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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet
•   ___

Atacanlı'nın Iran Dışişleri Bakan 
Yardımcısı'nın Türkiye'yi ziyaretine ilişkin bir 
soruya cevabı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın Ermenistan'da bulunan Rusya 
Federasyonu'na ait askeri üsse yapılan 
sevkiyata ilişkin bir soruya verdiği cevap.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın terör örgütü elebaşısının 
Yunanistan'da bulunduğuna dair basma yaptığı 
açıklama.

Terör örgütü başının Avrupa Birliği üyesi bir 
ülkeye sığınma çabalarına ilişkin açıklama.
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2 Şubat 1999

$ Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından Hürriyet gazetesi 
yazarlarına verilen yemek hakkındaki basın 
haberleri ve yorumlar.

3 Şubat 1999

* İran Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilcisi, İran 
Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın ziyaretine 
ilişkin basın açıklaması.

* Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 
Irak'la ilgili sorunlar konusunda mutabakata 
varılmasına ilişkin açıklama.

# Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet 
Atacanlı'nın bir soruya verdiği cevap.

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

# Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'm Harp Akademileri 
Komutanlığı'nda verdiği konferans.

5 Şubat 1999

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Franjo Tudjman'ın ülkemize yapacağı ziyarete 
ilişkin basın açıklaması.
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* Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki 
ticari ve ekonomik ilişkiler hakkında basın 
açıklaması.

$ Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın Fransa Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteriyle Paris'te yapacağı 
istişarelere ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
KKTC'ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin 
açıklama.

7 Şubat 1999
•  •

* Haşimi Ürdün Kralı Majeste Kral Hüseyin Bin 
Talal'ın vefatına ilişkin açıklama.

9 Şubat 1999

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem’in ÎKV 
Başkanı ve Yöneticilerini kabulünde basma 
yaptıkları açıklama.

.   • •  ___

* "GDAU Parlamento Dışişleri Komisyon 
Başkanları Konferansı "na ilişkin basın 
açıklaması.

* Gümülcine Başkonsolosluğumuz binasının 
yakınında patlayan bombaya ilişkin basın 
açıklaması.
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* PKK terör örgütünün sözde parlamentosunun 
Avrupa Parlamentosu binasında toplantı 
yapmak istemesine ilişkin açıklama.

9-10 Şubat 1999

# GDAÜ Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 
Başkanları Kurucu Konferansı'na ilişkin basın 
açıklaması.

10 Şubat 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'ı karşılama 
töreni sırasında yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan ile 
yapılan anlaşmaların imza töreninden sonra 
basma yaptıkları açıklama.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'a devlet 
nişanı verilmesi vesilesiyle düzenlenen 
törende yaptıkları konuşma.

» Sayın Cumhurbaşkanımızın Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman onuruna 
verilen akşam yemeğinde yaptıkları konuşma.

* Türkiye-Fransa Siyasi İstişarelerine ilişkin 
bilgi notu.
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* Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz'in 
Ankara’ya yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin 
açıklama.

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

* S-300 füzelerinin Girit adasına 
konuşlandırılmasına ilişkin açıklama.

11 Şubat 1999
    •

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Hırvat Iş
Konseyi Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.

12 Şubat 1999
    •

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin 
Ankara'daki Büyükelçilerine verdiği öğle 
yemeğinden önce basma yaptığı açıklama.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in Çek 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Kavan'ın 
davetlisi olarak Prag'ı ziyaretine ilişkin 
açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır'ın Mısır'a yapacağı ziyarete 
ilişkin açıklama.

* Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın 
Korkmaz Haktanır tarafından Sabah gazetesi
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yazarlarına verilen yemek hakkındaki basın 
haberleri ve vorumlar.

13 Şubat 1999

» Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Sayın Tevfik Zülfıkarov'un Sayın 
Bakanımızın davetine icabetle ülkemize 
yapacağı resmi ziyarete ilişkin açıklama.

16 Şubat 1999

# Bölücü terör örgütü elebaşısının Türkiye'ye 
getirilişine ilişkin Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından yapılan basın açıklaması.

# Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in 
Azerbaycan Dışişleri Bakam'nı Esenboğa 
Havalimanı'nda karşılarken yaptığı konuşma.

* Azerbaycan Dışişleri Bakanı ve beraberindeki 
heyetin ülkemizi resmi ziyaretine ilişkin basın 
açıklaması.

* Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in
Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde
yaptığı konuşma.

* Avustralya New South Wales Eyaleti
Parlamentosu'na sözde Ermeni soykırımıyla 
ilgili bir plaketin yerleştirilmesine ilişkin
açıklama.
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17 Şubat 1999

* Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakam'nın 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın 
İsmail Cem'in davetine icabetle Türkiye’yi 
ziyaretine ilişkin açıklama.

•  •

* Özbekistan'da vuku bulan şiddet eylemlerine 
ilişkin açıklama.

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

18 Şubat 1999

<t Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin 
NATO'ya girişinin 47.yıldönümü vesilesiyle 
TBMM'de düzenlenen toplantıda yaptıkları 
konuşma.

* Terör örgütü PKK tarafından Batı Avrupa 
ülkelerindeki İsrail, ABD, Kenya ve 
Yunanistan gibi ülkelerin diplomatik 
temsilciliklerine yapılan saldırılara ilişkin 
açıklama.

* PKK terör örgütü elebaşısı Öcalan'm avukatı 
Böhler ile ilgili açıklama.

* Türkiye'de yargının bağımsızlığına ilişkin 
bilgi notu.

* Terör örgütü PKK tarafından koordine edilmiş 
şiddet eylemlerinin Avrupa basınına 
yansımalarına ilişkin bilgi notu.
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* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, 
Cumhurbaşkanı Joseph Ejercito Estrada'nın 
davetine icabetle Filipinler'i ziyaretine ilişkin 
açıklama.

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf R. Denktaş'm 
basın açıklaması.

* ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan 
bir heyetin ülkemizi ziyaretine ilişkin 
açıklama.

* Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne seyahat 
edecek vatandaşlara açıklama.

* Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile 
Yunanistan Cumhurbaşkam'nın AvusturyalI 
karşıtına yönelttiği talebine ilişkin basın bilgi 
notu.

* Bölücübaşı Öcalan'ın yakalanmasının 
ardından meydana gelen gelişmeler üzerine 
Bonn Büyükelçisi Sayın Tugay Uluçevik'in 
yaptığı açıklama.

19 Şubat 1999

20 Şubat 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Filipinler'e
yaptıkları resmi ziyaret vesilesiyle
Türkiye'den ayrılmadan önce basma yaptıkları 
açıklama.
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* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı 
telefon görüşmesine ilişkin açıklama.

* Terörist Öcalan'ın adaletin önüne çıkarılması 
konusuyla ilgili Bakanlık açıklaması.

21 Şubat 1999

* Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in Ankara'da 
düzenlenen "Uluslararası Gazeteciler Basın 
Konferansı "nm açılışında yaptıkları konuşma.

# The Washington Times'da yayınlanan "Lifting 
the veil on modem Turkey, in all its 
complexity" isimli makale.

22 Şubat 1999 U

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Makati Business 
Club'da yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Ateneo 
Üniversitesi'nde yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Filipinler ziyareti 
sırasında akşam yemeğinde yaptıkları 
konuşma.

* Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
Filipin Televizyonunun Yunanistan ile ilgili 
bir sorusuna verdikleri cevap.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Şubat 1999 IX
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* The Times'de yayınlanan "Turkey and the 
Kurds" isimli makale.

23 Şubat 1999

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Subic Bay Serbest
•    ____

Liman Şehri İdaresi Başkanı Sayın Felicito 
Payumo tarafından onuruna verilen yemekte 
yaptıkları konuşma.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Subic Bay 
Havaalanı'ndan ayrılmadan önce yaptıkları 
basın açıklaması.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Filipinler'den 
dönüşlerinde basma yaptıkları açıklama.

* Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard 
Shevardnadze'nin Cumhurbaşkanımız Sayın 
Süleyman Demirel'in davetine icabetle 
ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama.

* Türk Heyetinin Suriye'yi ziyaretine ilişkin 
açıklama.

* AB'nin terörbaşının yakalanması konusunda 
yaptığı açıklamaya ilişkin basın açıklaması.

* DEİK\Türk-Yunan İş Konseyi Türk Kanadının 
basın açıklaması.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Şubat 1999
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* Pakistan ile Hindistan arasında imzalanan 
Lahor Bildirisi'ne ilişkin açıklama.

Kosova krizinin çözümüne yönelik 
Rambouillet Müzakereleri'ne ilişkin açıklama.

* D-8 İşbirliğinin İkinci Zirve Toplantısı'na 
ilişkin açıklama.

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

24 Şubat 1999

26 Şubat 1999

fc Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan
Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze'yi
karşılama töreninde yaptıkları konuşma.

* Türkiye Gürcistan Ortak Bildirisi.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan
Cumhurbaşkanı ile yaptıkları Ortak Bildiri'nin 
imza töreninden sonraki basın açıklaması.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Gürcistan
Cumhurbaşkanı onuruna verdikleri akşam 
yemeğinde yaptıkları konuşma.

$ Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk-Gürcü İş 
Konseyi Toplantısı'nda yaptıkları konuşma.

•  •

* Uç PKK'lı militanın Yunanistan'a 
getirilmesiyle ilgili soruya verilen cevap.
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# Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 27 
Şubat 1999 tarihinde TRT-1 TV kanalında 
"Politika'nm Nabzı" programında kendisine 
yöneltilen bir soruya verdiği cevap.

27 Şubat 1999

X II DIŞİŞLERİ GÜNCESİ Şubat 1999



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET
ATACANLI’NIN İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN 

YARDIMCISI’NIN TÜRKİYE'Yİ ZİYARETİNE İLİŞKİN
BİR SORUYA CEVABI

Iran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Amin-Zadeh 
Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal'in 
konuğu olarak 3-4 Şubat 1999 tarihlerinde ülkemize bir ziyarette 
bulunacaktır.

