiz ortamında, dünyanın siyasi 
coğrafyasındaki bölünmeyi sona erdiren sürecin mimarı olarak da 
tanımakta ve takdir etmektedir.

Sayın Shevardnadze, insanlığa yaptığı bu büyük hizmetin 
ardından, pek güç koşullar altındaki ülkesinin yönetimine talip 
olmuş ve ulusunu özlediği huzur ve istikrara kavuşturmuştur. 
Bugün, dostumuz ve komşumuz Gürcistan, Devlet Başkanı 
Shevardnadze’nin yetenekli liderliğinde, geleceğe umut ve 
inançla bakmaktadır.

Gürcü halkı, kültür ve gelenek bakımından Türk halkıyla 
aynı coğrafyada, ortak değerler içinde yoğrulmuş, tarih boyunca 
dıştan gelen tüm baskılara karşı koyarak benliğini koruyabilmiş, 
büyük saygı duyduğumuz bir toplumdur.

Devlet Başkanı Sayın Shevardnadze’nin de ulusuna 
duyduğu güveni halkının haslet, yetenek ve geleceğine olan
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inancından aldığına kuşku yoktur. Sayın Shevardnadze’nin bu 
inancı, uzakgörüşlü ve kararlı politikaları sayesinde Gürcistan, 
bugün uluslararası toplumun eşit ve saygın bir üyesi olarak haklı 
yerini almıştır.

Gürcistan’ın 9 yıl gibi kısa bir sürede, evrensel değerler 
olan demokrasi ve kişi hak ve özgürlüklerine gösterdiği saygı ile 
serbest pazar ekonomisinin yerleştirilmesi ve Batı’yla bütünleşme 
yönünde attığı adımları takdirle karşılamaktayız. Bu başarılı 
adımlarda, uluslararası toplumda haklı bir saygınlık kazanmış 
olan Sayın Shevardnadze’nin uzakgörüşlülüğünün ve engin 
deneyiminin payının bulunduğunun bilincindeyiz.

Gürcistan’ın kaydettiği tüm olumlu gelişmelere karşın bir 
bölümü dış kaynaklı kimi sorunlarla bugün de karşı karşıya 
olduğunu ve bunun Gürcü halkının günlük yaşamını da olumsuz 
yönde etkilediğini biliyoruz. Bu sorunların çözümü için harcanan 
çabaları da yakından izliyor ve Gürcistan’a bu yönde katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. İçten dileğimiz, bu sorunlara Gürcistan’ın 
egemenliği zedelenmeden ve temel yönelimleri değişikliğe 
uğramadan çözüm bulunmasıdır.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki yakın işbirliği, dostluk ve 
iyi komşuluk ilişkileri, Gürcistan’ın bağımsızlığını kazandığı 
günden başlayarak hızla gelişmiştir. Bu gelişmede, iki halkın 
birbirine karşı duyduğu sevgi ve saygıya dayalı yakınlığın ve 75 
yıllık Sovyet yönetimi döneminde büyüyen özlemin de rol 
oynadığı bilinmektedir.

Ayrıca, Türkiye’de azımsanmayacak sayıda Gürcistan 
kökenli vatandaşımızın bulunması, ülkelerimiz arasındaki bağları 
daha da güçlendirmektedir.

Gürcistan, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek 
istediğimiz, ortak stratejik çıkarlara sahip olduğumuz yakın bir 
komşumuzdur. Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana, 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine 
verdiğimiz önemi ısrarla vurgulamaktayız. Türkiye, Gürcistan’ın
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siyasi sorunlarının bu vazgeçilmez ilkeler temelinde çözümünü 
öngören süreçlere, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da 
katkıda bulunmayı sürdürecektir.

Gürcistan’ın huzur ve istikrarının Türkiye’yi yakından 
ilgilendirdiğini özellikle belirtmek isteriz. Gürcistan’ın esenliğine 
katkıda bulunmak, karşılaşılan kimi güçlükleri birlikte aşmak, 
Kafkasya politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

İki ülke arasında sağlıklı bir zemin üzerinde 
geliştireceğimiz ilişkiler, bölgemizin huzur, gönenç ve 
kalkınmasına da hizmet edecektir.

Kafkasya bugün sorunlu bir bölgedir. Bölgeyi istikrara 
kavuşturmak üzere ortaya konulan tasarıların ilki Yüce 
Kişiliğinizin ortaya attığı “Barışçı Kafkasya” önerisidir. Bunun 
ardından bölge ülkelerinin liderleri aynı amaca yönelik fikir ve 
düşüncelerini ortaya koymuşlardır. Öncelim Sayın Demirel’in 
Tiflis’i ziyareti sırasında açıklanan ve bu yöndeki tüm düşünceleri 
biraraya getiren “Kafkasya İstikrar Paktı” önerisine sahip 
çıkmamız ve bunun yaşama geçirilmesi yönünde çaba 
harcamamız gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye ile Gürcistan’ın yöneticileri ve halkları arasında 
yakın ve içten ilişkiler bulunmasına karşın ilişkilerimizde bugün 
ulaştığımız noktayı yeterli görmemekte ve bunun daha da ileri 
noktalara taşınması gerektiğini düşünmekteyiz. Sayın Devlet 
Başkanı’nın da bu düşünceyi paylaştığına inanıyor ve bu ziyaretin 
ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağını umuyorum.

İlişkilerimizin geliştirilebilmesi için her iki ülkeye de 
sorumluluk ve görevler düşmektedir. Ortak çalışmalarımızın 
özellikle ekonomik alanda yoğunlaştırılması gerekmektedir. Bu 
alandaki ilişkilerimiz, aramızdaki gerçek olanakların gerisindedir. 
Biz özellikle, uluslararası düzeyde haklı ün ve saygınlığa sahip 
firmalarımızı Gürcistan’da yatırım yapmaları yönünde 
özendirmekteyiz. Gürcistan makamlarının da ticari ilişkilerimizin 
geliştirilmesini kolaylaştırıcı önlemleri almalarından mutluluk 
duymaktayız.
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Ticari ve ekonomik işbirliğimizin olumlu sonuçlarının, iki 
ülkenin olduğu kadar tüm bölgenin de gönencine katkı yapacağına 
inanıyoruz.

Türkiye ve Gürcistan önemli tasarıları birlikte 
gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır. Kars-Tiflis demiryolu 
tasarısının yaşama geçirilmesi, Batum HavaalanTnın 
modernleştirilmesi, Çıldır-Aktaş sınır kapısının açılması, bölgede 
eksikliği duyulan ulaştırma altyapısı sorununun aşılmasına 
yardımcı olacaktır. İki ülkenin yetkili ve uzmanlarının bu tasarılar 
üzerinde daha yoğun bir çalışma içinde olmaları ve daha sık 
temaslarda bulunmaları gerekmektedir.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, ülkelerimizi dünya enerji 
haritasında önemli bir yere taşıyacaktır. Bugün uygulama 
noktasına getirdiğimiz tasarının geciktirilmeden yaşama 
geçirilebilmesi amacıyla ortak çabalarımızı yoğunlaştırarak 
sürdürmeliyiz.

Gündemimizde bulunan enerji ve ulaştırma tasarıları 
gerçekleştiğinde, bölgemiz geçmişte sahip olduğu önemi tekrar 
kazanacak ve tarihi “İpek Yolu” yeniden canlanacaktır.

• •

Ülkelerimiz arasında kurduğumuz dostluk ve işbirliğini, 
ortak geleceğimizin güvencesi olarak görüyorum. Bugün bu 
yönde attığımız kararlı adımların ülkelerimizin gelecek 
kuşaklarının olduğu kadar bölgemizin huzur ve gönencine katkıda 
bulunacağına inanıyorum.

Sayın Devlet Başkanı,

Sözlerime son verirken, Türk Ulusu adına Kafkasya’da 
istikrarın kurulması yönündeki üstün çabalarınızdan dolayı derin 
takdir duygularımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Burada 
bulunan tüm davetlilerin ve değerbilen Gürcü halkının da 
insanlığa ve ülkenize yaptığınız hizmetlerden dolayı Yüce 
Kişiliğinize karşı aynı içten duyguları paylaştığına eminim.
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Bu düşünce ve duygularla, kadehimi, Yüce Kişiliğinizin 
sağlık ve mutluluğuna, dost Gürcü halkının gönenç ve esenliğine, 
Türkiye ile Gürcistan arasında sonsuza dek sürecek olan dostluk 
ve işbirliğine kaldırıyorum.
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TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDA İMZALANAN, 
ORTAK SINIRIN MAYINLARDAN ARINDIRILMASINA 

İLİŞKİN ANLAŞMA HARKINDAKİ AÇIKLAMA

Gürcistan Devlet Başkanı Sayın Eduard 
Shevardnadze’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet 
Sezer’in davetine icabetle Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret 
vesilesiyle, 29 Ocak 2001 tarihinde Ankara’da Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ve Gürcistan 
Dışişleri Bakanı Sayın Irakli Menagarishvili tarafından, Türkiye 
ile Gürcistan arasında ortak sınırın anti-personel mayınlardan 
arındırılmasına ve bu mayınların gelecekte de sınır koruma 
amacıyla kullanılmasının önlenmesine yönelik ikili bir rejim 
kurulması hakkında bir anlaşma imzalanmıştır.

Anlaşma’ya göre, iki ülke Anlaşma’da belirlenen 
uygulama bölgesindeki anti-personel mayınların temizlenmesini 
ve bunların gelecekte de sınır koruma amacıyla kullanılmasının 
önlenmesini taahhüt etmektedirler. Anlaşma bir doğrulama rejimi 
de öngörmektedir.

İki ülke, anti-personel mayınların sorumsuzca ve ayrım 
gözetmeksizin kullanılmasından kaynaklanan insancıl sorunların 
bilincinde olarak bu Anlaşma’yı imzalamakla uluslararası 
toplumun bu insanlık dışı silahların yasaklanmasına yönelik 
çabalarına katkıda bulunma kararlılıklarını kanıtlamışlardır.

Anlaşma, iki komşu ülke ilişkilerinde gelinen müspet 
aşamanın yeni bir ifadesidir. Bu Anlaşma ayrıca iki ülkenin örnek 
mevcut ikili ilişkilerini daha da güçlendirmeye ve bölgede istikrar, 
güvenlik ve şeffaflığa katkıda bulunmaya yönelik iradelerini 
vurgulamaktadır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI HÜSEYİN 
DİRİÖZ’ÜN KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA

VERDİĞİ YANIT

Som: Paris Belediyesi’nin bir “Ermeni soykırım anıtı” 
dikilmesi yönünde karar aldığı öğrenilmiştir. Konuya ilişkin 
değerlendirmeniz nedir?

Cevap: Fransız Parlamentosu’nda kabul edilen sözde 
Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa teklifinin ardından, 
Paris Belediye Meclisi’nin bugün (29 Ocak 2001) bir “Ermeni 
soykırım anıtı” dikme kararı aldığını esefle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Yanlış olan bu kararın hayata geçirilmesi Türk- 
Fransız ilişkilerine yeni bir darbeden başka bir anlam 
taşımayacaktır.

Tarihten kin ve nefret çıkartmayı amaçlayan bu çirkin 
kararı şiddetle kınıyoruz. Büyük bir ülke olan Türkiye’ye bu tür 
ayıplarla zarar vermenin mümkün olmadığını bir kere daha 
vurgulamak istiyomz.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN 
FRANSA CUMHURBAŞKANI JACQUES CHIRAC’IN

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI YASASINI 
ONAYLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ HARKINDAKİ

AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Fransa 
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın, Fransa Ulusal Meclisi’nin 
sözde Ermeni soykırımı konusunda kabul ettiği yasayı 
onaylamasını esefle karşılamaktadır.

Cumhurbaşkanı Sezer, Fransa Ulusal Meclisi’nin, 
Fransa’nın kendi tarihine ilişkin bir yasama çalışması yapmaktan 
kaçınırken, bir başka ülkeye ilişkin olarak, salt iç politika 
kaygısıyla kendisini tarihçilerin yerine koyup rahatlıkla yargıya 
varabilmiş olmasını ibret verici bir çelişki olarak 
değerlendirmektedir.

Cumhurbaşkanı Sezer, Fransız Anayasası’na uygunluğu 
tartışmalı bir yasanın imzalanarak yürürlüğe konulmuş ve 
Anayasa Konseyi’nin incelemesinden yoksun bırakılmış olmasını 
kabul edilmez nitelikte bulmaktadır. Cumhurbaşkanı Sezer, Türk- 
Fransız ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratması kaçınılmaz 
bu gelişmeyi kınamaktadır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN AHMET NECDET SEZER’İN, 
PAKİSTAN’I ETKİLEYEN DEPREM FELAKETİ 

NEDENİYLE PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI RAFIQ
TARAR’A GÖNDERDİKLERİ MESAJ

G ü n e y  A s y a  ’d a  m e y d a n a  g e l e n  d e p r e m  f e l a k e t i n i n  k a r d e ş  
P a k i s t a n  ’ı d a  e t k i l e d i ğ in i  ü z ü n tü y le  ö ğ r e n d im .  F e la k e t in  y o l  a ç m ı ş  
o ld u ğ u  c a n  k a y b ın ın  s ın ı r l ı  k a lm ış  o lm a s ı  t e k  te s e l l im izd ir .

T ü r k  U lu s u  v e  ş a h s ım  a d ın a  b a ş s a ğ l ığ ı  v e  g e ç m i ş  o l s u n  
d i l e k l e r i m i  b i ld i r i r im .
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FRANSA CUMHURBAŞKANI JACQUES CHIRAC’IN 
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINA İLİŞKİN YASAYI 

ONAYLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Fransa Ulusal Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı 
konusunda kabul ettiği yasanın gerek Türk-Fransız ilişkileri gerek 
bölgemizdeki istikrar ve güvenliğe olumsuz etkilerine ilişkin 
görüşlerimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu kere, Fransa 
Cumhurbaşkanı’nın, sözde Ermeni soykırımı konusundaki yasayı 
onayladığı ve yasanın bugünkü (30 Ocak) Resmi Gazete’de 
yayınlandığı öğrenilmiştir.

2. Bu gelişme, Türk-Fransız ilişkilerine vurulan ağır bir 
darbedir. Yüzyıllar boyunca gelişen Türk-Fransız dostluğuna 
Fransa Hükümeti sahip çıkmamıştır. Fransız Anayasası’na aykırı 
olduğu, tanınmış Fransız hukukçular tarafından beyan edilen bir 
metnin Anayasa Konseyi tarafından incelenmesi imkanı dahi 
ortadan kaldırılarak, hukuk devletinin kuralları işletilmemiştir.

3. Fransa’nın kendi tarihini bir tarafa bırakarak, haksız 
olarak Türkiye’nin geçmişi hakkında böyle bir kanun kabul 
etmesi, bu ülkede etkisi artan, Türkler ve yabancılara dönük 
düşmanlığı körükleyen çevreleri daha da cesaretlendirecektir. 
Bunların sorumluluğu Fransa’ya ait olacaktır.

4. Fransa’nın bu dostluğa sığmayan, çifte standartlı tutum 
ve davranışını kınıyor ve kararlılıkla reddediyoruz.
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BAŞBAKAN SAYIN BÜLENT ECEVİT’İN FRANSA 
CUMHURBAŞKANI JACQUES CHIRAC’IN SÖZDE 

ERMENİ SOYKIRIMINA İLİŞKİN YASAYI 
ONAYLAMASI KONUSUNDAKİ SORULARA

VERDİKLERİ YANITLAR

SORU: Fransa Cumhurbaşkanı, sözde Ermeni Soykırımı 
Yasası’m onayladı ve bir adım daha atılmış oldu böylece. Bunu 
Türkiye nasıl karşılıyor?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Farklı bir davranış 
beklemiyorduk. Sayın Chirac’ın bu konuda daha anlayışlı 
davranmasını umuyorduk, ama bu umutlarımızı zaten yitirmiştik. 
Onun için de fazla şaşırmadım. Tabiî bütün milletçe ve Fransa ile 
ilişkilerimizde önemli bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyayız.

SORU: Bundan sonra yeni bir eylem plânı uygulamaya 
konulacak mı?

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bu sonucu zaten 
biliyorduk. Yapılması gerekenleri yapıyoruz. Ekonomik 
ilişkilerimizi, siyasal ilişkilerimizi gözden geçiriyoruz ve daha 
önce de belirttiğim gibi, bunu yaparken kendi ekonomik 
durumumuza herhangi bir zarar gelmemesine de dikkat edeceğiz.

SORU: Fransız Milletvekilleri bu Sözde Ermeni 
Soykırımı Yasası’nın Türkiye tarafından kabul edilmesini, Avrupa 
Birliği üyeliği öncesinde âdeta yazılı olmayan ön şart olarak dile 
getiriyorlar. Siz böyle bir amacın olduğunu düşünüyor musunuz? 
Bu tutum başka ülkelere de sıçrayabilir mi?
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BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT: Bilemiyorum; fazla bir 
yorumda bulunmak istemiyorum şu sırada. Ama Türkiye’nin
Avrupa Birliği ilişkilerinde herhangi bir olumsuzluğa yol 
açılmayacağına inanıyorum.

Teşekkür ederim.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN YURTDIŞINA
d ü z e n l i  İ ş g ü c ü  g ö n d e r İ lm e s İ n în  40. y i l i

DOLAYISIYLA YAYINLADIKLARI MESAJ

2 0 0 1  y ı l ı ,  1 9 6 1  ’d e  i m z a l a n a n  T ü r k - A l m a n  i ş g ü c ü  
A n l a ş m a s ı  'y la  T ü r k i y e  ’d e n  y u r t d ı ş ı n a  d ü z e n l i  o l a r a k  i ş g ü c ü  
g ö n d e r i l m e y e  b a ş l a n m a s ın ın  40. y ı l ıd ır .  4 0  y ı l  ö n c e  b a ş la y a n  b u  
s ü r e c in  t e m e l in d e ,  İ k i n c i  D ü n y a  S a v a ş ı  s ı r a s ın d a  b ü y ü k  z a r a r  
g ö r e n  B a t ı  A v r u p a  e k o n o m i l e r i n i n  y e n i d e n  k u r u l m a s ı n a  v e  
c a n la n d ı r ı lm a s ın a  y ö n e l i k  ç a b a la r ın  1 9 6 0  b a ş ı n d a  i v m e
k a z a n m a s ı  s o n u c u n d a  o r t a y a  ç ı k a n  i ş g ü c ü  g e r e k s i n i m i n i n  
k a r ş ı l a n m a s ı n a  y ö n e l i k  i s t e m le r  y a t m a k t a y d ı .

B a ş k a  b i r  a n la t ım la ,  b u  g ö ç  h a r e k e t i  k e n d i l i ğ in d e n  o r ta y a  . 
ç ık m a m ış ,  v a ta n d a ş la r ım ı z ,  i ş g ü c ü n e  g e r e k s in i m  d u y a n  ü lk e le r c e  k  
d a v e t  e d i lm e le r i  ü z e r in e ,  ç a l ı ş m a k  iç in  b u  ü lk e le r e  g i tm iş le r d ir .

K u ş k u s u z ,  g ö ç ü n  b a ş la d ığ ı  y ı l l a r d a  s a n a y i l e ş m e s i  h e n ü z  
g e l i ş m e  a ş a m a s ı n d a  b u lu n a n  v e  e k o n o m i s i  b ü y ü k  ö l ç ü d e  ta r ım a  
d a y a l ı  o la n  T ü r k i y e ’n in ,  s a n a y i l e ş m i ş  B a t ı  A v r u p a  ü l k e l e r i n e  
i ş g ü c ü  i h r a ç  e t m e s i  a n l a ş ı l ı r  v e  a k ı l c ı  b i r  o l g u  o l a r a k  
d e ğ e r le n d ir i le b i l i r .

Y u r td ış ın a  ç a l ı ş m a y a  g id e n  v a ta n d a ş la r ım ı z ,  k e n d i l e r i n in  
v e  a i l e le r in in  e k o n o m i k  g ö n e n ç  d ü z e y i n i  y ü k s e l t m e n i n  y a n ı s ı r a ,  
b u lu n d u k la r ı  ü l k e le r in  v e  T ü r k iy e  ’n in  e k o n o m i l e r in in  b ü y ü m e  v e  
k a l k ın m a s ın a  b ü y ü k  k a tk ı la r d a  b u lu n m u ş la r d ır .

V a ta n d a ş la r ım ız ,  b u  k a t k ı l a r ı n ı n  ö te s in d e ,  T ü r k i y e  i le  
b u l u n d u k l a r ı  ü l k e l e r  a r a s ın d a k i  s i y a s a l  v e  k ü l t ü r e l  i l i ş k i l e r in  
i l e r i y e  g ö t ü r ü l m e s i ,  k a r ş ı l ı k l ı  a n l a y ı ş  o r t a m ı n ı n  v e  d o s t l u k  
b a ğ l a r ı n ı n  g ü ç l e n d i r i l m e s i  b a k ı m ı n d a n  d a  ö n e m l i  y a r a r l a r  
s a ğ la m ış la r d ır .
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K ı r k  y ı l  ö n c e  ç a l ı ş m a k  a m a c ı y l a  A v r u p a  ü l k e l e r i n e  
g i t m e y e  b a ş l a y a n  v e  b u r a l a r a  y e r l e ş e n  v a t a n d a ş l a r ı m ı z ,  
g ü n ü m ü z d e ,  A v r u p a  B i r l i ğ i ’n e  ta m  ü y e l i k  y o l u n d a ,  ü l k e m i z l e  
A v r u p a  B i r l i ğ i  ü l k e l e r i  a r a s ı n d a  b i r  k ö p r ü  i ş l e v i  d e  y e r i n e  
g e t i r m e k te d ir le r .

B u  g ö ç  o lg u s u n u n ,  e k o n o m ik  b a k ım d a n  o lu m lu  y ö n l e r i n i n  
y a n ın d a ,  t o p lu m s a l  v e  k ü l tü r e l  y ö n d e n  k a r m a ş ı k  s o r u n la r ı  d a  
b e r a b e r in d e  g e t i r d iğ i  y a d s ı n a m a z .

Ö r n e ğ in ,  i l k  y ı l l a r d a  g ö ç ü n  g e ç i c i  o l d u ğ u  v e  k o n u k  
i ş ç i l e r in  b i r  g ü n  y u r t l a r ı n a  g e r i  d ö n e c e k l e r i  v a r s a y ı m ı n d a n  
h a r e k e t  e d i l d i ğ i  i ç in  e ğ i t i m  v e  y a ş a d ı k l a r ı  t o p l u m a  u y u m  
k o n u la r ın a  y e t e r i n c e  e ğ i l i n e m e d iğ i  b i r  g e r ç e k t ir .

H e r ş e y e  k a r ş ın ,  T ü r k i y e  C u m h u r i y e t i ,  b a ş ı n d a n  b e r i  
v a t a n d a ş l a r ı m ı z a  y ö n e l i k  t e m e l  h i z m e t l e r i  k e n d i l e r i n e  
u la ş t ı r m a k ta  b ü y ü k  ç a b a l a r  h a rc a m ış t ır .  B u  a m a ç la ,  h a le n  o n  ü ç  
a y r ı  k e n t i n d e  B a ş k o n s o l o s l u k l a r ı m ı z ı n  b u l u n d u ğ u  A l m a n y a  
F e d e r a l  C u m h u r i y e t i  b a ş t a  o l m a k  ü z e r e ,  v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n  
y a ş a d ı k l a r ı  ü l k e l e r d e k i  t e m s i l c i l i k l e r im i z i n  s a y ı l a r ı  a r t ı r ı lm ı ş ,  
ç e ş i t l i  B a k a n l ı k  v e  k u r u m l a r ı m ı z ı n  m e n s u p l a r ı  b u  
t e m s i l c i l i k l e r i m i z d e  g ö r e v l e n d i r i l m i ş t i r .  İ l e r l e y e n  y ı l l a r d a ,  
y u r t t a ş l a r ım ı z ı n  b u  ü lk e le r d e k i  s ta tü le r in in  g i d e r e k  d a h a  k a l ı c ı  b i r  
n i t e l i k  k a z a n d ı ğ ı n ı n  a n l a ş ı l m a s ı y l a  b i r l i k t e ,  d e v l e t i n  t ü m  
o la n a k la r ı  s e f e r b e r  e d i l e r e k  v a ta n d a ş la r ım ı z ın  g e r e k s in im le r in in  
k a r ş ı l a n m a s ı n a  ç a l ış ı lm ış t ır .