Amin-Zadeh'in bu ziyareti Türkiye ile İran arasında yapılan 
siyasi istişarelerin bir parçasıdır.

Iran Cumhurbaşkanı’ndan yazılı bir mesaj getiren Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Amin-Zadeh'in Sayın Cumhurbaşkanımız 
tarafından kabul edilmesi beklenmektedir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [1]



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI’NIN ERMENİSTAN’DA BULUNAN RUSYA 

FEDERASYONU'NA AİT ASKERİ ÜSSE YAPILAN 
SEVKİYATA İLİŞKİN BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

Basında yer alan haberlerde Ermenistan'da bulunan Rusya 
Federasyonu'na ait askeri üsse savaş uçakları dahil olmak üzere 
silah sevkiyatı yapıldığı bildirilmektedir.

Kafkasya Bölgesi’nde barış ve güvenlik henüz tesis edile
memiştir. RF'nun Ermenistan'a sevketmekte olduğu belirtilen 
askeri malzeme ve teçhizatın bölgede istikrarın tesis edilmesine 
olumlu katkıda bulunmayacağını düşünüyoruz.

[2]
p
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’IN TERÖR ÖRGÜTÜ 
ELEBAŞISININ YUNANİSTAN’DA BULUNDUĞUNA

DAİR BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır, bölücü terör örgütü elebaşısının Atina Havalam’nda 
olduğunu ve uçaktan çıkmasına izin verilmediğini belirterek, 
“Yunanistan’dan daha önce bölücü başını kabul etmeyeceklerine 
ilişkin verdikleri sözlere sadık kalmalarını bekliyoruz” dedi.

Büyükelçi Haktanır, Türkiye’nin iade talebinin her koşulda 
geçerli olduğunu kaydederek, bu çerçevede Türkiye’nin “Hiçbir 
ülkenin bölücü başına sığınma hakkı tanımaması ve adalet önüne 
çıkarılmak üzere Türkiye’ye iadesi” olmak üzere iki talebi bulun
duğunu hatırlattı.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [3]



TERÖR ORGUTU BAŞININ AVRUPA BİRLİĞİ 
ÜYESİ BİR ÜLKEYE SIĞINMA ÇABALARINA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

PKK cinayet şebekesinin elebaşının, çeşitli suç ortaklarının 
yardımıyla dünden beri İtalya, Hollanda veya Yunanistan gibi 
Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye sığınma çabasında olduğu 
görülmektedir.

1) Sözkonusu gelişmeler üzerine adıgeçen ülkeler nezdinde 
derhal gerekli girişimler yapılmıştır. İtalyan Hükümeti’nce dün 
öğleden sonra yapılan açıklamada terörbaşının İtalya'da olduğu 
iddiası kesin ifadelerle reddedilmekte, İtalya'ya geri dönmesinin 
ise mümkün görülmediği ayrıca vurgulanmaktadır. İtalyan 
Hükümeti’nin bu son gelişmeler karşısında gösterdiği süratli ve 
duyarlı tepki, terörizmle mücadele bakımından ülkelerimiz 
arasında bundan böyle daha etkili bir işbirliği yapılmasına imkân 
tanıyacağı umudunu yaratmıştı. Ancak, adıgeçen teröristin 
uçağının bu kere Milano'nun kuzeyindeki bir havaalanına indiği 
yolundaki haberler muvacehesinde İtalyan Hükümeti’nin bu 
konuda bundan sonra izleyeceği tutum yukarıdaki umudumuza 
hangi ölçüde güvenebileceğimizi gösterecektir. Hollanda Adalet 
Bakanlığının da bu sabah yaptığı bir açıklamadan, terörbaşının 
Rotterdam Havaalanı’na inmesine izin verilmediği anlaşılmak
tadır. Teröristin Yunanistan'a gitmesine ilişkin haberlerle ilgili 
olarak bugün Bakanlığımıza davet edilen Yunanistan 
Büyükelçisi, terörbaşının Yunanistan'da olmadığını, gelmesine de 
izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Ancak, bu görüşmeyi 
müteakip alman haberlerden, terörist örgüt elebaşının özel bir 
uçakla Atina Havaalanı’na indiği ve halen orada beklemekte 
olduğu duyulmuştur. Ayrıca çeşitli kaynaklardan da terörbaşının 
Yunanistan'da bulunduğu yolunda bilgiler alınmıştır. Böyle bir
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durumda Yunan makamlarının bu şahsı derhal Türkiye'ye iade 
edilmek üzere tutuklamaları gerekmektedir. Bu gelişmeler üze
rine bir kez daha Bakanlığımıza çağrılan Yunanistan Büyükelçisi 
sözkonusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemiştir. Bu 
çelişkili durum ışığında konu yakından izlenmektedir.

Hatırlanacağı üzere, Hükümetimiz komşu bir ülkenin terör- 
başına barınak sağlamasının düşmanca bir hareket olarak 
algılanacağını açıklamıştı.

2) Terörbaşmın, ellerine silah verip terörist eylemlere 
sürdüğü çocukları karanlık bir akıbetle başbaşa bırakıp firar ettik
ten sonra, PKK'nın uyuşturucu madde kaçakçılığı, karapara akla
ma, haraç alma gibi gayrımeşrû yollardan topladığı paralarla özel 
uçaklar, avukatlar tutup Avrupa'da kendisine güvenli bir gelecek 
hazırlama peşinde koşmaya başladığı ve sırf kişisel çıkarlarını 
gözeten bir uğraş içine girdiği âşikârdır. Bu uğraşıda terör ele
başısının uyuşturucu kaçakçısı örgütlü suç şebekelerinden ve 
mafyadan himaye görmekte olduğu bilinmektedir.

3) Terör örgütünün işlediği çok sayıdaki cinayet ve diğer 
suçların birinci derecedeki sorumlusu olan terörbaşınm bazı 
Avrupa ülkelerinde barınak bulmak yolunda vaki girişimlerinden, 
bize intikal eden bilgilere göre şu ana kadar sonuç alamadığı 
anlaşılmaktadır.

Tüm Avrupa ülkelerinden bu kişinin adaletten kaçmak için sak
landığı yerin süratle tesbit edilerek tutuklanmasını ve işlediği 
suçların hesabını vermek üzere adalete teslim edilmesini bekli
yoruz.
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Hürriyet'e brifing
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır, Müsteşar

Yardımcıları Faruk Loğoğlu, Uğur Ziyal, Aydın Şahinbaş, Mithat
Balkan, Aydan Karahan, Uğurtan Akıncı... Genel Müdür ve Daire
Başkanları Candan Azer, Yiğit Alpogan, Türkekul Kurttekin,
Süha Noyan, Metin Ömekol, Selim Kuneralp, Ömer Zeytinoğlu,
Sermet Atacanlı'nın katıldığı brifingte Genel Yayın Yönetmeni
Ertuğrul Özkök, Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Yazıişleri
Müdürü Nurcan Akad, Ankara Temsilcisi Sedat Ergin, yazarımız
Ferai Tınç, Dış Haberler Müdürü Serdar Devrim, Ankara
Temsilci Yardımcısı Muharrem Sarıkaya, muhabirler Metehan
Demir ve Uğur Ergan sıcak saatlerle ilgili sorular sorarak ayrın
tıları öğrenmeye çalıştılar.
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Kaçışın içyüzü
Metehan DEMİR, Uğur ERG AN /  ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz 
Haktanır, Apo fyla ilgili sıcak saatleri Hürriyet 

yönetici ve yazarlarına anlattı. Müsteşar 
Haktanır, bebek katilinin 16 gün boyunca Gorki 

Havaalanı fnda saklandığının belirlendiğini
bildirdi.

T ü rk iy e 'n in  son aylarda tanık olduğu tarihi olaylar seri
sine Abdullah Öcalan'ın Atina'ya inmesiyle dün yeni bir halka 
daha eklendi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır, 
Apo'nun Atina'da olduğunun anlaşıldığı saatlerde, Hürriyet 
yönetici ve yazarlarına gelişmeler hakkında çok önemli açıkla
malarda bulundu.

Haktanır'ın evsahipliğinde Bakanlığın tüm üst düzey diplo-
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matlarının da katıldığı yemekte, Roma-Atina arasındaki 16 günün 
öyküsü sıcağı sıcağına masaya yatırıldı. Türkiye'nin Öcalan'ın 
yargılanması ve örgütün çökertilmesi konusunda baskı poli
tikalarında sonuç almana dek değişiklik olmayacağının altı çizil
di.

Pazar sabahı Başbakan Bülent Ecevit'in yaptığı açıklama 
ile tekrar alevlenen Apo'nun nerede olduğu yönündeki bilmeceye 
büyük ölçüde açıklık getiren Haktanır, Öcalan'ın Roma'dan 
Moskova'ya, Türkiye'de iş yapan büyük bir İtalyan şirketine ait 
uçakla gittiğinin saptandığını belirtti.

16 GÜN GORKİ'DE

Haktanır, basında yer alan spekülasyonların aksine, 
Apo'nun Roma'dan Moskova'ya gittikten sonra büyük bir olasılık
la başka bir yere gitmediğini ifade etti. Haktanır, "Apo'yu 
taşıyan uçak, aynı gün eski adı Gorki olan Nijni Novgorod 
Askeri Havaalanı'na indi. İstihbarat birimlerine göre, uçak 
önceki geceye kadar buradan ayrılmadı. Apo ve yanındakiler, 
bu havaalanında 16 gün geçirdi" dedi.

Haktanır, bölücübaşının uzun süre sessizliğini korumasını 
ve herhangi bir haberleşme çabasına girmemesini de havaalamn- 
daki ikametine bağladı. Haktanır, önceki gün bu sessizliğin bozu
larak, Apo'yu taşıyan uçağın aniden havalanıp Hollanda'ya 
yöneldiğini belirtti. Bu arada, Avrupa hava sahasında bu gelişme
ler olurken, Türkiye'ye Apo'nun İtalya'ya gittiği bilgisi ulaştı.

D e v l e t  u ç a ğ i  m i

Haktanır, daha sonra uçağın rotasının Rotterdam 
Havaalanı olduğunun anlaşıldığını ancak Hollanda'nın, "uçuş 
planı" bildirmediği gerekçesiyle inişe izin vermediğini belirtti.

Bu noktada, bazı şüpheler olduğunu ifade eden Haktanır, 
"Uçuş planı bildirmeyen uçaklar, üst düzey devlet yetkilileri
ni taşıyan resmi devlet veya askeri uçaklardır. Bu, uçak bir
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devlet uçağı mı sorusunu getiriyor" dedi.

SlCAK SAATLER

Haktanır, sıcak saatleri şöyle anlattı; PKK'nın 
Hollanda'daki avukatlarından birinin, uçağın kısa bir iniş yaptık
tan sonra Atina'ya yöneleceğini açıklamasının ardından, Apo'nun 
uçağına civardaki küçük bir havaalanına sadece yakıt almak 
amacı ile iniş izni verildi. Bu bilgi üzerine hemen Atina ile temasa 
geçildi. Yunanistan Büyükelçisi Dimitros Nezeritis dün sabah 
Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, Yunan Hükümeti'nin önceki 
açıklamaları hatırlatıldı. Bu tutumun sürdürülmesi istendi.

Hollanda ve Yunan Hükümetleri, Türkiye'ye Apo'nun 
ülkelerinde barındırılmayacağı güvencesi verdi. Bu güvenceye 
rağmen Apo'nun uçağı Hollanda'dan Atina'ya indi. Bu bilgi 
Dışişleri'ne Hürriyet yönetici ve yazarlarına verilen brifing 
sırasında ulaştı. Müsteşar Haktanır, kendisine ulaşan bilgi 
notundan uçağın saat 13.00 civarında Atina'ya indiğini Hürriyet 
mensuplarına açıkladı.
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■

İtalya Apo’nun ölüm emirlerini 
engellemedi

DIŞİŞLERİ Müsteşarı Korkmaz Haktanır, Hürriyet’e 
İtalya’nın Öcalan’a karşı “tavizkar tutumu” ile ilgili çok önem
li açıklamalarda bulundu.

Haktanır, “İtalya bizimle işbirliği ve pazarlık yapacağı
na, bunları PKK ile yaptı. Öcalan’ın İtalya’dan verdiği emir
lerle iki intihar saldırısı oldu ve bir helikopter düşürüldü”
dedi.

• ••
İtalya nın Ocalan konusunda çok kötü bir sınav verdiğine 

işaret eden Müsteşar, “Bizim dürtümüz olmadan, halk müthiş
bir tepki gösterdi. Bunun tekrar onarılması yıllar alacak”
dedi.

M  •

Ocalan’ın İtalya’dan da militanlarıyla irtibat kurarak, 
terörist saldırı emirleri verdiğini belirten Haktanır şunları söyledi:

“Bu adamın sürekli irtibatta olduğunu bildirdik. Bu 
durumun bizi son derece kaygılandırdığını söyledik. Ancak 
İtalya’nın bize bu konuda hiçbir yardımı olmadı. Öcalan’ın
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iletişim kurmasını önlemediler. Bizim İtalya ile temel 
sorunumuz, hem hükümet, hem istihbarat, hem de Dışişleri 
aracılığıyla, çok güvenilir bir kanalın kurulamamış 
olmasıdır.”

BİLGİ VERMİYORLAR

Haktanır,' terör örgütü başının hangi uçakla gelip gittiği, 
yanında kimlerin bulunduğuna dair listenin Türkiye’ye verilmesi
ni defalarca istemelerine rağmen, İtalya’nın hiçbir bilgiyi kendi
lerine vermediğini kaydetti. Haktanır, “Rusya’da aynı şekilde 
bize detaylı bilgi vermedi. Bizim İtalya, Rusya hatta 
Yunanistan’la da terör konusunda işbirliğimiz var. Ancak bu 
ülkelerin bize verdiği bilgiler çok yüzeysel. Detaylı bilgiye 
gelince yan çiziyorlar” dedi.

İDAM CEZASI KALKMALI

Haktanır, Dışişleri Bakanlığı’mn idam cezasının kaldırıl
masından yana olduğunu ve kamuoyunun buna da destek verdiği
ni de söyledi. Haktanır, “İdam cezasını kaldırmış olsaydık, bu 
defa da işkence ve tarafsız yargının işleyip işlemediği 
bahaneleriyle karşımıza çıkarlardı. Ama bu iddiaları aynı 
güçle ileri süremezlerdi” diye konuştu.
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Dışişleri 
insan hakları 

reformu istiyor
Sedat ERGİN 

•
“BIZI toplum olarak rencide eden çok şey var sis

temimizde. Bekâret kontrolünden başlıyor. Gözaltına alman 
kişinin alındığında ve serbest bırakıldığında doktor kon
trolünden geçirilmesi gerekiyor. Kontrolde doktorun tama
men özgür olması, polis denetiminde olmaması gibi...”

Yanlış duymadınız; bu sözlerin sahibi Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır'dan başkası değil...

Haktanır'ın dün Hürriyet yazarlarına yaptığı açıklamalar, 
Dışişleri'nin uzun bir zamandır insan hakları alanında perde 
arkasından sergilediği çabanın ilk kez kamuoyuna olanca açık
lığıyla yansımasına sahne oldu.

Dışişleri Müsteşarı'nın en ilginç yaklaşımı, Güneydoğu 
sorununa bakışında ortaya çıktı. Haktanır, "Artık bu meseleye 
sloganların ötesinde, analiz ederek eğilmemiz gerekiyor"
dedikten sonra şöyle konuştu:

"Meselenin iki boyutu var. Birincisi, hepimizi
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yaralayan terör boyutudur. Devlet bu alanda taviz vermeden 
mücadelesine devam edecektir. İkincisi, sorunun diğer yön
lerini, insan yönünü ilgilendiriyor."

Haktanır'a göre, bu alanda öncelikle adım atılması 
gereken alan şu:

"On beş yıldır verilen mücadelenin, bölgede yaşayan 
vatandaşlarımıza bazı zararlar verdiği kuşkusuz. Adil bir 
devlet, vatandaşını zararıyla baş başa bırakmaz. Bu, devletin 
objektif sorumluluğu içindedir. Biz, devletin bu sorumlu
luğunu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz."

* * *

Dışişleri, özellikle köylerinden ayrılmak zorunda kalan 
vatandaşların zararlarının tazmin edilmesi için hazırlanan, ancak 
henüz Bakanlar Kurulu'ndan geçmeyen yasa taslağına büyük 
önem atfediyor.

Bu tasarı, Maliye Bakanlığı'na takılmış bulunuyor. Nedeni, 
katrilyonları bulacağı tahmin edilen tazminat için kaynak bulun
masındaki güçlükler. Dışişleri ise aşamalı olarak ödemelere 
başlanabileceğini savunuyor.

Haktanır'ın Güneydoğu sorununa dönük bir diğer ilginç 
saptaması da şu:

"Doğu ve Güneydoğu’da müthiş bir gelir dengesizliği 
var. Gördüğümüz birçok sorunun temelinde bu yatıyor. Hem 
kişisel, hem de bölgelerarası gelir dengesizliği anormal bir 
görüntü arz ediyor. Bunu mutlaka değiştirmek gerekiyor. 
Özellikle GAP'a özel bir öncelik verilmesi gerekiyor."

Dışişleri, ayrıca insan hakları alanında özellikle iki önemli 
tasarının TBMM'den bir an önce geçirilmesini istiyor. Bunlar, 
kamu görevlilerinin yargılanmalarını zorlaştıran Memurin 
Muhakematı Kanunu'nu değiştiren ve işkence cezalarının artırıl
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masını öngören tasarılar.

* * rk

Dışişleri Müsteşarı, şöyle devam etti:

"Bütün bu tasarıların Meclis'te yasalaşması ve 
hükümet tarafından ciddiyetle uygulanması, Türkiye'de içte 
çok farklı bir ortam yaratacak ve dış ilişkilerimizde de çok 
önemli değişimlere yol açacak. Yapamazsak, bunların tersi 
olacak. Buna müstahak değiliz doğrusu."

Haktanır, "Bunlar sizin üzerinize vazife değil diye
bilirsiniz. Dışişleri nihayet mevcut olanı da savunmakla 
yetinebilir" dedikten sonra ekledi:

"Ama biz burada öyle kalmadık. Türkiye'nin gerçekten 
bu konularda ciddi bir reform sürecinden geçmesinin kendi 
menfaatine olduğuna inanmış insanlarız. Artık bu yükü 
sırtımızdan atmamız lazım..."

Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü olan Dışişleri Bakanlığı, 
artık dış politikada başarının öncelikle içteki sicilin 
düzeltilmesinden geçtiğini görüyor ve bu doğrultuda harekete 
geçiyor.

Bu olgunun üzerinde düşünmeye değer...
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İRAN CUMHURBAŞKANI’NIN ÖZEL TEMSİLCİSİ, 
İRAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI’NIN 
ZİYARETİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel İran 
Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi İran Dışişleri Bakan
Yardımcısı Mohsen Amin-Zadeh'yi bugün kabul etmiştir.

Amin-Zadeh kabul sırasında, İran Cumhurbaşkanı
Hatemi'nin bir mektubunu Sayın Cumhurbaşkanımıza tevdi 
etmiştir.

Kabulde, iki ülke ilişkilerinin yanısıra Irak ve 
Afganistan'daki durum dahil bölgedeki gelişmeler üzerinde durul
muştur.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NDE 
IRAK’LA İLGİLİ SORUNLAR KONUSUNDA 

MUTABAKATA VARILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan yoğun 
istişarelerden sonra, Irak'la ilgili sorunlar üzerindeki tıkanıklığın 
açılması için izlenecek yöntem konusunda 30 Ocak 1999 günü bir 
mutabakata varılmasını Türkiye memnuniyetle karşılamıştır.