• •

O te  y a n d a n ,  v a ta n d a ş la r ım ı z a  g e ç i c i  i ş ç i  g ö z ü y l e  b a k a n  
e v s a h i b i  ü l k e l e r i n  y a k l a ş ı m  v e  p o l i t i k a l a r ı n d a  g ö r ü l e n  
y e t e r s i z l i k l e r  ü z e r in e ,  ü l k e m i z c e  b u  ü lk e le r  n e z d i n d e  s ü r d ü r ü le n  
ı s r a r l ı  g i r i ş i m l e r  s e m e r e s i n i  v e r m i ş  v e  z a m a n  i ç i n d e  
v a ta n d a ş la r ım ı z ın  d u r u m u n u n  d a h a  iy i  a n la ş ı lm a s ı  s a ğ la n m ış t ı r .  
B u  b a ğ la m d a ,  s o s y a l  g ü v e n l i k  v e  e ğ i t im  i ş b i r l i ğ i  g i b i  a la n la r d a  
im z a la n a n  ik i l i  s ö z l e ş m e le r l e  v a ta n d a ş la r ım ı z ın  g e l e c e ğ in i n  d e  
g ü v e n c e  a l t ın a  a l ın m a s ın a  y ö n e l i k  a d ım la r  a t ı lm ış t ır .
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T ü r k i y e  ’n in  A v r u p a  ’y l a  b ü t ü n l e ş m e s i n i n  ö n e m l i  
ö ğ e le r in d e n  b i r in i  o lu ş tu r a n  b u  s ü r e c in  g e l e c e k t e  d a h a  ü r e tk e n  b i r  
n i t e l i k  k a z a n a c a ğ ın a  in a n m a k ta y ız .

Y u r td ış ın d a  y a ş a y a n  d e ğ e r l i  v a ta n d a ş la r ım ı z a ,  g e ç m i ş t e k i  
ö z v e r i l i  ç a l ı ş m a l a r ı n d a n  v e  g ö ç  e t t i k l e r i  ü l k e l e r d e  y ü z ü m ü z ü  
a ğ a r t a n  d ü r ü s t l ü k  v e  ç a l ı ş k a n l ı k l a r ı n d a n  d o l a y ı  t a k d i r  
d u y g u la r ım ı  i fa d e  e d e r k e n ,  T ü r k  o lm a k ta n  v e  ü lk e m iz i  y u r t d ı ş ı n d a  
o n u r l u  b i ç i m d e  t e m s i l  e tm e k t e n  h e r  z a m a n  g u r u r  d u y m a l a r ı  
g e r e k t iğ i n i  a n ı m s a t m a k  is te r im . A y r ıc a ,  T ü r k iy e  C u m h u r i y e t i ’n in  
h e r  z a m a n  k e n d i l e r i n e  d e s t e k  o l d u ğ u n u n  v e  o l m a y a  d e v a m  
e d e c e ğ i n i n  g ü v e n c e s i  iç in d e ,  k e n d i  g e l e c e k l e r i n e  o l d u ğ u  g i b i  
a n a y u r t l a r ı n ı n  g e l e c e ğ i n e  d e  u m u t la  b a k m a la r ı ,  b u l u n d u k l a r ı  
t o p l u m u n  s a y g ı n  b i r e r  ü y e s i  o l a r a k  h i z m e t l e r i n i  s ü r d ü r m e l e r i  
g e r e k t i ğ i n i  d ü ş ü n ü y o r u z .

B u  d ü ş ü n c e l e r l e  y u r t d ı ş ı n d a  y a ş a y a n  
v a t a n d a ş l a r ı m ı z a  h u z u r lu ,  m u t lu  v e  e s e n l i k  d o l u  b i r  g e l e c e k  
d i le r iz .
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN 
MAKEDONYA’YA YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, Makedonya
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Srgjan Kerim’in resmi davetlisi
olarak 1 Şubat 2001 günü anılan ülkeye resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Türkiye, Makedonya’nın bağımsızlığını kazandığı 1991 
yılından bu yana bu ülke ile ikili ve bölgesel alanda yakın ilişkiler 
geliştirmiştir. Sayın Bakanımızın ziyareti sırasında, başta ikili 
ilişkiler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konuların ele 
alınması ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde atılması 
gereken adımların birlikte saptanması öngörülmektedir.
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O c a k  A y i D iş  P o l ît İk a  G e l İş m e l e r İ

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

- 7 Kasım 2000 tarihinde yapılan ABD Başkanlık 
seçiminin galibi Cumhuriyetçi Başkan adayı George W. Bush, 20 
Ocak’ta resmen görevine başlamıştır. Bush Kabinesi şöyledir:

Başkan
Başkan Yardımcısı
Ulusal Güvenlik Danışmanı
Dışişleri Bakanı
Savunma Bakanı
Tarım Bakanı
Ticaret Bakanı
Eğitim Bakanı
Enerji Bakanı
Sağlık Bakanı
Iskan Ve Şehircilik Bakanı
içişleri Bakanı
Adalet Bakanı
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Hazine Bakanı
Muharip Gaziler Bakanı

George W. Bush 
Richard B. Cheney 
Condolezza Rice 
Colin L. Powell 
Donald H. Rumsfeld 
Ann Veneman 
Donald Evans 
Roderick Paige 
Edmund Spencer Abraham 
Tommy Thompson 
Mel Martinez 
Gale Norton 
John Aschroft 
Linda Chavez 
Norman Mineta 
Paul O ’neill 
Anthony J. Principi
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TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

- Sayın Bakanımız, AB’nin her yeni Dönem Başkanlığının 
başında olduğu gibi, AB ülkelerinin Ankara’daki Büyükelçilerine 
11 Ocak’ta Dışişleri Konutu’nda bir çalışma yemeği vermiştir. 
Sözkonusu yemekte, Türkiye-AB ilişkilerinin çeşitli boyutları 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; ayrıca, Sayın 
Bakanımız tarafından, sorulara cevaben, Kıbrıs sorunu, Irak ve 
Kafkaslar’a ilişkin politikalarımız hakkında Büyükelçilere bilgi 
verilmiştir.

- Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 11 Nisan 2000 tarihli 
toplantısında, taraflar arasında hizmetler ve kamu alımlarının 
serbestleştirilmesi konusunda başlatılması kararlaştırılan 
müzakerelerin 2. turu, 18-19 Ocak 2001 tarihlerinde Brüksel’de 
yapılmıştır.

İkinci tur müzakerelerde, ülkemizce, AB Komisyonu 
tarafından hazırlanan taslak Anlaşma metninin, bilhassa hizmetler 
alanında gerek içerik, gerek temel alınan sistematik açısından 
öngörülen liberalleştirme hedefine katkı sağlamaktan uzak ve 
Türkiye’nin tam üyelik perspektifi bağlamında son derece yetersiz 
kaldığı, dolayısıyla, müteakip tur görüşmelere kadar, daha 
kapsamlı ve ülkemizin Avrupa Birliği’ne katılma perspektifine 
yönelik küresel bir modeli esas alan yeni bir taslağın hazırlanarak, 
müzakerelere bu yeni taslak üzerinden devam edilmesinin uygun 
olacağı vurgulanmıştır. Komisyon tarafı ise, müzakere 
talimatlarının son derece kesin ve sınırlı olduğunu, bu itibarla, 
görüşlerimizi üye ülkelerle ele alarak, tarafımıza bilahare bilgi 
verebileceklerini belirtmiştir.

Müzakerelere, AB tarafı görüşlerimize ilişkin 
pozisyonunu oluşturduğunda devam edilebilecektir.

- Akdeniz Forumu Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı, 
22-23 Ocak tarihlerinde Rabat’ta yapılmıştır. Bakanlığımızdan bir 
yetkilinin katıldığı toplantıda, Avrupa-Akdeniz IV. Bakanlar 
Konferansı’nın değerlendirilmesi, Forumun diğer uluslararası
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örgütlerle ilişkisi, A B ’nin genişlemesinin Avrupa-Akdeniz 
Süreci’ne etkisi, A B ’nin güvenlik ve savunma politikası, 
EUROMED Barış ve İstikrar Şartı gibi konular ele alınmıştır. 
Müteakip Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı’nın 8-9 Mart 
2001 tarihlerinde Marakeş’te, Akdeniz Forumu Bakanlar 
Toplantısı’nın ise 10-11 Mayıs 2001 tarihlerinde Tetouan (Fas)’da 
yapılması kararlaştırılmıştır.

- Türkiye-AB Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye
Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi toplantısı 25-26 Ocak
tarihlerinde Brüksel’de yapılmıştır. Bakanlığımız ilgili Müsteşar
Yardımcısı’nın da katıldığı toplantıya ilgili kurum ve kuruluş
yetkililerimizden oluşan bir heyet katılmıştır. Toplantıda, # • •

Komisyon tarafından AB’nin ekonomik durumu, “Katılım Öncesi 
Mali izleme Süreci”, AB içindeki sermaye hareketlerine ilişkin 
mevzuat ve istatistik konularında bilgi verilmiş, heyetimiz 
tarafından da Türk ekonomisinin durumu hakkında sunuşlar 
yapılmış ve karşılıklı işbirliği alanları tespit edilmiştir.

- Davos’ta 25-28 Ocak tarihlerinde düzenlenen Dünya 
Ekonomik Forumu yıllık toplantısına katılan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, sözkonusu toplantı marjında, 
Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Verheugen, Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Papandreu ve İsveç Dışişleri Bakanı Lindh’le 
birer görüşme yapmıştır. Sözkonusu görüşmelerin ana temasını, 
Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum, Ulusal Program’a ilişkin 
ülkemizde yürütülen çalışmalar, Kıbrıs sorunu ve GKRY’nin 
AB’ye üyelik perspektifi oluşturmuştur.

- Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı 
ve Avrupa Parlamentosu’nda ülkemize ilişkin Katılım Ortaklığı 
Belgesi ’nin yasal zeminini oluşturacak Çerçeve Yönetmeliğin 
Raportörü Johannes Swoboda, Avusturya’nın Ankara 
Büyükelçiliği ile Komisyon Temsilciliği tarafından ortaklaşa 
düzenlenen bir program çerçevesinde, 28 Ocak-2 Şubat tarihleri 
arasında Ankara ve Diyarbakır’ı ziyaret etmiştir. Adıgeçen, 
Ankara’da Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, AB Genel Sekreter
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Yardımcısı Büyükelçi Volkan Bozkır ve Bakanlığımız 
yetkilileriyle görüşmeler yapmış, ayrıca, TBMM İnsan Haklarını 
inceleme Komisyonu’nda temaslarda bulunmuştur.

NATO

- Brüksel’de 14-15 Aralık 2000 tarihlerinde düzenlenen 
NATO Dışişleri Bakanları toplantısında NATO-AB arasında 
kurulacak kalıcı düzenlemeler bağlamında alman kararlar, Nice 
Zirvesi’nde öngörülenlere kıyasla bazı farklılıklar içermektedir.

Bu çerçevede, 21 Ocak’ta toplanan AB Genel işler 
Konseyi (GİK) kalıcı düzenlemeler bağlamında NATO’nun 
öngördüğü düzenlemelerle mutabık olunduğuna dair bir karar 
almış ve böylece kalıcı düzenlemeler çerçevesinde NATO ve 
AB’nin, evvelden BAB’da olduğu gibi, Büyükelçiler düzeyinde 
iki ayda bir toplanması konusunda bir anlayış birliğine varılmıştır.