Bu mutabakatın ivedilikle uygulamaya konulmasının ve 
oluşturulan üç panelin çalışmalarının bir an önce sonuçlandırıl
masının yararına inanıyoruz. Bu çalışmalarda, Irak'taki insani 
koşulların ağırlığı ile bu durumun çok yönlü etkilerinin önemle 
dikkate alınmasını ve Irak'ın kitle imha silahlarından tamamiyle 
arındırılması ve bundan böyle bu tür silahlar edinmemesi için 
gerekli önlemlerin alınmasını teminen, nesnel verilerden hare
ketle, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının lafzına ve ruhuna 
uygun, adil bir sonuca varılmasını temenni ediyoruz.

Bir bölge ülkesi ve Irak'ın komşusu olarak Türkiye, 
Güvenlik Konseyi kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi 
suretiyle Irak'ın uluslararası camiadaki yerini tekrar almasının, 
Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının 
samimi savunucusu olmuştur. Bu yaklaşımla, bugün bulunulan 
noktada, bütün tarafların, Güvenlik Konseyi'nde başlayacak olan 
sürece olumlu ve yapıcı katkıda bulunmalarının özel bir önem 
taşıdığı düşüncesindeyiz.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI SERMET 
ATACANLI'NIN BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

SORU: Yunanistan Parlamento Başkanı Kaklamanis ve 
Dışişleri Bakanı Pangalos'un dünkü Yunan basınında yayınlanan 
demeçleri konusundaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

CEVAP: Yunanistan'da yeniden gerginlik arayışlarının ve 
radikalleşme eğiliminin su yüzüne çıktığı görülmektedir. Her iki 
Yunan yetkilisi son derece sağlıksız ve tutarsız yaklaşımlar 
içindedir. Bu tür hezeyanlar Yunanistan'ın dünyada her türlü 
diyaloğu reddeden tek ülke olduğu gerçeğini gizlemeye yet
memektedir.

Yunanistan Parlamentosu Başkanı Apostolos 
Kaklamanis'in Apoyevmatini gazetesinin dünkü nüshasında . . 
yayınlanan ve Türkiye ile savaşın kaçınılmaz olduğunu öne süren k 
demeci Yunanistan'da bazı kişilerin sağduyudan ne ölçüde uzak
laştıklarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.

•  •

Ote yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos'un NET
NEWS haber ajansına aynı gün verdiği Kardak ile ilgili demecine 
en başta Yunan halkının inanmakta güçlük çektiğine işaret etmek 
gerekir. Pangalos'un gerçekleri görmesi kendisi ve ülkesi açısın
dan yararlı olur.

Pangalos'un Yunanistan'ın silahsızlandırılmış Doğu Ege 
Adaları’nın uluslararası antlaşmalarla tesis edilmiş bu statüsünü 
hiçe sayan sözlerini protesto ediyoruz. Yunanistan, 1960'lardan 
beri bu adaları silahlandırmakla uluslararası hukuku çiğnemekte
dir. Hiçbir bahane Yunanistan'ı uluslararası hukuka saygı sorum
luluğundan kurtaramaz.
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• • ••
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI

SERMET ATAÇ ANLI’ NIN 
HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın Sayın basın mensupları.
Toplantımıza hoşgeldiniz.

SORU : PKK liderinin son olarak nerede olduğuna dair 
bilgi aktarır mısınız?

CEVAP : Bu konuda çeşitli kaynaklardan bize intikal eden, 
çok büyük bölümü basınımızda da yer alan haberler var. 
Yunanistan, Hollanda, Rusya vs. gibi isimler tekrar gündeme 
geldi son iki üç gün içerisinde. Bize ulaşan bütün bilgileri titiz
likle takip ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bu bilgilerin ve duyum
ların gerektirdiği her türlü girişimi, gerek Ankara'da, gerek ilgili 
ülke nezdindeki Büyükelçiliklerimiz aracılığıyla yapıyoruz. Şu 
anda yer konusunda iletebileceğim net bir bilgi yok. Söylediğim 
gibi, bize çeşitli kaynaklardan oluşan bilgilerin değerlendirmesi 
aşamasındayız. Tabii Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, 
bu şahsın artık hiçbir yerde kendisine barınak bulamadığı ve 
böyle bir arayış içinde olduğu anlaşılıyor. Bizim bu kişinin 
işlediği suçların cezasını çekmek üzere Türk adaleti önüne
çıkarılması gerektiği yolundaki tezimiz de şüphesiz geçerliliğini 
koruyor.

SORU : En son Rusya'da olduğu, tekrar Rusya 'ya döndüğü
şeklinde dün akşam yapılan açıklamalar, MİT Müsteşarı'nın
bugün bazı gazetelere yaptığı açıklamalar var. Tekrar Rusya'ya
gittiği şeklinde. Bugün Rusya nezdinde girişimlerimiz olacak mı?
Rus Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılması düşünülü
yor mu?
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CEVAP : Bugün, Rusya Federasyonu Büyükelçisi’nden bu 
konuda bilgi isteyeceğiz. Bakanlığa gelecek kendisi.

SORU : Irak'la ilgili olarak Türkiye'nin hazırlamakta 
olduğu öneriler paketinin Amerika ile eşgüdümlü olarak üzerinde 
çalışıldığı yolunda haberler vardı. Bunu doğruluyabilir misiniz? 
Ya da sadece Türkiye çalışıyorsa, paket hazırlandı mı, ne zaman 
öneriler Amerika’ya sunulacak?

CEVAP : Bu konudaki çalışmalar Bakanlığımızda devam 
ediyor. Henüz kendi içimizde bu çalışmayı olgunlaştırmak ve 
sonuçlandırmak aşamasındayız. Bundan sonra durumun gerek
tirdiği şekilde, gerekiyorsa, diğer bazı taraflarla da istişare 
yapacağız ama şu anda Bakanlıkta sürdürülen bir çalışmadır.

  •  •

SORU : Yİne Ocalan'a dönersek Başbakan aynı zamanda 
"Belarus'da olduğunu tahmin ettiğini" de söyledi. Belarus 
nezdinde ne tür girişimlerde bulunuyoruz? Bulunacak mıyız?

CEVAP : Sayın Başbakan bir varsayım olarak ifade ettiği
ni tasrih ettiler. Belarus nezdinde bizim daha önce girişimlerimiz 
olmuştu. Biliyorsunuz bu ülkenin ismi daha önce de gündeme 
gelmişti. O zaman da girişimlerde bulunmuştuk ve karşı taraftan 
da bunun böyle olmadığı, bu şahsın Belarus'a girmesine izin ve
rilmeyeceği şeklinde kesin teminat verilmişti. Bu son gelişmeler 
üzerine bu girişimlerimizi Belarus nezdinde Büyükelçiliğimiz 
vasıtasıyla tekrarlıyoruz.

SORU : Türkiye ile İsrail arasında dün başlayan görüşme
ler hakkında bilgi vermeniz mümkün mü?

CEVAP: Bu yapılan görüşmeler Türkiye ile İsrail arasında 
daha önce de benzeri şekilde yapılan istişare görüşmeleridir. 
Bunun ötesinde size söyleyebileceğim bir şey yok.

SORU: Tatbikat hazırlandığına dair haberler çıktı?

CEVAP: Bende tatbikat konusunda bir bilgi yok.
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SORU: Ben anlayamadım, Belarus nezdinde hem 
Ankara'da hem Minsk'de mi girişimde bulunduk?

CEVAP: Minsk'de girişimde bulunuyoruz, belki de bulun
duk şu anda.

SORU : Girişim bilgi isteme mi?

CEVAP : Gayet tabii. Böyle bir haberin ortaya çıktığına 
dikkatlerini çekiyoruz. Hem kendilerinde varsa olabilecek bilgi
leri bizlerle paylaşmalarını istiyoruz, hem de bu vesileyle bu 
konudaki beklentilerimizi kendilerine bir kere daha iletmiş olu
yoruz.

SORU : Hep varsayımlar üzerinde gidiyoruz. Sayın 
Başbakan'dan tutun Sayın MİT Müsteşarı’na kadar hep varsayım
lar üzerine, aynı şekilde Dışişleri Bakanlığına da. O zaman bir 
eksiklik mi var efendim Türkiye'nin Abdullah Öcalan'ın yerini 
belirlemesinde? Dışişleri Bakanlığının bu konudaki görüşü nedir?

CEVAP : Özellikle saklanan bir kişiyi tespit etmek, 
günümüz imkanlarıyla da olsa, o kadar kolay değil. Kolay olsa 
zaten şimdiye kadar daha bir kesinlikle bunu size söyleyebilecek 
durumda olurduk. Bir de kendisinin sürekli yer değiştirme duru
mu içinde olduğu anlaşılıyor. Bizim ilgili ülkelerden istediğimiz 
açıklıkta bilgileri almak da her zaman kolay olmuyor. O ülkelerin 
kendine özgü nedenlerinden dolayı. Ama söylediğim gibi, artık 
bu şahsın etrafındaki çemberin daraldığı görülüyor.

SORU : Türkiye'nin İtalyan avukatı Ankara'da. Kendisinin 
Ankara tarafından çağırıldığı söyleniyor. Nedir temasları? Ne için 
çağrıldı?

CEVAP : Kendisi avukatımız olduğu için zaman zaman bu 
tür istişareler yapma gereği ortaya çıkıyor. Şu anda İtalya'da 
devam eden bir hukuki süreç var. Bu sürecin çeşitli aşamaları var. 
Bunlardan bir tanesi de bu teröristin siyasi iltica talebinin sonuç
landırılması. Bu ayın 24'ünde bu konuda bir aşama olacak.
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Mahkemenin bir ön kararı, bir yargısı sözkonusu. Dolayısıyla bu 
tarih öncesinde de bir istişarede bulunulmasında yarar görüldü. 
Geliş sebebi bu.

SORU: Cumhurbaşkanının Lübnan'la ilişkiler için atadığı 
özel temsilcinin sanıyorum önümüzdeki günlerde gitmesi gün
demde. Bu temsilci kim ve ne zaman gidecek?

CEVAP: Lübnan'a, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Aydan 
Karahan gidecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın 
Başbakanımızdan Lübnanlı karşıtlarına birer mesaj götürecek. 
Bildiğiniz gibi, Lübnan bir Ortadoğu ülkesi olarak Türkiye ile ta
rihi bağları olan, aramızda özel ilişkiler bulunan bir ülke. 
Lübnan'da yeni bir hükümet işbaşına geldi. Biz de bu fırsattan 
istifadeyle Lübnan'la ilişkilerimizi her alanda daha ileriye götür
menin yollarının arayışı içindeyiz. Bu çerçevede, söylediğim gibi, 
Sayın Başbakanımızdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan birer 
mesaj iletilecek. Alman randevulara bağlı olarak zannederim 
hafta sonu veya önümüzdeki hafta başı olabilir.

SORU : Apo konusuna tekrar dönecek olursak, demin de 
belirttiğiniz gibi Batılı ülkeler zaman zaman Türkiye'nin istediği 
bilgileri vermekten kaçınıyorlar. Bunu PKK'nın siyasallaşması 
bağlamında ele alabilir miyiz? Avrupa'nın PKK'yı siyasallaştır
masında bir adım olarak görebilir miyiz bunu?

CEVAP : Bu terör örgütünün gerçek mahiyetinin Avrupa'da 
son günlerde daha iyi anlaşılmaya başlandığını müşahade edi
yoruz. Bu olumlu bir gelişme. Bu konuda gerek Bakanlık olarak 
gerek Türkiye'deki diğer resmi, özel kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri olarak yapılan çabaların da sonucu alınmaya başlanıyor. 
Bizim temennimiz, pek çok ülke tarafından da zaten bir terör 
örgütü olarak tanımlanmış ve ilan edilmiş olan bu teşkilatın 
gerçek mahiyetinin artık hiçbir tereddüte mahal kalmayacak şe
kilde bütün Avrupa ülkeleri tarafından anlaşılmasıdır.

  _  • •

SORU : Geçen günkü basın toplantınızda Ocalan şurada,
burada gibi bir sürü haber çıktı. Bunun dezenformasyon olabile-

9

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [21]



ceğini söylemiştiniz. Ortaya çıkan bu son durumu değer
lendirerek, hala aynı kuşkulara sahip misiniz diye sormak istiyo
rum.

İkincisi, bugün Alman Dışişleri Bakanı’nın Milliyet'te bir 
söyleşisi yayınlandı ve orada diyor ki, biz Türkiye'yi aday ülke 
olarak görüyoruz. Türkiye'nin uyması gereken şu şu kurallar, işte 
Kopenhag kriterinden, demokrasi ve insan hakları gibi. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Almanya'nın tavrında bir değişiklik 
olarak düşünülebilir mi, Fischer'in son açıklaması, Türkiye'nin 
AB üyeliği açısından?

CEVAP : Henüz beyanatın tam metnini okumadım, ama bu 
yönde bir beyanat tabii ki memnuniyet vericidir. Ama bizim asıl 
beklentimiz bunun sadece sözde kalmaması ve Türkiye'nin 
adaylığının diğer ülkelerle eşit statüde ve hiçbir hukuki yoruma 
izin vermeyecek açıklıkla AB organları tarafından tescil edilmesi 
ve buna bağlı olarak da Türkiye'ye gerekli hazırlama stratejisinin 
uygulanmasıdır.

Sorunuzun birinci kısmına gelince, bu konuda benim şahsi 
tereddütlerim devam ediyor. Hakikaten son günlerde de yoğun
laştığı şekilde sürekli olarak birtakım ülkeler, birtakım yerler gün
deme getiriliyor. Bunlara da biraz ihtiyatla yaklaşılmasında yarar 
olacak. Biz şüphesiz kendi açımızdan bu yaklaşımda gerekli ti
tizliği gösteriyoruz.

SORU : Would you please shed some more light on the 
visit of the Iranian Deputy Foreign Minister. In this context, what 
are the topics that will be discussed and how do you assess the 
overall relations between Turkey and Iran, for the time being.

CEVAP : As you know, there is a regular mechanism of 
consultation between Turkey and Iran at the level of deputy for
eign ministers; in that context there were several exchange of vis
its in the past from both sides. This is another occasion for us and 
for Iran to sit together and communicate our views and concerns 
as regards bilateral matters as well as regional issues. Visiting
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Deputy Iranian Foreign Minister at present is meeting with his 
Turkish counterpart, Ambassador Uğur Ziyal. Later in this after
noon he will be received by Foreign Minister İsmail Cem and by 
President Demirel. So, this is all I can say at present. We may be 
able to provide you with more information when the talks are 
over.
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HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 
FRANJO TUDJMAN’IN ÜLKEMİZE YAPACAĞI 

ZİYARETE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, beraberinde üst 
düzey Hırvat yetkililerinden oluşan bir heyetle, 10-12 Şubat 1999 
tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında iki Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin 
yanısıra, Bosna-Hersek'teki durum, Dayton Barış Andlaşması'nın 
uygulanması gibi bölgeye ilişkin gelişmeler ile iki ülkeyi 
ilgilendiren uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde 
bulunacaklardır.

Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye ile Hırvatistan arasında 
ikili işbirliğine ilişkin bazı anlaşmaların imzalanması ve Türkiye- 
Hırvatistan İş Konseyi'nin toplanması öngörülmektedir.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Tudjman'ın ülkemizi ziyareti, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 1997 yılı Eylül ayında Hırvatistan'a 
yaptıkları ziyaretin iadesi amacını taşımaktadır.
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TÜRKİYE İLE RUSYA FEDERASYONU ARASINDAKİ 
TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER HAKKINDA BASIN

AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Rusya Federasyonu ile ticari ve ekonomik 
ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve uzun vadeli ortaklık pers- 
pektivi çerçevesinde, yeni işbirliği alan ve olanaklarının belirlen
mesi amacıyla, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, 9 
Şubat Salı günü, Ankara Palas Devlet Konukevi’nde bir değer
lendirme toplantısı düzenlenecektir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mithat 
Balkan'ın başkanlık edeceği toplantıya, Moskova Büyükelçimiz 
Nabi Şensoy da katılacak ve iki ülke ticari ve ekonomik ilişki
lerinin durumu ve yeni işbirliği olanakları hakkında bir sunuş 
yapacaktır.

Düzenlenmesi bir ay önce kararlaştırılmış bulunan toplan
tıya, dinamik bir gelişme içindeki Türk-Rus ticari-ekonomik 
işbirliğine önemli katkıda bulunan Türk özel sektöründen geniş 
katılım beklenmektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR'IN FRANSA DIŞİŞLERİ 

BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİYLE PARİS’TE 
YAPACAĞI İSTİŞARELERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye ile Fransa Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzen
li temaslar çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 
Korkmaz Haktanır ile Fransa Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Büyükelçi Loic Hennekinne arasında 9 Şubat 1999 tarihinde 
Paris'te siyasi istişareler yapılacaktır.

Müsteşar Büyükelçi Haktanır ve Genel Sekreter 
Hennekinne başkanlıklarındaki heyetler arasında yapılacak 
sözkonusu siyasi istişare toplantısı sırasında, Türkiye-Fransa ikili 
ilişkileri ile güncel uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında 
görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN KKTC’YE 
YAPACAĞI ÇALIŞMA ZİYARETİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakam Sayın İsmail Cem 6 Şubat 1999 tarihinde 
KKTC'ye bir günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. 
Sayın Dışişleri Bakanı bu ziyaret sırasında KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş ve yeni Hükümet üyeleriyle 
görüş alış verişinde bulunacaktır.
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• •• •• ••
HAŞIMI URDUN KRALI MAJESTE KRAL HÜSEYİN 

BİN TALAL’IN VEFATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Haşimi Ürdün Kralı Majeste Kral Hüseyin Bin Talal'ın 
vefat haberi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Uluslararası konulardaki engin deneyimi ve barışsever 
kişiliğiyle mümtaz bir Devlet Adamı olan, modem Ürdün'ün 
mimarı Kral Hüseyin'in vefatını sadece kardeş Ürdün halkı için 
değil tüm uluslararası camia adına büyük bir kayıp olarak görü
yoruz.

Kral Hüseyin'in Türkiye-Ürdün ilişkilerinin bugünkü yük
sek düzeyine ulaşmasına yaptıkları büyük katkılar ve bölgemizde 
barış ve istikrarın sağlanması yönündeki içten gayretleri Türkiye 
tarafından her zaman saygıyla hatırlanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Haşimi Ürdün Krallığı ile yakın 
dostluk ve kardeşlik ilişkilerini ve iki ülkenin ortak çıkarlarıyla 
bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine yönelik işbirliğini, 
Kral Abdullah Bin Hüseyin döneminde de sürdürecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkanımız, 
Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız, Ürdün’lü muhatap
larına gönderdikleri taziye mesajlarıyla bu büyük kayıptan duy
dukları derin üzüntüyü iletmişlerdir.

Majeste Kral Hüseyin Bin Talal'ın defni için 8 Şubat 1999 
tarihinde Amman'da düzenlenecek törene Türkiye'yi temsilen 
Sayın Cumhurbaşkanımız, refaketlerinde Sayın Dışişleri 
Bakanımızla katılacaklardır.
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Merhum Kral Hüseyin Bin El Talal'a Tanrı'dan rahmet 
diler, Kraliyet Ailesi mensuplarına ve dost ve kardeş Ürdün halkı
na başsağlığı dileklerimizi sunarız.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN İKV 
BAŞKANI VE YÖNETİCİLERİNİ KABULÜNDE BASINA

YAPTIĞI AÇIKLAMA

SAYIN BAKAN: Önce İktisadi Kalkınma Vakfı’mızm 
yöneticilerine ve Sayın Başkanına hoşgeldiniz diyorum.