GİK toplantısında, ayrıca, AB’nin geçici Siyasi ve 
Güvenlik Komitesi’nin (SGK) kalıcı bir biçimde resmen faaliyete 
geçirilmesi, AB Askeri Komitesi ve Askeri Yazmanlığı’nın da en 
geç 1 Temmuz 2001’de tam anlamıyla etkin hale getirilmeleri 
karara bağlanmıştır.

- Ocak ayında İttifak içinde AGSK’ya ilişkin devam eden 
çalışmalar çerçevesinde, NATO’nun AB’ye sağlayacağı uzman, 
NATO Savunma Planlama Sistemi’nin adaptasyonu ve kalıcı 
düzenlemelerin ileriye götürülmesi konuları ön planda yeralmıştır.

- NATO Genel Sekreteri, müttefiklere danışarak, kendi 
sorumluluğunda ODGP Yüksek Temsilcisi’ne bir mektup 
göndermiştir. Genel Sekreter bu mektubunda NATO’nun Aralık 
ayında NATO-AB Kalıcı Düzenlemeleri bağlamında aldığı 
kararları muhatabına bildirmiş, AB Dönem Başkanı İsveç’in 
Dışişleri Bakanı’ndan alman cevabi mektupta ise, AB’nin bu 
alanda aldığı kararlar yinelenmiştir. Bu mektup teatisinin, iki 
örgüt arasında akdedilmesi esasen Bakanlarca öngörülmüş 
bulunan çerçeve anlaşmasının yerini aldığına dair herhangi bir
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yanlış anlama doğmaması için, bir mektup yayımlanması suretiyle 
ülkemizin konuya ilişkin görüşleri tescil edilmiştir.

AVRUPA ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

Almanya

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, 
Avrupa Demokratlar Birliği (EDU) toplantısı vesilesiyle 10-12 
Ocak tarihlerinde Berlin’i ziyaret etmiş ve ikili görüşmelerde 
bulunmuştur.

- Federal Parlamento Savunma Komisyonu üyelerinden 
oluşan, Helmut Wieczorek (SPD) başkanlığındaki bir heyet, 29-31 
Ocak tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Sözkonusu heyet, 
Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı tarafından kabul 
edilmiş, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TBMM Dış İlişkiler 
Komisyonu’nda temaslarda bulunmuş, ayrıca, heyete 
Bakanlığımızda brifing verilmiştir. Görüşmelerde, savunma 
sanayiinde işbirliği ve AGSK konuları ele alınmıştır.

İsveç

- TBMM Başkan Yardımcısı Nejat Arseven, Meclis’te 
grubu bulunan partilerin milletvekilleriyle beraber, İsveç 
Parlamento Başkan Yardımcısı Anders Björck’ün davetlisi olarak 
28-30 Ocak tarihlerinde İsveç’i ziyaret ederek, İsveç 
Parlamentosu AB’yle İlişkiler Danışma Komisyonu, Anayasa 
Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu’yla temaslarda bulunmuştur. 
Heyet, İsveç Parlamentosu’ndaki temasların yanısıra, İsveç Dış 
Yardım ve Kalkınma İşbirliği Bakanı, Dışişleri Devlet Sekreteri 
ve İsveç’in İstanbul’daki Başkonsolosluğunun geleceğiyle ilgili 
araştırma yapmakla görevlendirilen eski Bakan ve AB Komiseri 
Büyükelçi Anita Gradin’le görüşmelerde bulunmuştur.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Ocak2001 99



- Türkiye ile Belçika Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
düzenli temaslar çerçevesinde, Bakanlığımız ilgili Müsteşar 
Yardımcısı, Belçika Dışişleri Bakanlığı’ndaki karşıtıyla 
Brüksel’de 29 Ocak’ta siyasi istişarelerde bulunmuştur. 
İstişarelerde, Türkiye-Belçika ikili ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri 
ile güncel uluslararası ve bölgesel sorunlar ele alınmıştır.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI

Belçika

Fransa

- Sözde “Ermeni soykırımı”na ilişkin tek maddelik yasa 
tasarısı, Fransa Ulusal Meclisi’nin, 51 milletvekilinin katıldığı 18 
Ocak tarihli oturumunda oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sözkonusu 
yasa, 29 Ocak’ta Fransa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 
Fransız Resmi Gazetesi’nin 30 Ocak tarihli nüshasında 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

- Paris Belediye Meclisi, 29 Ocak tarihli oturumunda, 
Paris’te bir Ermeni anıtı dikilmesini oybirliğiyle kabul etmiştir. 
Sözde “soykırım”dan kurtulduğu iddia edilen Ermeni din adamı 
ve müzisyen Komitas’ın simgelendiği altı metre boyundaki anıt 
projesinin kaidesinde “Kompozitör ve Müzikolog Komitas’ın ve 
1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda gerçekleştirilen Yirminci 
Yüzyılın İlk Soykırımının Kurbanları 1.500.000 Ermeninin 
Anısına” ve “Fransa İçin Ölen Ermeni Gönüllü Askerler ve 
Direnişçilerin Anısına” ibaresi yeralmaktadır.

Ingiltere

- ABD’deki “Institute for The Study of Genocide” Başkanı
Helen Fein, 22 Ocak günü London School of Economics’te
“Holocaust Day Commemorative Lecture” başlıklı bir sunuş
yapmıştır. Prof. Fein, sunuşunda, sözde “Ermeni soykırımı” ile
Yahudi soykırımı arasındaki “paralellikleri” sergilemiş, sözde
“Ermeni soykırımı” iddialarını destekleyen görüşlerini 
açıklamıştır.
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- Ingiliz Hükümeti tarafından Londra’da ilk kez 27 
Ocak’ta Yahudi Soykırımını Anma Günü/Holocaust Memorial 
Day (HMD) etkinlikleri düzenlenmiştir. “Westminster Central 
HalP’da düzenlenen etkinlik, BBC Televizyonu’nun ikinci 
kanalından naklen yayınlanmıştır. Naklen yayın sırasında BBC 
muhabiri, sözde “Ermeni soykırımı”na atıfta bulunmuştur.

Veliaht Prens Charles, Başbakan Tony Blair, Ana 
Muhalefet Partisi lideri William Hague, Bakanlar Kurulu üyeleri, 
dini liderler, kordiplomatik temsilcileri de dahil olmak üzere 
2000’e yakın davetli, anma etkinliğine iştirak etmişlerdir.

Sözde “Ermeni soykırımı” iddialarının etkinlik 
kapsamında gündeme getirileceğinin öğrenilmesini takiben 
yapılan çeşitli girişimlere ve Ermenistan’dan 17 kişilik bir heyetin 
davetli olmasına rağmen, Türkiye’yi temsilen bir grubun davet 
edilmemesi sonucu Londra Büyükelçimiz sözkonusu etkinliğe 
katılmamıştır.

• •

Ote yandan, HMD kapsamına sözde “Ermeni 
soykırımı”nın dahil edilip edilmeyeceği konusunda Baroness Cox 
tarafından İngiliz Hükümeti’ne yöneltilen soru üzerine, Lordlar 
Kamarası’nda 25 Ocak tarihinde bir görüşme yapılmış, burada 
Hükümet adına sözalan Lord Bassam of Brighton, anma etkinliği 
kapsamına alınan olayların muhakkak BM Soykırım Sözleşmesi 
kapsamına girmelerinin gerekmediğini; HMD’nin odak noktasını 
1939-45 yılları döneminin ve sonrasının oluşturduğunu, bunun 
Ermeni katliamı gibi daha önce meydana gelmiş olaylardan 
üzüntü duyulmadığı şeklinde algılanmaması gerektiğini 
belirtmiştir.

ABD

- Murat Topalyan davasına ilişkin 24 Ocak’ta yapılan 
hüküm duruşmasında, Ohio Eyalet Bölge Mahkemesi, 1980 
yılında New York’taki Türkevi’nin ve Los Angeles 
Başkonsolosluğumuzun ikametgahının bombalanması olaylarına 
karışan Ermeni asıllı Amerikalı terörist Murat Topalyan’ı, infaz
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parametreleri çerçevesinde uygulanabilecek en üst ceza olan 37 ay 
hapis cezasına mahkum etmiştir. Ceza, Topalyan’ın yasadışı 
şekilde patlayıcı madde depolamak ve silah bulundurarak bunları 
eyaletler arasında yasadışı yollardan dolaştırmak suçlarını işlediği 
gerekçesiyle verilmiştir. Ayrıca, 6000 ABD Doları para cezasına 
çarptırılan Topalyan, cezasının hitamında gözetim altında 
tutulacak ve 300 gün topluma “sosyal hizmet” verecektir. Küçük 
çocuğunun kan kanseri olması nedeniyle hapse girme tarihinin 
ileriye ertelenmesi yolundaki talebi reddedilmiş ve adıgeçen 
derhal cezaevine konmuştur.

Topalyan, mahkemeyle varılan anlaşma çerçevesinde 
temyiz hakkından feragat etmiş olduğundan, cezası sözkonusu 
mahkeme kararıyla kesinleşmiş bulunmaktadır.

- Sözde “Ermeni soykırımının tanınmasını ve Maryland 
Eyaleti’ndeki okul müfredatı kapsamına alınmasını hedefleyen ve 
“Ermenilere tazminat ödenmemiş olduğu” ifadesini içeren, 
birbirinin aynı iki ortak karar tasarısı, Ocak ayı içerisinde, 
Maryland Delegeler Meclisi’nin Usul ve Yöntemler Komitesi ile 
Senato’nun Ekonomik ve Çevresel İşler Komitesi’ne ayrı ayrı 
sunulmuş; her iki tasarı, gerek Delegeler Meclisi’nin gerek 
Senato’nun, yukarıda bahsekonu Komitelerinin 31 Ocak’ta 
düzenlenen oturumlarında görüşülmüş, oturumlarda, sözkonusu 
tasarılara ilişkin herhangi bir oylama takvime dahil edilmemiştir.

İsveç

- Stokholm’de 29-30 Ocak tarihlerinde “Hoşgörüsüzlükle 
Savaşım-Vicdan ve insanlık” başlığı altında, yaklaşık 50 ülkenin 
davet edildiği bir konferans düzenlenmiştir. Stokholm 
Büyükelçiliğimizce izlenen toplantıda, Ermenistan heyetinin 
konuşmacılar listesinde yer almayacağı yönünde Forum 
Sekretaryası’ndan önceden edinilen bilgilerin aksine, Forum’un 
kapanış bölümünde Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Rouben Shugarian bir konuşma yapmış, konuşmasında ülkemize 
karşı tek yanlı suçlamalara yer vermiştir.
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KIBRIS

- KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ın aracılı
görüşmelere devam etmeme kararı ve bu kararın ülkemiz

  • •

tarafından da desteklenmesi üzerine, BM Kıbrıs Özel Danışmanı 
Alvaro De Soto ile İngiltere ve ABD Kıbrıs Özel Temsilcileri Sir 
David Hannay ve Alfred Moses, konuyla ilgili olarak tarafların ve 
garantör ülkelerin görüşlerini almak üzere Ocak ayında bölgeye 
ziyaretlerde bulunmuşlardır.

—  • • *
Bu çerçevede ülkemize gelen, Ingiltere Kıbrıs Özel

Temsilcisi Hannay 8 Ocak, ABD Kıbrıs Özel Temsilcisi Moses
  • •    ____

10-11 Ocak ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı De 
Soto 30 Ocak tarihlerinde Sayın Bakanımız ve Sayın 
Müsteşarımız tarafından kabul edilmişlerdir.

Temsilciler, bu görüşmelerde genel olarak, Kıbrıs Türk 
tarafının aracılı görüşmelere dönmesi yolunda Türkiye’nin 
desteğini beklediklerini beyan etmişlerdir.