Bizim Bakanlık çalışmalarımızda sivil toplum örgütlerinin 
artan bir katkısı mevcut.Biz bunu genişletmeye çalışıyoruz. 
Ancak itiraf edeyim, bugüne kadar belki en başarılı işbirliğimizi 
de İktisadi Kalkınma Vakfı’yla ve özellikle onların öncelikli ilgi 
alanı olan AB konusunda gerçekleştirmekteyiz ve Sayın yöneti
cilerle hem nispeten düzenli olarak fikir alış verişimiz oluyor hem 
de fırsat buldukça bir araya gelip ilgilendiğimiz konuları birlikte 
geliştiriyoruz.

Tabii, her zaman belirttiğimiz gibi, AB bizim açımızdan 
fevkalade önemli.Biz hem sivil toplum örgütleri hem de Bakanlık 
olarak AB ile ilişkilerimizi geliştirmek için çalışmaları 
sürdürmekteyiz.Bu çalışmalar çerçevesinde zaman zaman olumlu 
gelişmeler olabiliyor.Bazen o kadar da olumlu olmayanlar 
karşımıza çıkabiliyor ki bu da hayatın akışı içinde belki doğal.

Son zamanlarda, ekonomik konularda,ekonomi alanında 
bir ilerleme kaydettiğimizi zannediyorum.Hayli tartışmalı olan 
bir patent meselesi vardı.Orada biz Türkiye olarak taahhütleri
mize uygun bir şekilde davrandık ve bu da zannediyorum AB ile 
ilişkilerimizin olumlu gelişmesine bir katkı oldu.

%

Bir başka olumlu nokta, 1998'in bütün dünyada özellikle 
ikinci yarısında Türkiye'yi de etkileyen bunalımlar taşımasına
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rağmen 1998'de - son rakamları bilmiyorum fakat- bizim AB 
ülkelerine ihracatımızda bir artış, yüzde 6'nin üzerinde ihra
catımızda bir gelişme sağlandı. Bunu çok önemsiyorum. 
Fevkalade önemlidir. Çünkü bu ticari ilişkilerimizde olaya ben 
hep iki yönüyle bakmaya çalıştım. Bir yandan ihracatımız için bir 
güvenli pazar AB, öte yandan bizim ithalatımız, esas itibariyle 
AB'den ithalatımız, bizim ekonomik gelişmemize dönük altyapı 
hammadde ithalatıdır ve bu ithalatın da ne kadar kalitesi yüksekse 
elbette bizim ekonomik gelişmemiz açısından o ölçüde değeri 
vardır ve AB bizim kaynaklarımız içinde hiç kuşkusuz en 
kalitelilerden bir tanesidir. Dolayısıyla oradan yapılan ithalatın da 
özü itibariyle bizim ekonomik gelişmemize bir kaynak olduğu 
anlayışıyla bakmaktayız. Bu açıdan da çok önemsiyoruz.Şimdi 
ekonomide bu gelişmeler oluyor. Gerçi bazı sıkıntılar, sürtüşme
ler elbette mevcut ama genelinde olumlu gelişiyor ekonomik 
ilişkiler. Siyasi açıdan, sanırım Türkiye olarak artık alabilecek 
mesafeyi aldık gibi gözüküyor. Yapabileceğimizi yaptık gibi 
gözüküyor. Hala malum çözülmemiş olan, tam anlamıyla 
çözülmemiş olan bazı sorunlarımız var. Fakat görülebildiği 
kadarıyla, bu sorunların çözümü doğrultusunda biz AB 
ülkelerinin büyük çoğunluğunu,- birisi hariç belki hepsi dahi 
denebilir- orada çözebileceğimiz kadarını da çözdük.Bizim 
açımızdan sıkıntı olarak gözüken adaylık mevzuunda, mevcut AB 
üyesi ülkelerin, - en azından şu söylenebilir- biri dışında artık 
buna karşı çıkan olmadı. Fakat AB'nin karar mekanizmaları 
maalesef bir mutlak karara katılımı öngörüyor. O da 
malum.Yunanistan buna kategorik olarak karşı çıkıyor ve engel
liyor. Bundan sonrasında artık bizim değil, başkalarının çaba 
göstermesi lazım.Adaylık konusuyla sınırlı konuşuyorum.

Gene AB konusunda bir başka sıkıntımız her ne kadar 
operasyonel bir değer taşımasa dahi, Avrupa Parlamentosu’nda 
zaman zaman böyle heyecanlı ve bilgisiz kararların alınabilme
si,bunlar olumlu yansımıyor elbette bizim kamuoyumuza, bu 
konularda daha etkili olmak, daha fazla bilgilendirmek için hem 
Bakanlığımızın hem de bu alanda sivil toplum örgütlerinin devlet
ten daha da fazla katkısı olabiliyor. Sivil toplum örgütlerimizin
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çalışmaları devam ediyor.

Sonuç olarak bizim açımızdan AB sadece ekonomik 
yönüyle değil siyasi yönüyle de çok önemli bir hedeftir.

Bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz.Zaman içinde bunu 
da başaracağımıza inanıyorum.Ancak şu bilince de sahibiz, onu 
da hep tekrarlıyoruz: "Türkiye AB üyesi olmazsa, laiklikten uzak
laşır, demokratik özelliklerinden uzaklaşır." Bunları da katiyen 
önemli bulmuyoruz ve bu tarz tahlilleri de doğru bulmuyoruz. 
Türkiye kimsenin sayesinde demokratik olmuş değildir. 
Kimsenin sayesinde laik olmuş değildir ve bu özelliklerini de bir 
topluluğa katılıp katılmamak nedeniyle kaybedecek elbette 
değildir.

Türkiye zaten Avrupalıdır. Avrupa'nın önemli bir unsuru 
olan AB ile ilişkilerini de geliştirmek doğrultusunda iyi niyetle 
çalışmaya devam etmektedir.Bunun da zaman içinde gerçekleşe
ceğine güvenmektedir.

Teşekkür ederim.

SAYIN MERAL GEZGİN ERİŞ: Bizim bugünkü ziyare
timizin amacını çok güzel bir şekilde dile getirdiniz.Dolayısıyla 
ben ancak tekrar edebilirim.İktisadi Kalkınma Vakfı, hepinizin 
bildiği gibi, Türkiye-AB ilişkilerini Türk özel sektörü adına izle
mekle yükümlü bir kurum.Biz bütün çalışmalarımız boyunca 
Dışişleri Bakanlığı ile hep yakın bir temas ve işbirliği içerisinde 
olduk. Biz bir özel sektör örgütü olarak bunun çok yararlarını 
gördük. Ancak ifade etmek gerekir ki, özellikle son bir yıl 
içerisinde Türkiye AB ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği 
süre içerisinde Dışişleri Bakanlığı ile - lütfen kabul ederlerse- 
Sayın Bakanla yürüttüğümüz işbirliği ve yakın çalışma ortamı 
zannediyorum olumlu sonuçların elde edilmesinde, bir ölçüde de 
olsa bir katkı sağlamamıza imkan vermiştir.Bundan mutluluk 
duyuyoruz. Sayın Bakanın değerlendirmesine katılıyorum. Siyasi
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açıdan değerlendirildiği vakit, Türkiye elde edebileceğini önemli 
ölçüde bir menfi AB tam üyesi ülkenin tutumu haricinde elde 
etmiştir. Bunda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde, bütünlük 
içerisinde mücadelesini yürütmesinin çok önemli katkısı olmuş
tur. Siyasi ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği, bu sonucun alın
masına katkıda bulunmuştur diye değerlendiriyoruz ve bu 
anlayışla, bugün yine Sayın Bakanla ve değerli çalışma 
arkadaşlarıyla birlikte içinde bulunduğumuz noktayı ve 
önümüzdeki yakın geleceği değerlendirmek üzere bir aradayız. 
Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz yoğun temposunda bize 
vakit ayırdığı için. Hep karşılıklı yararını gördüğümüz bu çalış
maların bir başkasını sürdüreceğiz bugün.

Çok teşekkür ederim.
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GDAU PARLAMENTO DIŞİŞLERİ KOMİSYON 
BAŞKANLARI KONFERANSI’NA İLİŞKİN BASIN

AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, 9-10 Şubat 1999 
tarihlerinde Ankara'da düzenlenmekte olan Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri Parlamento Dışişleri Komisyon Başkanları 
Konferansı’na katılan Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Makedonya, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan Parlamentoları 
Dışişleri Komisyon Başkanları ile bu ülkelerin parlamento tem
silcilerinden oluşan heyetleri beraberlerinde TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Sayın Murat Karayalçın olduğu halde kabul 
etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, ilk kez düzenle
nen sözkonusu konferansı zamanlı ve yararlı bir girişim olarak 
nitelemiş, konferansın Güneydoğu Avrupa'da barış, istikrar ve 
refah ortamının yaratılmasına katkıda bulunacağını vurgulamıştır. 
Cumhurbaşkanı Demirel, bölünmemiş, birleşik ve demokratik bir 
Avrupa yaratılması idealinin 21. yüzyılın hedefi olarak tanım
landığına işaretle, coğrafi yönden Avrupa'nın bir parçası olan 
Güneydoğu Avrupa'nın siyasi ve ekonomik açıdan da Avrupa ile 
bütünleşmesinin uzak olmayan bir gelecekte başarıyla 
sonuçlanacağına inandığını belirtmiştir. Cumhurbaşkanı, ikili ve 
bölgesel işbirliği projelerine ilaveten oluşturulan KEÎ gibi çok 
taraflı girişimlerin barışın güçlendirilmesine katkıda bulun
duğunu hatırlatmış, gelecekte bölgesel sorunlar sürse dahi barışa 
yönelik diyalog yollarının açık tutulması gerektiğini kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, bugün bölgede 
karşı karşıya olunan sorunların yeni olmadığını, bunların tarih
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ten devralındığını, bununla birlikte tarihin artık geçmişte kalması 
gerektiğini, bölgenin ortak geleceğinin tarihten husumet çıkart
mak yerine birlikte yaşanmış bir geçmişten kaynaklanan pay
laşılan değerler üzerinde birlikte inşa edilmesi gerektiğini, çatış
manın yerini işbirliğinin ve birlikte yaşama ve çalışma iradesinin 
alacağı bir Güneydoğu Avrupa yaratılmasının gelecek kuşaklara 
karşı bir görev olduğunu kaydetmiştir. Cumhurbaşkanı Demirel, 
potansiyel işbirliği alanları bağlamında serbest ticaret alanları 
oluşturulmasını, akademik, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık 
verilmesini zikretmiş, Türkiye'nin Bulgaristan ve Romanya'yla 
terör, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, karapara aklama ve orga
nize suçlarla mücadele alanında imzaladığı üçlü anlaşmanın diğer 
Güneydoğu Avrupa ülkelerine de teşmil edilmesini arzu 
ettiğimizi vurgulamıştır.
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GÜMÜLCİNE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ BİNASININ 
YAKININDA PATLAYAN BOMBAYA İLİŞKİN BASIN

AÇIKLAMASI

Dün (8 Şubat) akşam geç saatlerde Gümülcine 
Başkonsolosluğumuz binasının karşısındaki inşaatta bir bomba 
patlamıştır. Başkonsolosluğumuz binası ve personeli patlamadan 
herhangi bir zarar görmemiş, ancak bombayı etkisiz hale getir
meye çalışan Yunan Polis Teşkilatına mensup bomba uzmanı pat
lama sırasında yaralanmıştır.