Buna karşılık olarak, bir yıldır devam etmekte olan aracılı 
görüşmelerin, anlamlı müzakere zeminini oluşturmak şeklindeki 
amacından saptığı, BM Genel Sekreteri’nin, beşinci tur sırasında 
taraflara sunduğu 8 Kasım 2000 tarihli “Sözlü îfadeler”inin, 
aracılı görüşmelerin ruhuna aykırı olduğu ve “Sözlü İfadeler”de 
Kıbrıs Türk tarafının görüşlerinin dikkate alınmadığının 
gözlemlendiği, dolayısıyla Kıbrıs Türk tarafının anlamı kalmayan 
bu sürece devam etmenin bir yararı olmadığı şeklindeki 
görüşlerinin Türkiye tarafından da paylaşıldığı, ancak bunun BM 
Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunun sonu demek olmadığı, 
Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet görevi 
çerçevesinde, Kıbrıs’ta müzakere edilmiş, taraflarca kabul 
edilebilir, kalıcı bir çözüme ulaşılması yolundaki çabaları 
desteklemeye devam edeceği belirtilmiştir.

- 6 Ağustos 1997 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan Ortaklık 
Konseyi Anlaşması uyarınca kurulan daimi alt komiteleri 
oluşturan Ortak Ekonomik Komite (OEK) ile Eğitim-Kültür Ortak
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Komitesi, Ortaklık Konseyi öncesinde 10 ve 11 Ocak’ta 
Ankara’da toplanmıştır. Sözkonusu Komite toplantısında 
KKTC’de deniz-hava-kara ulaşımı ve alt yapıları (limanlar, 
havaalanları), su, enerji, telekomünikasyon, tarım, ormancılık, 
turizm, sağlık ve eğitim alanlarında yürütülmekte olan altyapı 
projeleri ayrıntılı olarak gözden geçirilmiş, sonuçlanan çalışmalar 
komitelerin gündeminden çıkarılmış ve önümüzdeki dönem için 
hedefler saptanmıştır.

- Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Ortaklık Konseyi dördüncü toplantısı, 12 Ocak’ta Ankara’da 
düzenlenmiştir. Türkiye tarafından Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü 
Sina Gürel ile KKTC tarafından Maliye ve Ekonomi Bakanı 
Mehmet Bayram’ın başkanlık ettikleri toplantıya, ilgili bakanlar, 
milletvekilleri ve üst düzey yetkililer katılmıştır.

İki ülke arasında ortak ekonomik alan kurulması yönünde 
çalışmalar yapan Ortaklık Konseyi’nin toplantısında, Ortak 
Ekonomik Komite ve Eğitim-Kültür Ortak Komitesi 
toplantılarının sonuçları ele alınmış, Türkiye ve KKTC arasında 
ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin çeşitlendirilmesi ve 
derinleştirilmesi hususunda varılmış olan mutabakat bir kez daha 
teyit edilmiştir. Toplantıda, ayrıca, Kıbrıs konusuna ilişkin son 
gelişmeler değerlendirilmiş, önümüzdeki dönemde izlenecek 
ortak tutum konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ortaklık Konseyi toplantısının sonunda bir bildiri 
yayınlanmış ve iki ülke arasında “Ekonomik ve Mali İşbirliği 
Protokolü” imzalanmıştır. Sözkonusu Protokol’la Türkiye, 
KTKC’ye önümüzdeki üç yıl içinde 350 milyon ABD Dolan’na 
kadar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuştur.

YUNANİSTAN

Türk-Yunan ilişkileri

- “Doğu ve Batı Trakya Belediyeler Ağı” mensubu Türk 
ve Yunan Belediye Başkanları 12-14 Ocak tarihleri arasında
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Kumburgaz’da biraraya gelmişlerdir. Toplantının ardından 
yapılan açıklamada, A ğ’ın tüzüğünün tanıtıldığı, Şapçı’da 
(Yunanistan) düzenlenmesi öngörülen Protokol imza törenine ise 
Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının da katılmalarının arzu 
edildiği belirtilmiştir.

- Avrupa Birliği Komisyonu INOGATE Türkiye- 
Yunanistan-AB Üçlü Teknik Çalışma Grubu ikinci toplantısı, 17- 
18 Ocak tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantıda, Yunan 
doğalgaz şirketi DEPA ile BOTAŞ arasında bir işbirliği 
memorandumu imzalanmıştır. Hazar bölgesi ve diğer uluslararası 
kaynaklardan sağlanacak doğalgazın, Türkiye-Yunanistan-İtalya 
üzerinden Avrupa pazarlarına nakli konusunda önemli bir adım 
teşkil eden sözkonusu projeyle, bölgenin ekonomik kalkınması ve 
istikrarına katkının yanısıra, Türk-Yunan ekonomik işbirliğinde 
de önemli aşama kaydedilmesi hedeflenmektedir.

- 23 Ocak tarihli Yunan basınında, Ulusal Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Zafiropulos’a atıfla, Yunanistan’ın yurtdışındaki 
ekonomi ve ticaret temsilciliklerinin sayısını 59’dan 81’e 
çıkaracağı, bu meyanda, Ankara ve İzmir’de birer temsilcilik 
açılacağı kaydedilmiştir.

- Davos’ta 25-28 Ocak tarihleri arasında yapılan Dünya 
Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısına katılan Başbakan 
Yardımcısı Mesut Yılmaz, 28 Ocak’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı 
George Papandreou’yla görüşmüştür. Basında, görüşmede, 
Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı, bu 
çerçevede, Kıbrıs konusunda iki ülke arasında var olan görüş 
ayrılığının sürmekte olduğunun görüldüğü, A B ’yle ilişkiler 
konusunda ise Başbakan Yardımcısı Yılmaz’ın, Papandreu’ya, 
hazırlanmakta olan Ulusal Program hakkında detaylı bilgi verdiği, 
ayrıca, Papandreou’nun ülkemizi ziyaret etmesi olasılığı üzerinde 
durulduğu kaydedilmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- 105



Batı Trakya

- Gümülcine atanmış müftüsü Cemali Meço’nun görev 
süresinin 24 Aralık 2000 tarihinden itibaren 10 yıl daha 
uzatıldığına dair karar, 9 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

- İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga aleyhine, 11 
Nisan ve 7 Temmuz 1997 tarihlerinde yayınlamış olduğu mesajlar 
nedeniyle açılan davaların Larissa İstinaf Mahkemesi’ndeki 
duruşması 12 Ocak’ta yapılmıştır.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan, 
Komisyon Başkanı Hüseyin Akgül başkanlığında bir heyet 
tarafından da izlenen duruşma sonucunda Aga, toplam 4 ay hapis 
cezasına çarptırılmıştır. Sözkonusu hapis cezası 180.000 Drahmi 
(yaklaşık 500 ABD Doları) para cezasına çevrilmiştir.

Yunanistan’daki iç gelişmeler

- Yunanistan Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) 
toplantısı 11 Ocak’ta yapılmıştır. Toplantıda, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Korgeneral K. Panagiotakis’in emekli edilip, yerine IV. 
Kolordu Komutanı Korgeneral Y. Antonokopulos’un atanması ile 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Y. Ioannis’in emekli 
edilip, yerine, Donanma Komutanı Koramiral Y. Theodorulakis’in 
atanmasına karar verilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanı 
Korgeneral D. Lintzerakos ise görevinde kalmıştır.

- “Armed Forces Journal” adlı dergide, Yunanistan’ın 
savunma sistemini tamamen gözden geçirerek, Silahlı 
Kuvvetlerini hızla modernleştirmeyi amaçladığına dair haberler 
yer almıştır. Haberde, Yunanistan’ın geleceğe yönelik planlarını 
“Türkiye’yi aklında tutarak çizdiği”, stratejik hedefinin ise, Kıbrıs 
veya Adalar nedeniyle başlayacak bölgesel ya da topyekün bir 
Türk saldırısına karşı koyacak kapasiteye ulaşmak olduğu ve bu 
kapsamda 2001-2005 döneminde savunmaya 13,5 milyar Dolar 
harcayacağı kaydedilmektedir.
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- 15 Ocak tarihli Yunan basınında, ABD ve İsrail’in, son 
yıllarda Türkiye’yle sürdürmekte oldukları stratejik işbirliğine 
Yunanistan’ın da dahil olması yönünde Yunan makamlarına baskı 
yaptıkları, ancak, Yunanistan’ın “Arap ülkeleri aleyhine bir 
denetim ekseni” imajı vermemek için sözkonusu işbirliğine 
katılmayı reddettiği yönünde haberler yayınlanmıştır.

Yunanistan’daki Türkiye aleyhtarı gösteriler

- Yunanistan’daki “Türkiye ve Kürdistan’daki Siyasi 
Hükümlülerle Dayanışma Komitesi” üyeleri, ülkemizdeki 
cezaevleri olayları karşısında AB’nin tepkisizliğini protesto etmek 
amacıyla, 11 Ocak’ta, Atina’daki AB Bürosu önünde bir gösteri 
düzenlemişlerdir.

PASOK Avrupa parlamenterleri, “cezaevleri 
operasyonu” konusunu Avrupa Parlamentosu Genel Kurul 
toplantısının gündemine getirmişlerdir.

- Ülkemizdeki cezaevleri operasyonlarını protesto 
amacıyla “Kürt Demokrat Halk Birliği” 13 Ocak’ta Atina 
Büyükelçiliğimize bir yürüyüş düzenlemiştir.

- F-tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla 17 Ocak’ta 
Selanik Aristotelion Üniversitesi’nde, “Türkiye ve Kürdistan’da 
Siyasi Tutuklularla Dayanışma Komitesi” tarafından bir konser 
düzenlenmiştir.

- Selanik’teki Ermeni Cemaati Başkanı, Fransız 
Meclisi’nin sözde “Ermeni soykırımı”nm tanındığına dair yasayı 
kabul etmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştır. 
Adıgeçen, ayrıca, “Yunanistan’ın Ermeni soykırımını evvelce 
tanıyarak bu konuda gerekeni yaptığını” ifade etmiştir.
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BALKANLAR

Arnavutluk

- Türkiye ile Arnavutluk Dışişleri Bakanlıkları arasındaki 
siyasi istişareler, 10 Ocak’ta Tiran’da yapılmıştır. İstişarelerde iki 
ülke arasındaki siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, eğitim ve 
konsolosluk ilişkileri ele alınmış, ayrıca, çok taraflı ve bölgesel 
konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Kosova

- BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, BM 
Güvenlik Konseyi’ne sunulan, 18 Eylül-15 Aralık 2000 dönemine 
ilişkin Kosova raporunda, Kosova’da son üç aydaki en önemli 
gelişmenin 28 Ekim 2000 tarihinde yapılan yerel seçimler olduğu, 
% 79 gibi büyük bir katılım oranıyla gerçekleşen seçimlerin 
başarıyla tamamlandığı; ancak, seçimlere Sırpların katılmadığı, 
Romanların ve Türklerin katılımının ise kaydadeğer sayılmayacak 
kadar az olduğu, Ortak Geçici İdari Yapı departmanlarında Sırp, 
Boşnak ve Türk azınlık temsilcilerinin görevlendirildiği ve azınlık 
temsilcilerinin idari departmanlarda görev almalarını sağlamaya 
yönelik çabaların sürdürüldüğü belirtilmiştir.

Genel Sekreter’in raporunda, ayrıca, Belgrad’da meydana 
gelen değişikliklerin Kosova’yı etkilediği, Kosovalı Arnavut 
liderlerin bu değişiklikleri olumlu karşıladıkları, ancak, 
Kostunica’nın seçilmesinin Kosova’nın bağımsızlık kazanması 
eğilimleri için bir tehdit oluşturduğu görüşünü taşıdıkları ve bu 
anlayışın bazı milliyetçi unsurların daha sert bir tutum içerisine 
girmelerine ve azınlıkların maruz kaldıkları şiddetin artmasına yol 
açabileceği belirtilmiş; bunun yanısıra, yaklaşık 800 Kosovalı 
Amavutun Sırbistan’daki hapishanelerde tutuklu bulunduğu ve 
600’ü Sırp olmak üzere toplam 3476 kişinin kayıp olduğu, 
UNMIK’in Ekim ayında Tutuklular ve Kayıp Şahıslar Bürosu 
kurduğu hatırlatılmıştır.
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- Türkiye’nin 28 Temmuz 1999 tarihinde Brüksel’de 
düzenlenen Birinci Donör Ülkeler Konferansı sırasında 
Kosova’ya tahsis etmeyi vaadettiği beş milyon ABD Doları 
tutarındaki hibe yardımına ilişkin anlaşma, Birleşmiş Milletler 
Kosova Geçici Yönetimi’y le (UNMIK) ülkemiz arasında, 15 
Aralik’taNew York’ta imzalanmıştır. Anlaşmada, hibe yardımının 
UNMIK ve ülkemiz tarafından belirlenecek eğitim, medya ve 
kültür projelerinde kullanılması öngörülmekte; anlaşmanın 
uygulanmasının, UNMIK’in ve Bakanlığımızın sorumluluğunda 
olduğu kaydedilmektedir.

- UNMIK tarafından birer nüfus dairesi gibi sürekli 
çalışacak şekilde kurulan merkezlerde nüfus kayıt işlemleri 
başlamıştır. Bilindiği üzere, Kosova yerel seçimleri öncesinde 
gerçekleştirilen seçmen ve nüfus kayıtlarında, sadece 16 yaşın 
üstündeki kişilerin kaydı yapılmış, Kosova Türk toplumunun 
büyük çoğunluğu ise kayıt yaptıramamıştır.

- 2 Ocak tarihli YFC basınında, YFC Cumhurbaşkanı 
Kostunica’nm, Kosova Demokratik Ligi Başkanı Rugova’ya 
yönelik diyalog çağrısının geçerliliğini koruduğunu ve aynı 
çağrıyı tekrarlayacağını, zira, Kosova sorununun bir Amavut-Sırp 
sorunu olduğunu ve bu yönüyle uzun vadede başkaları tarafından 
çözümünün mümkün olmayacağını, Kosova sorununa çabuk bir 
çözüm aramanın da yanlış olacağını, Güney Sırbistan’daki 
sorunun çözümü için gerekli sürenin bekleneceğini, Güney 
Sırbistan’a güçlü polis birlikleriyle girmeleri durumunda 
teröristleri temizlemelerinin mümkün olabileceğini, ancak, sivil 
halktan kayıpların da gündeme geleceğini, bu takdirde 
Sırbistan’ın bir kez daha aşırı güç kullanmakla suçlanacağını, 
amaçlarının itidal göstererek müzakere pozisyonlarını 
güçlendirmek olduğunu belirttiği bildirilmiştir.

- BM Genel Sekreteri Sözcüsü tarafından 9 Ocak’ta 
yapılan açıklamada, Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi 
Kouchner’in Kosova’daki NATO operasyonlarında kullanılan 
bombaların artığı zayıflatılmış uranyumun Kosova’da sivil nüfus
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üzerindeki etkilerini araştıracak bir çalışma grubu kurduğu, 
Arnavut ve Sırp görevlilerden oluşacak bu grubun Dünya Sağlık 
Örgütü ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalar 
yapmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

BM İnsan Kaynakları Bölümünden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Rafıah Salim’in “zayıflatılmış uranyum” 
kullanılmış olabilecek bölgelerde görev yapmış ve yapmakta olan 
BM personeline yönelik duyurusunda, zayıflatılmış uranyumun 
etkilerine ilişkin olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve BM 
Çevre Programı (UNEP) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi verilmiş, WHO çalışmalarının sonuçlarının Şubat ayının 
sonunda, UNEP’in ölçümleri doğrultusunda yapılan analizlerin 
bulgularının ise Mart ayının sonunda açıklanacağı belirtilerek, 
sözkonusu bölgelerde çalışan BM personeline mühimmat artığı 
maddelerle hiçbir şekilde temas etmemeleri uyarısında 
bulunulmuştur.

- UNMIK Başkanlığını devralması vesilesiyle 15 Ocak’ta 
düzenlediği basın toplantısında, Hans Haekkerup, Kosova genel 
seçimlerinin biran önce yapılması yönünde çaba göstereceğini; 
ancak, seçimlere ilişkin yönetmelik çıkmadan seçimlerin tarihinin 
belirlenemeyeceğini, önceliği hukuki bir çerçevenin 
oluşturulmasına vereceğini, seçimlere ilişkin kararın ancak 
bundan sonra alınabileceğini ifade etmiştir.

- AB Dönem Başkanlığı tarafından Ocak ayı başında 
yapılan açıklamada, Yugoslav ve Sırp makamlarından, Kosovalı 
Arnavut siyasi tutuklularm en kısa sürede serbest bırakılmaları 
için yasal yollara başvurmaları talep edilmiş; ayrıca, Kosova 
savaşında silah kullanmayı reddedenlere de af çıkarılmasını 
düşünmeleri çağrısında bulunulmuştur. Arnavutluk Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü tarafından 8 Ocak’ta yapılan açıklamada, 
AB’nin Sırbistan’daki hapishanelerde tutulan Kosovalı Arnavut 
mahkumların serbest bırakılması yolunda YFC’ye yaptığı 
çağrının memnuniyetle karşılandığı kaydedilmiştir.
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- Arnavutluk Başbakanı Meta’nm Kosova’ya geçtiğimiz 
Aralık ayında yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırılan turizm 
bürosu açılışını, Başbakan Yardımcısı Makbule Çeço’nun 15 
Ocak’ta yaptığı, Arnavutluk basınında bildirilmiştir.

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti

- 11 Ocak 2001 tarihinde toplanan YFC Bakanlar Kurulu, 
Arnavutluk’la 17 Nisan 1999 tarihinde kesilen diplomatik 
ilişkilerin yeniden tesisini kararlaştırmıştır.

- Sırbistan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Plavsic, 10 
Ocak’ta Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi’ne teslim 
olmuştur. Adıgeçenin aleyhine düzenlenen iddianamede soykırım, 
insanlığa karşı işlenen suçlar ve Cenevre Sözleşmelerinin ihlali 
gibi suçlamalar yer almaktadır.

- AĞIT Sekretaryası tarafından 17 Ocak’ta yapılan basın 
açıklamasında, AGİT Dönem Başkanı ve Romanya Dışişleri 
Bakanı Mircea Dan Geoana’nın, İtalya’nın adayı Büyükelçi 
Stefano Sannino’yu, 11 Ocak tarihli Daimi Konsey kararıyla 
YFC’de oluşturulması onaylanan AGİT Misyonu başkanlığı 
görevine atadığı bildirilmiştir.

Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanoviç, YFC 
Cumhurbaşkanı Kostunica ve Sırbistan hükümetini kurmakla 
görevlendirilen Djindjic, Sırbistan-Karadağ ilişkilerini görüşmek 
amacıyla Belgrad’da 17 Ocak’ta biraraya gelmişler; ancak, 
federasyon içi ilişkilerin yeniden tanımlanması konusunda bir 
uzlaşıya varamamışlardır.

- AB Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 22 Ocak’ta 
yapılan açıklamada, Sırbistan ve Karadağ’ın tek taraflı adımlardan 
kaçınmaları, federasyon içi ilişkiler yeniden tanımlanırken 
YFC’de iç istikrarın korunmasına özen gösterilmesi gerektiği, 
yeni bir anayasal düzen için saydam ve demokratik yöntemlere 
başvurulmasının şart olduğu belirtilmiş ve federasyonu oluşturan 
birimlerin aralarındaki ilişkilerin tüm taraflarca kabul edilebilir 
olmasının önemi vurgulanmıştır.
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- Karadağ Parlamentosu’nda yer alan yedi siyasal partiden 
altısı, 23 Ocak’ta yaptıkları toplantıda, görev süresi Mayıs 
2002’de sona erecek Karadağ Parlamentosu’nun feshedilmesi ve 
parlamento seçimlerinin erken bir tarihe alınması konusunda 
anlaşmaya varmışlardır. Anlaşma uyarınca, Karadağ 
Parlamentosu, son oturumunu 31 Ocak’ta yapmış ve Karadağ’ın 
statüsünün belirlenmesine ilişkin referandumun yapılabilmesi için 
gerekli yasal düzenlemelere başlamıştır.

- YFC Cumhurbaşkanı Kostunica’nın, azınlıklardan 
sorumlu YFC Devlet Bakanı Rasim Ljajic’le görüşmesinde, YFC 
sınırları içerisinde Müslüman sıfatı yerine Boşnak sıfatının 
kullanılmasını kabul ettiği, böylece Boşnak milli kimliğinin 
tanınmasına rıza gösterdiği, 21 Ocak tarihli YFC basınında 
bildirilmiştir. (Boşnak sıfatından kastedilen, Sancak 
Boşnaklarıdır.)

- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 22 Ocak tarihli 
oturumunda YFC Federal Meclisi’ne “özel davetli” statüsü 
tanımıştır. YFC, 9 Kasım 2000 tarihinde Avrupa Konseyi’ne 
üyelik başvurusunda bulunmuş ve AK Parlamenter Meclisi 
nezdinde özel davetli statüsü talep etmişti.

- YFC Cumhurbaşkanı Kostunica, 19 Ocak’ta Bosna- 
Hersek’e resmi bir ziyarette bulunmuştur. Bosna-Hersek 
Başkanlık Divanı üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından bir 
basın toplantısı düzenleyen Kostunica, YFC’nin Dayton Barış 
Anlaşması’m desteklediğini, Anlaşma’nın bölgede barış ve 
istikrarın ön şartı olduğunu, çatışma ve gerginlik ortamının 
mevcudiyeti dolayısıyla bu anlaşmanın birlikte yaşam için yegane 
hukuki çerçeveyi oluşturduğunu, bölgede sınır değişikliğine 
gidilmesi durumunda bu topraklarda yeni bölünmelerin ve 
çatışmaların yaşanacağını ifade etmiştir.

- Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı 
Carla Del Ponte, 23-25 Ocak tarihleri arasında YFC’yi ziyaret 
etmiştir. 25 Ocak 2001 tarihinde basında çıkan haberlere göre, 
YFC Cumhurbaşkanı Kostunica’nın, Del Ponte’yle yaptığı
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görüşmede, Miloseviç’in tutuklanması yönündeki talebi 
reddettiği, YFC Anayasası’nın vatandaşların üçüncü bir ülkeye 
verilmelerini engellediğini vurguladığı ve görüşmenin gergin bir 
havada geçtiği belirtilmektedir.

RUSYA FEDERASYONU

Türkiye-RF İlişkileri

Türk-Rus Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi 
istişareler, Sayın Müsteşarımız ile Rus karşıtı Dışişleri Bakan 
Birinci Yardımcısı Avdeyev arasında, 29 Ocak’ta Ankara’da 
düzenlenmiştir. Dört yıllık bir aradan sonra geçtiğimiz yıl Mayıs 
ayında yapılan son siyasi istişarelere, aradan bir yıl geçmeden bu 
kere Ankara’da devam edilmesi, özellikle son dönemde RF ile 
Türkiye arasında çeşitli seviyelerde yakalanan düzenli ve yakın 
diyalog sürecindeki ivmenin korunması bakımından yararlı 
olmuştur.

İstişarelerde ekonomi-ticaret, savunma sanayii-askeri ve 
parlamentolararası işbirliği konuları ağırlıklı bir yer işgal etmiş, 
bütün bu alanlardaki ilişki ve işbirliğinin memnuniyet verici ve 
tatmin edici seviyede gelişen siyasi düzeyin gerisinde kalmaması 
gerektiği hususunun altı her iki tarafça çizilmiştir.