Kısa süre önce yaptığımız iki açıklamayla Yunan makam
larını, Yunanistan'daki Türk diplomatlarına yönelik muhtemel 
terör eylemlerine karşı tedbir almaları için uyarmıştık.

Olayla ilgili olarak bu sabah Ankara'daki Yunanistan 
Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Bakanlığımıza davet edilerek olay
dan duyduğumuz üzüntü ve endişe aktarılmış, olayın faillerinin 
en kısa zamanda yakalanarak, adalet önüne çıkartılmasını bek
lediğimiz bildirilmiş, Yunan ilgili makamlarından olayla ilgili 
olarak yapılacak soruşturmanın sonuçlarından bilgi talep 
edilmiştir.

Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Yunan Hükümeti’nin 
bu sabah yaptığı bir açıklamayla olayı kınadığını, faillerinin 
yakalanması ve adalete teslimi için gerekenin yapılacağını, 
Yunanistan'daki Türk temsilciliklerinin korunması için gerekli 
tedbirlerin alınacağını bildirmiştir.

Yunan Hükümeti’nin bu son olaydan gereken dersleri 
çıkartacağı ve sürdürülen düşmanlık politikasının ne gibi sonuçlar 
vereceğini daha iyi anlayacağı ümit edilmektedir.

Türk Dışişleri Bakanlığı, olay sırasında yaralanan Yunan 
Polis kuvvetlerine mensup bomba uzmanına acil şifalar diler.
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE 
PARLAMENTOSUNUN AVRUPA PARLAMENTOSU 

BİNASINDA TOPLANTI YAPMAK İSTEMESİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

PKK terör örgütünün sözde parlamentosunun, bu kere bazı 
radikal unsurları da kullanmak suretiyle, Avrupa Parlamentosu 
binasında toplantı düzenlemek istediği yolunda duyumlar alın
maktadır.

Avrupa kamuoyunda terör örgütü ve elebaşısının gerçek 
yüzünün her geçen gün daha açık bir biçimde görülmeye baş
landığı bu dönemde, bu kabil bir girişim, kamuoyunu yeniden 
aldatmaya çalışmaktan ve terörizmi cesaretlendirmekten başka 
bir amaç taşımamaktadır.

Terör örgütünün bu gibi faaliyetlerinin, esasen bu örgüt ile 
nasıl bir ilişki içinde bulundukları bilinen, marjinal nitelikteki 
aşırı radikal kimseler tarafından desteklendiği, hatta yön
lendirildiği herkesin malumudur.

Avrupa Parlamentosu'nun bir terör örgütüne alet olmaya
cağı ve her türlü terörizmi teşvik edecek bu tür bir aldatmaya 
müsaade etmeyeceği inancındayız.
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GDAÜ PARLAMENTOLARI DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONLARI BAŞKANLARI KURUCU 

KONFERANSI’NA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

•  •    • •

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri (GDAU) arasında 1988 yılın
da başlatılan, ancak Yugoslavya’da yaşanan savaş nedeniyle 
1990’ların ilk yarısında kesintiye uğrayan işbirliği süreci, 1996 
yılından itibaren yeniden canlandırılmış ve son iki yılda büyük 
ivme kazanmıştır.

Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Türkiye, 
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti (YFC) ve Yunanistan bu sürecin 
asıl katılımcılarıdır. Bosna-Hersek ve Hırvatistan ise bu sürece 
gözlemci olarak katılmaktadırlar.

Esasen Dışişleri Bakanları arasında sürdürülen bu işbirliği 
sürecinin savunma alanında işbirliğini kapsayan bir boyutu da 
bulunmaktadır.

GDAÜ İşbirliği Süreci’nin Balkan coğrafyasının barış ve 
istikrarının korunmasına ve bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin 
geliştirilmesine yaptığı katkının bilincinde olan Türkiye, kendi 
dönem başkanlığında Haziran 1998’de İstanbul’da gerçekleşti
rilen GDAÜ Dışişleri Bakanları Konferansı sonunda yayınlanan 
Sonuç Belgeleri ile Ekim 1998’de Antalya’da yapılan Zirve 
sonunda kabul edilen Deklarasyon’dan hareketle, bu işbirliği 
sürecine parlamenter bir boyut eklenmesinin yararlı olacağı sonu
cuna varmıştır.

  _   • •

Bu amaçla, GDAU Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 
Başkanları Kurucu Konferansı’m 9-10 Şubat 1999 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlemiş bulunuyoruz.
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Asıl katılımcı yedi ülkenin altısının Komisyon Başkanı ve 
birinin Komisyon Başkan Yardımcısı düzeyinde bu toplantıya 
katılmaları, bölge ülkelerinin bu Sürece bağlılıklarının anlamlı bir 
göstergesini oluşturmuştur.

Konferasm birinci gününde katılımcılar kendi Dışişleri 
Komisyonları’nın yapısı, etkinlikleri ve geleceğe yönelik çalış
maları hakkında bilgi vermişler, ardından ikinci gündem maddesi 
altında bölgesel sorunlar hakkında görüşlerini ifade etmişlerdir.

Bu çerçevede, Kosova’da yaşanan krizin bölgedeki barış 
ve istikrarı tehdit eden en önemli sorun olduğunun altı çizilmiş ve 
Fransa-Rambouillet’de taraflar arasında devam eden 
görüşmelerin, soruna barışçı bir çözüm bulunması yönünde tarihi 
bir fırsat olduğu belirtilerek Rambouillet’de başlatılan görüşme 
sürecine tam destek verildiği kaydedilmiştir. Bu görüşmeler 
olumlu sonuçlanmadığı takdirde, bunun bölgede yaratabileceği 
vahim sonuçlar konusundaki endişeler dile getirilmiştir. Ayrıca, 
Kosova’ya ilişkin siyasi çözümün çoğulcu ve katılımcı bir 
demokratik düzene yol açacak ve Kosova’da yaşayan bütün 
ulusal toplulukların en ileri düzeyde hak ve özgürlüklere sahip 
olmalarına olanak tanıyacak biçimde sağlanmasının önemine 
işaret edilmiştir.

Bosna-Hersek’te sağlanan barışın sürdürülmesi için 
Dayton Anlaşması’nın tüm boyutlarıyla eksiksiz olarak uygulan
masının zorunluluğu bir kez daha teyit edilmiştir.

Bölgesel konular bağlamında, Avrupa güvenliğinin ayrıl
maz bir parçası olan Güneydoğu Avrupa güvenliğinin, özellikle 
Romanya ve Bulgaristan’ın ikinci dalga genişleme çerçevesinde 
NATO’ya üye olmaları ile daha da sağlamlaşacağı vurgulanmış 
ve Nisan 1999’da Vaşington’da gerçekleştirilecek Zirve’de bu 
yönde bir sonuç elde edilmesine çalışılmasının yararı dile geti
rilmiştir.

Toplantının ikinci gününde ise, bölge ülkeleri arasındaki 
işbirliğinin önemli bir halkasını oluşturan ekonomik konular
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bağlamında katılımcı ülkelerdeki bölgesel projeler hakkında 
Konferansa bilgi sunulmuş ve bu alandaki işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi yönünde alınması gereken önlemlere ilişkin görüş 
alış verişinde bulunulmuştur.

Bu bağlamda, bölgede güvenlik ve istikrarın pekiştirilme- 
sinin bölgesel projeleri gerçekleştirecek yabancı yatırımcıları 
teşvik edeceği vurgulanmıştır.

Ote yandan, bölge ülkelerini birbirine bağlayacak olan 
Pan-Avrupa Ulaşım Ağı kapsamındaki 4. ve 8. Koridor adlı oto
yolların biran önce tamamlanması gerektiği hususunda görüş bir
liğine varılmıştır.

Konferansın diğer bir gündem maddesi de, bölge 
ülkelerinin tümünün güvenliğini ve istikrarını tehdit eden 
terörizm, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, kara paranın 
aklanması ile savaşım konusuna ayrılmıştır. Bu bağlamda, 
Balkanlar’a sızmaya çalışan PKK terörizmi konusunda 
Konferansa kapsamlı bilgi sunulmuştur. Katılımcılar ülkelerinin 
ve bölgenin güvenliğine büyük tehdit oluşturan bu sorunlarla 
ortak mücadele hususundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır. Bu 
çerçevede bölge ülkelerine, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya 
arasında imzalanan Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadele 
Anlaşması’na katılmaları yolunda çağrıda bulunulmuştur.

Bölgenin barış ve güvenliğinin sağlanması yönünde atılmış 
temellerin daha da sağlamlaştırılması amacıyla Türkiye tarafın
dan Ekim 1998’deki Antalya Zirvesi’nde sunulan “İyi Komşuluk 
ve İstikrar Şartı”nın sürece üye ülkeler tarafından, Romanya’nın 
dönem başkanlığı sırasında imzalanmasının önemi vurgulan
mıştır.