Çeçenistan

- Çeçenistan hükümet yapısıyla ilgili olarak Devlet 
Başkanı Putin tarafından 19 Ocak’ta imzalanan bir kararnameyle, 
Çeçenistan Hükümeti Başkanlığı’na eski Stavropol Bölge Valisi 
Stanislav Ilyasov atanmıştır. RF Hükümeti’nin Çeçenistan Ta ilgili 
konulardan sorumlu Bakanı Yelagin, tahsis edilen mali 
kaynakların bizzat Çeçenistan Hükümeti tarafından 
yönetileceğini, Çeçen Hükümeti’nin bilgisi olmadan hiçbir mali 
kararın uygulanmayacağını, İlyasov’un esasen bu konulan takip 
edeceğini bildirmiştir.
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- Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeçenistan’daki 
operasyonun özel operasyona dönüştürülmesi ve buradaki ordu 
birliklerinin sayısının azaltılması talimatını vermiş, ayrıca, 
Çeçenistan’da sürdürülen askeri operasyonun sorumluluğunu da 
Savunma Bakanlığı’ndan alarak, Iç İstihbarat Servisi’ne (FSB) 
aktarmıştır. Rus yetkililer, askeri birliklerin sayısının 
azaltılmasının bölgede bulunan militanların faaliyetlerinin 
yayılmasına neden olmayacağını, zira, Çeçenistan’da yeteri kadar 
asker ve güvenlik birimi bulunduğunu, herhalükarda 42. Motorize 
Piyade Birliği ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik birimlerinin 
devamlı olarak Çeçenistan’da kalacağını ifade etmiştir.

- 22 Ocak tarihli bir başkanlık kararnamesiyle, Kuzey 
Kafkasya bölgesindeki anti-terörist operasyonların 
koordinasyonu için bir operasyonel kurul oluşturulmuş; başına 
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Patrushev getirilmiştir. 
Sözkonusu kurul bünyesinde Güney Federal Bölgesi Başkanlık 
Temsilcisi, İçişleri, Adalet, Savunma, Olağanüstü Hal ve Sivil 
Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkam görev yapacak, 
operasyonel kurula bağlı olarak bölgesel operasyon merkezleri 
kurulacak, bu merkezlerin koordinasyonu ise FSB Anti-Terörizm 
ve Anayasal Sistemin Korunması Dairesi Başkan Yardımcısı 
tarafından yürütülecektir.

- Rus makamlarının silahlı isyan gerekçesiyle 4 Mart 2000 
tarihinde hakkında tutuklama kararı çıkararak, pasaportunu iptal 
ettiği ve yurtdışına çıkış yasağı koyduğu Çeçenistan 
“Cumhurbaşkanı” Mashadov’un görev süresi 25 Ocak’ta 
dolmuştur. Mashadov’un militanlarına, köy ve kentlere geçerek 
halkın arasına karışmaları, kurulmakta olan Çeçenistan 
İdaresi’nin sivil ve güvenlikle ilgili kuramlarına kayıt olmaları, 
silahların dağlarda saklanması, aranan militanların Azerbaycan ve 
Gürcistan’a geçmeleri talimatını verdiği, kendisinin de 
Çeçenistan’dan ayrılma hazırlığı içinde bulunduğu bildirilmiştir.
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GÜNEY KAFKASYA

- Azerbaycan’da 5 Kasım 2001 tarihinde yapılan 
Parlamento seçimleri sonrasında sonuçları iptal edilen 11 bölgede 
seçimler 7 Ocak’ta tekrarlanmıştır.

Sözkonusu seçimler hakkında Azerbaycan’da bulunan 
Avrupa Konseyi, AGİTPA ve AGİT/ODIHR seçim izleme 
heyetleri tarafından 8 Ocak’ta yayınlanan basın açıklamasında, 7 
Ocak seçimlerinin 5 Kasım seçimlerine göre demokratikleşme 
açısından daha başarılı geçtiği, ancak bazı alanlarda uluslararası 
standartların altında kalındığı ifade edilmiştir.

8 Ocak tarihli basın haberlerinde, seçimlere katılımın %  
47,39 olarak tespit edildiği belirtilmiştir. Böylece seçimlerin 
geçerli sayılması için gereken % 25 asgari katılım oranı 
geçilmiştir. Bakü’de seçimlere katılımın diğer 8 bölgeden daha az 
olduğu ve seçimin 11 bölgede de olaysız geçtiği kaydedilmiştir.

Yapılan açıklamalara göre, muhalefet partilerinden AHCP, 
AMİP, Yurttaş ve Sivil Dayanışma Partisi birer milletvekilliği 
kazanmışlardır. İktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi 4 
milletvekili, bağımsız adaylar ise 3 milletvekili çıkarmıştır.

- NATO Genel Sekreteri George Robertson, 15-16 Ocak’ta 
Ermenistan’a, 16-17 Ocak tarihleri arasında ise Azerbaycan’a 
resmi ziyarette bulunmuştur.

NATO Genel Sekreteri, 15 Ocak’ta Ermenistan Dışişleri 
Bakanı Oskanyan’la bir görüşme yapmıştır. Basında çıkan 
haberlerde, sözkonusu görüşme sırasında BİO programı 
çerçevesinde NATO-Ermenistan işbirliğinin geliştirilmesi, 
Ermenistan’ın barışı koruma faaliyetlerine katılımının 
sağlanması, Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi’nin çalışmalarının 
geliştirilmesi konularının ele alındığı ifade edilmiştir.

NATO Genel Sekreteri, Azerbaycan’ı ziyareti sırasında 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Vilayet Guliyev’le de görüşmüştür.
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Dışişleri Bakanı Vilayet Guliyev sözkonusu görüşmede, Avrupa 
ve Avrupa-Atlantik yapılarına entegre olmanın Azerbaycan’ın son 
yıllardaki önemli dış politika hedeflerinden birisi olduğunu, 
sözkonusu Avrupa yapıları arasında NATO’nun büyük bir rolünün 
bulunduğunu, Azerbaycan’ın güvenliğini sağlamak için 
NATO’yla sıkı bir işbirliğinde bulunmak niyetinde olduğunu 
belirtmiştir. Ziyaretle ilgili olarak Azeri basınında çıkan 
haberlerde, Savunma Bakanı Abiyev’in, Genel Sekreter’e, 
Azerbaycan’ın Avrupa güvenlik yapılarına katılmayı 
değerlendirdiğini ve özellikle NATO’yla ilişkilerinin gelişmesini 
kendi toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlamanın koşullarından 
birisi saydığını ifade ettiği belirtilmiştir.

- 17 Ocak’ta yapılan Avrupa Konseyi (AK) Delegeler 
Komitesi Toplantısı’nda, Azerbaycan ve Ermenistan’ın AK’ya 
üyelik başvuruları ele alınmış ve iki ülkenin en seri şekilde ve
eşzamanlı olarak AK üyeliğine kabul edilmeleri yönünde

■£v'

oydaşmaya varılmıştır. Azerbaycan ve Ermenistan, AK’da 25 
Ocak’ta yapılan törenle Konsey’e üye olarak kabul edilmişlerdir.

ENERJİ

- Rusya Federasyonu’yla bölgesel enerji konuları ve ikili 
ekonomik ilişkiler konularında istişarelerde bulunmak üzere 
Bakanlığımız ilgili Müsteşar Yardımcısı başkanlığında bir 
heyetimiz, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin daha da 
ileriye götürülmesi ve bölgesel enerji projelerinde eşgüdüm 
sağlanması amacıyla, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Ivan 
Ivanov’un daveti üzerine 10-13 Ocak tarihleri arasında 
Moskova’yı ziyaret etmiştir.

Heyetimiz, Bakan Yardımcısı Ivanov’un yanısıra, 
Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı A. Avdeyev, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı ve Hazar Özel Temsilcisi Viktor Kalyuzhni’yle 
görüşmüştür. Ayrıca, petrol, doğalgaz, elektrik ve inşaat alanında 
Rusya’nın Gazprom ve Lukoil şirketlerinin başkanlarının 
yanısıra, Zangaz, Rosneft, Transneft, CPC (Hazar Petrol Boru 
Hattı Konsorsiyumu), Stroytraansgaz, Rosneftegazstroy ve RAO
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EES gibi önde gelen şirketlerinin temsilcileriyle de biraraya 
gelinmiştir.

ORTA DOĞU

Orta Doğu Barış Süreci

- 17 Ocak 2001 tarihinde İsrail Dışişleri Bakanı Ben-Ami 
ile Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat arasında Kahire’de 
yapılan görüşmenin ardından, İsrail ve Filistin heyetleri arasında, 
21 Ocak’ta M ısır’ın Taba kentinde maraton görüşmeler 
başlamıştır. Beklenenin aksine, Yasser Arafat görüşmelere 
katılmamıştır. Görüşmelerde, mülteciler ve Kudüs ile sınırlar ve 
güvenlik konularında iki alt-komite kurulmasına karar verilmiştir. 
Filistinli yetkililer, İsrail’deki seçimlere kadar çerçeve 
anlaşmasına varılmasını amaçladıklarını, bunun Barak’m seçilme 
şansını artıracağını, seçimi Sharon’un kazanması durumunda da, 
anlaşmanın müzakerelerin devamı için temel teşkil edeceğini 
vurgulamışlardır.

Tulkarem şehri yakınlarında 23 Ocak’ta iki İsraillinin 
kaçırılarak öldürülmesinin ardından, Taba’daki maraton 
görüşmeler İsrail tarafından 24 saat askıya alınmış ve 24 Ocak’ta 
yapılması öngörülen kapsamlı toplantı ertelenmiştir. Olayın 
sorumluluğunu üstlenen Hamas’ın askeri kanadı “İzzeddin 
Quassam Tugayları”, öldürülen İsraillilerin İsrail İç İstihbarat 
Servisi Shin Bet mensubu olduğunu öne sürmüştür. Taba 
görüşmelerinin çok kritik bir döneme girdiği sırada meydana 
gelen bu olay, barış müzakerelerini sekteye uğratmıştır. Taraflar 
arasındaki en hassas konuların görüşülmesine ve ayrıntıların 
tartışılmasına başlandığı müzakerelerin üçüncü gününde, nihai 
çözümün kilit konuları olan Kudüs, mülteciler, sınırlar ve 
güvenlikle ilgili hususların daha önce bu kadar detaylı bir şekilde 
ele alınmadığı bildirilmektedir. 25 Ocak’ta tekrar başlayan 
görüşmeler 27 Ocak’ta sona ermiştir.

Taba görüşmelerinin sona ermesinin ardından yapılan 
ortak açıklamada, taraflar bir barış anlaşmasına varamamalarına
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rağmen, hiç bir zaman anlaşmaya bu kadar yaklaşmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte, Taba görüşmeleri hakkında 
Filistinli yetkililer arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bazı 
üst düzey Filistinli yetkililer, Taba görüşmelerinde, yapılan ortak 
açıklamanın aksine, hiç bir mesafe katedilemediğini ve Kudüs, 
Flaram El-Şerif ve mülteciler sorunu gibi kilit konularda 
anlaşmaya varılamadığım bildirmişlerdir. İsrail Başbakanı Barak 
ile Filistin Devlet Başkanı Arafat arasında yapılması öngörülen 
görüşme, Arafat’ın Davos Ekonomik Forumu sırasında yaptığı 
İsrail aleyhtarı konuşma nedeniyle iptal edilmiş, Barak 28 Ocak 
günü, Filistinlilerle yapılan temasların 6 Şubat’ta yapılacak 
seçimlere kadar askıya alındığını açıklamıştır.

Irak

- Hükümetimizce evvelce alman karar uyarınca Irak’taki 
temsil düzeyimiz Daimi Maslahatgüzarlıktan Büyükelçiliğe 
yükseltilmiş; Bağdat Büyükelçimiz 24 Ocak’ta güven mektubunu 
sunarak görevine başlamıştır.

- Irak’la ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi 
bağlamında, Türkiye-Suriye-Irak transit demiryolu hattı 3 
Ocak’tan itibaren tekrar faaliyete geçmiştir.

- Irak-Suriye ilişkilerinde gelişmeler olduğu gözlenmiş, 
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Taha Yasin Ramazan Şam’ı, 
çeşitli Suriyeli bakanlar ise Bağdat’ı ziyaret etmişlerdir.

- Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’in oğlu Uday 
Hüseyin’in Irak parlamentosunda yaptığı bir konuşmada, Irak 
Milli Meclis amblemindeki haritanın Kuveyt’i de Irak haritasına 
dahil edecek şekilde değiştirilmesini önermesi, ABD’de ve başta 
Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinde endişe 
yaratmıştır.

- ABD’de Clinton yönetimi, görevi resmen devretmeden 
hemen önce yurtdışındaki Irak muhalefetini oluşturan INC’ye 
(Irak Ulusal Kongresi) basın, yayın ve tanıtım alanlarında
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kullanılmak üzere 12 milyon dolarlık bir yardım yapılacağını 
açıklamıştır. Seçimleri kazanarak 20 Ocak’ta resmen göreve 
başlayan yeni ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı Powell, yaptığı 
ilk açıklamada, Irak’ın Amerikan dış politikasının öncelikli 
konularından biri olmaya devam edeceğinin işaretlerini vermiş; 
yaptırımların uygulanmasında kararlı bir tutum sürdüreceklerini 
belirtmiştir.

- BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile Irak hükümet 
yetkilileri arasında Ocak ayı içinde yapılması öngörülen 
görüşmeler, 26-27 Şubat 2001’e ertelenmiştir.

Kuzey Irak

- IKYB lideri Celal Talabani, 8-10 Ocak tarihleri arasında 
Ankara’ya gelmiştir. Görüşmelerde Talabani, PK K ’ya karşı 
sürdürmekte olduğu mücadele konusunda destek istemiş, Ankara 
Süreci’nin canlandırılmasını talep etmiştir.

- IKDP ile IKYB arasındaki uyuşmazlık konuları devam 
etmektedir. IKYB lideri Talabani Ankara’ya gelmeden önce ve 
Ankara dönüşünde IKDP lideri Barzani’yle görüşmüş ve iki parti 
arasında yumuşamanın ilk sinyalleri verilmiştir. Bilahare IKDP ile 
IKYB arasında 20-21 Ocak tarihlerinde bir toplantı düzenlenmiş 
ve bir bildiri yayınlanmıştır. Bildiride, iki parti yayın organlarının 
barış için gerekli çabayı göstereceği, her iki tarafın da PKK’yı 
terörist bir örgüt olarak kabul edeceği, IKDP ve IKYB sınırlarının 
normal hale getirileceği belirtilmiştir.

- 20-22 Kasım tarihlerinde Erbil’de düzenlenen 2. 
Türkmen Kurultayı’nda Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
başkanlığına seçilen Sanan Ahment Ağa, 19-26 Ocak 2001 
tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiş ve Sayın Başbakanımız 
tarafından kabul edilmiştir.
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GÜNEY ASYA

Pakistan

- Sayın Bakanımız 14-16 Ocak tarihlerinde, Pakistan 
Dışişleri Bakanı Abdul Sattar’ın davetlisi olarak bu ülkeye resmi 
bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret sırasında Türkiye ile Pakistan 
arasında mevcut yakın dostluk ilişkilerinin ve işbirliğinin gelişme 
seyri gözden geçirilmiş ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 
Ziyaret vesilesiyle iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında düzenli 
siyasi istişare kurulmasına ilişkin bir Anlayış Muhtırası 
imzalanmıştır.

Hindistan/Afganistan

Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı 
Afganistan Koordinatörü Büyükelçi Aydemir Erman, 22-23 Ocak 
tarihlerinde Hint makamlarının davetine icabetle Hindistan’ı 
ziyaret etmiş ve Afganistan’daki gelişmeler hakkında istişarede 
bulunmuştur.

UZAK DOĞU

Endonezya

Endonezya’nın 1945 yılında bağımsızlığını 
kazanmasından itibaren merkezi Hükümete karşı bağımsızlık 
mücadelesini ısrarla sürdüren Aceh’in 1970Ti yıllardan itibaren 
bayraktarlığını üstlenen “Hür Aceh Hareketi (Gerakan Aceh 
Merdeka-GAM)” ile Endonezya Hükümeti yetkilileri arasında 
Eylül 2000’de Cenevre’de yapılan görüşmeler sonunda, 
çatışmaları durduran “insani Amaçla Ara Verme” 15 Ocak 2001 
tarihine kadar uzatılmıştı.

Endonezya Hükümeti ile GAM arasında 10 Ocak’ta 
imzalanan anlaşma uyarınca, “İnsani Amaçla Ara Verme”nin bir 
ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan
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açıklamada, tarafların, ileri bir tarihte yapılacak olan ve 
demokratikleşme, güvenlik ve insan hakları hukuki düzenlemeleri 
ile sosyo ekonomik gelişmeler konularını kapsayacak görüşmeler 
için zemin hazırlayacağı ifade edilmiştir.

AB Dönem Başkanlığı tarafından 12 Ocak’ta yapılan 
açıklamada, AB’nin, Endonezya Hükümeti ile GAM arasında 10 
Ocak’ta Cenevre’de yapılan Anlaşma sonucunda A ceh’teki 
şiddetin sona erdirilmesine ilişkin moratoryum süresinin 
uzatılması ve taraflar arasındaki diyaloğun Şubat ayında da 
sürdürülmesi kararını memnuniyetle karşıladığı belirtilmiş; güçlü, 
toprak bütünlüğü korunmuş, birleşmiş, demokratik ve gönençli bir 
Endonezya’nın AB tarafından desteklendiğinin çeşitli vesilelerle 
vurgulandığı, bu çerçevede, A ceh’teki soruna kuvvet 
kullanılmaksızın barışçıl yollardan diyalog yoluyla çözüm 
getirilmesi yönünde tarafların teşvik edildiği ifade edilmiştir. 
Açıklamada, ayrıca, AB’nin Aceh’te insan haklarını ihlal ettiği 
öne sürülen kişilerin yargı önüne çıkarılmasını memnuniyetle 
karşıladığı belirtilmiş ve taraflar, şiddet uygulanmamasına yönelik 
moratoryuma uymaya davet edilmişlerdir.

Öte yandan, Endonezya Hükümeti ile GAM arasında bir 
ay süreyle uzatılmış olan “İnsani Amaçlı Ara Verme”nin 
uygulanmasını denetlemek üzere Avrupa Birliği tarafından bir 
çalışma grubunun kurulmuş olduğu açıklanmıştır. Taraflar, 12-14 
Şubat 2001 tarihleri arasında İsviçre’de görüşmelere devam etme 
konusunda karar almışlardır.

Doğu Timor

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 31 
Ocak’ta yapmış olduğu toplantıda, BM Doğu Timor Geçiş 
Yönetimi (UNTAET) Misyonu’nun görev süresinin bir yıl süreyle 
31 Ocak 2002 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin olarak İngiltere 
tarafından sunulan karar tasarısını, 1338 (2001) sayılı BMGK 
kararı olarak oybirliğiyle kabul etmiştir.
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Sözkonusu kararda, UNTAET’in görev süresinin Doğu 
Timor’un bağımsızlığa geçiş takvimindeki değişiklikler gözönüne 
alınarak 2002 Ocak ayının sonrasına uzatılması ihtimali 
bulunduğu da kaydedilmiştir.

Kararda, ayrıca, Genel Sekreter’den 30 Nisan 2001 
tarihine kadar UNTAET’in görev yönergesinin uygulanmasına 
ilişkin olarak bir rapor hazırlayarak, bu raporu Konsey’e sunması 
talep edilmiştir. Konsey, sözkonusu rapor ve UNTAET’e güç 
katkısında bulunan ülkelerden alınacak görüşler ışığında Doğu 
Timor’daki gelişmelere ilişkin gerekli adımları atmayı 
öngörmektedir.

Türkiye, UNTAET içerisinde yer alan Polis Gücü’ne 18 
polis memuruyla katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, UNTAET 
içerisinde yer alan Askeri Gözlemciler Grubu’nda da iki 
subayımız görev yapmaktadır.

Filipinler

Rüşvet, yolsuzluk, halkın güvenine ihanet ve anayasayı 
ihlal suçlamalarından dolayı yargılanmakta olan Filipinler 
Cumhurbaşkanı Estrada’ya Filipinler Silahlı Kuvvetleri ve Polis 
Teşkilatı tarafından verilmekte olan desteğin çekilmesi üzerine 
Filipinler Yüksek Mahkemesi, 20 Ocak’ta ülkenin 
Cumhurbaşkanlığı makamının boşaldığı kararını alarak, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gloria Macapagal-Arroyo’yu ülkenin 
14. Cumhurbaşkanı olarak ilan etmiştir.

Filipinler demokrasi tarihinde yönetimin 1986’da 
Marcos’un devrilmesinin ardından ikinci kez bir halk hareketiyle 
değiştirilmesi üzerine Bakanlığımızca yapılan açıklamada, 
Türkiye’nin, dostane ilişkileri bulunan Filipinler’de Başkan 
Gloria Macapagal-Arroyo başkanlığındaki yeni yönetimin şiddete 
başvurulmadan ve barışçı bir biçimde, demokratik ve yasal 
süreçte işbaşına gelmiş olmasını memnuniyetle karşıladığı, 
Türkiye ve Filipinler arasındaki yakın ve dostane ilişkilerin 
bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğine inandığımız 
belirtilmiştir.
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Sözkonusu açıklamada, ayrıca, Filipinler Cumhurbaşkanı 
Arroyo’nun 8-12 Ekim 2000 tarihlerinde Türkiye’ye, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak iki ülke ilişkilerinin 
ilerletilmesini sağlayan verimli bir resmi ziyaret gerçekleştirdiği 
kaydedilmiş ve Filipinler Cumhurbaşkanı Arroyo’ya, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından birer 
kutlama mesajı gönderildiği bildirilmiştir.

AFRİKA VE ORTA AMERİKA ÜLKELERİYLE 
İLİŞKİLER

Sudan

- Sayın Bakanımız, 9-10 Ocak 2001 tarihlerinde Sudan 
Dışilişkiler Bakanı Dr. Mustafa Osman İsmail’in daveti üzerine 
Sudan’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Sudan Cumhurbaşkanı 
Al-Bashir tarafından kabul edilen ve Sudan Cumhurbaşkanı ’na, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bir mesajını tevdi eden Sayın Bakan, 
Sudan Dışilişkiler Bakanı’nın yanısıra, Sanayi Bakanı, Dış Ticaret 
Bakanı, Enerji ve Madencilik Bakam’yla ekonomik ilişkilerimizin 
geliştirilmesi olanaklarının değerlendirildiği görüşmeler 
yapmıştır.

Sayın Bakanımız, ayrıca, İktisadi Araştırmalar Vakfı 
tarafından düzenlenen ve işadamlarımız ile Tarım, Ticaret ve 
Sanayi Bakanlıklarımız temsilcilerinin katıldığı bir seminerde, 
Sudan’la ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gözden geçirildiği bir 
konuşma yapmıştır.

Türkiye ile Sudan arasında işbirliği potansiyelinin geniş 
bir alana yayıldığını ve tarafların bu potansiyeli değerlendirme 
arzusunda olduklarını gösteren ziyaretin sonunda iki ülke arasında 
bir Ortak Bildiri imzalanmış; ziyaret, Afrika’ya yönelik 
politikamızın uygulanması ve Sudan’la ilişkilerimizin ileri 
götürülmesi bakımından yararlı olmuştur.
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Küba

- Küba Dışişleri Bakanı Felipe Perez Roque, 17-18 Ocak 
tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Küba Dışişleri Bakam’mn 
Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemize yaptığı ziyaret 
sırasında iki ülke arasında gelişen siyasi diyaloğun sürdürülmesi 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hususları ele alınmış olup, 
ayrıca, heyetlerarası görüşmelerde uluslararası gelişmelere ilişkin 
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Konuk Bakan, Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımız,
Sayın Başbakanımız ve TBMM Başkanımız tarafından kabul
edilmiş, Türkiye-Küba Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı
Devlet Bakanı Rüştü Kazım YücelenTe de görüşmüştür. Küba
Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet, 18 Ocak’ta İstanbul’da
DEİK tarafından düzenlenen ve kalabalık bir işadamları
topluluğunun da hazır bulunduğu çalışma yemeğine katılarak
Küba ekonomisi ve Küba’daki yatırım imkanlarına ilişkin bilgi 
vermişlerdir.

124 DIŞİŞLERİ GÜNCESİ-