Düzenlediğimiz Kurucu Konferans’m amacına ulaştığını 
görmek kıvanç vericidir. Nitekim, GDAÜ İşbirliği Süreci’nin par
lamenter boyutunun kurumsallaştırılması amacıyla bundan böyle 
bu toplantıların, düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi ve dönem 
başkanlığını üstlenen ülkenin ev sahipliği yapması önerimiz
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olumlu değerlendirilmiş ve Türkiye’den sonra dönem başkan
lığını üstlenecek olan Romanya gelecek toplantıyı düzenlemeye 
hazır olduğunu ifade etmiştir.

Öte yandan, YFC, GDAÜ İşbirliği çerçevesinde gelişti
rilmekte olan parlamenter boyutun bir “Danışma Konseyi” kurul
ması suretiyle kurumsallaştırılması amacına yönelik bir konfe
ransa 1999 yılı içinde ev sahipliği yapmak hususundaki arzusunu 
dile getirmiş ve bu öneri not edilmiştir.

Toplantı sonunda bir Ortak Bildiri yayınlanmıştır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI FRANJO 

TUDJMAN’I KARŞILAMA TÖRENİ SIRASINDA
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 10 Şubat 1999, Çarşamba, Saat: 16.30)

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Aziz Dostum Sayın Tudjman'ı 
ve beraberindeki heyeti, ülkemizde bir kez daha ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duymaktayım. Kendilerine ülkemize hoşgel- 
diniz diyorum. Sayın Tudjman'ın bu ziyareti, ülkemize gerçek
leştirdiği üçüncü resmi ziyareti oluşturmaktadır. Türkiye, kendi
lerinin ikinci vatanıdır.

Türkiye ve Hırvatistan aynı coğrafyada 500 yıla yakın 
ortak bir geçmişi paylaşan iki ülkedir. Türkiye, Hırvatistan'ın 
bağımsızlık ilanını takiben özgürlüğünü ve egemenliğini koru
mak, toprak bütünlüğünü tesis etmek yolunda sürdürdüğü 
çabalara her zaman destek vermiştir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler memnuniyet verici bir 
düzeydedir. Bu ziyaret sırasında ikili ilişkilerimizi her yönüyle 
değerlendirecek, başta ticaret ve ekonomi olmak üzere yeni işbir
liği alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Sayın 
Tudjman'ın ziyareti, başta Bosna-Hersek ve Kosova olmak üzere 
ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel konular hakkında 
zamanlı ve yararlı istişarelerde bulunmamıza imkan sağlamak
tadır.

Türkiye ve Hırvatistan doğu ve batısında yeraldıkları 
Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarına büyük önem atfet
mektedirler.
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Dayton Barış Anlaşması'yla bölgeye gelen barış ve istikrar 
ortamının devamı ile sözkonusu anlaşmayla kurulan Bosna- 
Hersek'in egemen, bağımsız, çok-dinli, çok-kültürlü ve çok-etnili 
bir devlet olarak uluslararası tanınmış sınırları dahilinde idamesi 
Türk dış politikasının öncelikli hedeflerinden biridir. Hırvatistan 
ve Türkiye'nin bu bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunacak 
ortak politikalarını geçmişte olduğu gibi gelecekte de muhafaza 
edeceklerinden kuşkum bulunmamaktadır.

Sayın Tudjman'ın ülkemizi ziyaretinin ülkelerimiz ve böl
gemiz açısından yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyor ve kendi
lerine ve heyetine yeniden hoşgeldiniz diyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
HIRVATİSTAN İLE YAPILAN ANLAŞMALARIN İMZA 

TÖRENİNDEN SONRA BASINA YAPTIKLARI
AÇIKLAMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 10 Şubat 1999, Çarşamba, Saat: 18.30)

Hırvatistan Cumhurbaşkanı değerli dostum Sayın Franjo 
Tudjman, davetime icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçek
leştirmektedir. Sayın Tudjman'ı ve konuk heyet üyelerini yeniden
Türkiye'de görmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek iste
rim.

Bugün yaptığımız görüşmeler, her alandaki ikili ilişkile
rimiz ve bölgesel konular hakkında yararlı görüş alışverişinde 
bulunmamıza vesile olmuştur.

Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana, 
ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler hızla gelişmiştir. Geçtiğimiz 
yıllarda yapılan üst düzey ziyaretler bunun bir göstergesidir. 
Ülkelerimiz arasında herhangi bir sorun bulunmaması ilişkileri
mizin her alanda daha da geliştirilmesine büyük imkân sağlamak
tadır.

Sayın Tudjman ile yaptığımız görüşmelerde Güneydoğu 
Avrupa Bölgesi’ndeki önemli konuları da ele aldık. Bu konular 
üzerinde iki ülkenin görüşlerinin benzer olduğunu memnuniyetle 
müşahede ettik.

Türkiye, Bosna-Hersek'te kalıcı bir barışın sağlanmasına 
büyük önem atfetmektedir. Bu nedenle Bosna-Hersek'te savaşı 
sona erdiren Dayton Barış Anlaşması'nın tam ve eksiksiz olarak
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uygulanmasına büyük önem vermekteyiz. Bosna-Hersek'in çok- 
dinli, çok-kültürlü, çok-etnili yapısının idamesi ve federasyon 
sürecinin önemi konusunda samimi görüşmelerde bulunduk. 
Sayın Tudjman'la görüşmemizde Boşnak-Hırvat ilişkilerinin 
gelişmesinin tümü üzerinde Mostar'ın sahip olduğu özel role 
atfettiğimiz önemi birkez daha vurguladım. Bildiğiniz gibi, bütün 
Avrupa'da barışın simgesi haline gelen tarihi Mostar Köprüsü 
Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilmektedir. Bu faaliyetlere Boşnak 
ve Hırvatların ortaklaşa katılmaları simgesel olarak da anlamlı
olacaktır.

Diğer taraftan, bölgenin güvenliğini tehdit eden Kosova 
sorunundan Türkiye ve Hırvatistan büyük endişe duymaktadır. 
Türkiye, Kosova'da kan akıtılmasının bir an önce durdurulmasını 
istemekte, soruna ivedilikle Kosova halkı ve uluslararası 
toplumun beklentileri doğrultusunda barışçı yollardan ve YFC'nin 
toprak bütünlüğü içinde, ulusal Türk azınlığı dahil, Kosova'da 
yaşayan tüm halkların haklarını garanti altına alacak bir siyasi 
çözüm bulunmasını dilemektedir. Benzer görüşlerin Hırvatistan 
tarafından da paylaşıldığını memnuniyetle müşahede ettik. İnsan
lığa karşı işlenmiş bir suç olan etnik temizlik ayıbının bu defa 
Kosova'da tekerrür etmemesi için uluslararası kamuoyuna çağrı
da bulunmayı sürdürmek hususundaki ortak kararlılığımızı vur
guladık.

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerin, siyasi ilişkilerimizin ulaştığı seviyeye yükseltilmesi 
konusunda Sayın Tudjman ile aynı görüşte olduğumuzu mem
nuniyetle müşahede ettim. Sayın Tudjman'ın beraberinde 
Hırvatistan özel sektörünün değerli temsilcileri de yer almaktadır. 
Yarın Türk-Hırvat İş Konseyi Toplantısı'nın üçüncüsü yapılacak
tır. Bu toplantı vesilesiyle işadamlarımızın Hırvatistan'daki iş 
olanakları hakkında Hırvat muhataplarından değerli ve yararlı bil
giler alacağını ümit ediyorum. Hırvatistan'da başta otoyol yapımı 
olmak üzere altyapı projelerine Türk yatırımcıları büyük ilgi 
göstermektedir. Altyapı projeleri, iki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkilerin hızla geliştirilebilmesi için büyük bir potansiyele sahip
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tir. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasını 
teminen Hırvat makamlarının da işadamlarımıza her türlü destek 
ve yardımı göstereceklerinden eminim.

Biraz önce Türkiye ile Hırvatistan arasında veterinerlik, 
bitki koruma, gümrük, adli yardım alanında anlaşmalar ile yüksek 
öğretimde işbirliği yapılmasına ilişkin bir protokol akdedilmiştir. 
Ayrıca, iki ülke radyo ve televizyon kurumlan arasında işbirliği 
yapılmasına ilişkin bir protokol de TRT ile Hırvatistan Radyo 
Televizyon Kurumu yetkilileri arasında TRT Genel 
Müdürlüğünde imzalanmıştır. Mevcut ilişkilerimizin daha da 
zenginleşmesine yardımcı olacak bu anlaşma ve protokollerin 
imzalanmasıyla ilişkilerimizin hukuki veçhesi büyük ölçüde 
tamamlanmış olmaktadır.

Türkiye ile Hırvatistan aynı coğrafyada ortak bir geçmişe 
sahiptir. Bu ortak mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi ve 
halklarımızın birbirlerinin kültürel zenginliklerini daha iyi tanı
maları açısından kültür alanında düzenlenecek etkinliklerin 
önemli olduğuna inanıyorum. Bu ziyaret vesilesiyle bir Hırvat 
sanatçısı tarafından açılan resim sergisi ile yarın akşam Hırvat 
sanatçılarının katkısıyla sahnelenecek Carmen Operası’nın, bu 
açıdan anlamına özellikle işaret etmek istiyorum.

Nihayet, bu akşam, aziz dostum Sayın Tudjman'a Türk- 
Hırvat ilişkilerinin geliştirilmesine, milletlerimizin birbirlerine 
daha da yakınlaşmasına yaptıkları çok değerli katkılardan ötürü 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük devlet nişanını takdim edecek 
olmaktan büyük kıvanç duyuyorum.

Son olarak, değerli dostum Tudjman'ı ülkemizde görmek
ten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI FRANJO 
TUDJMAN’A DEVLET NİŞANI VERİLMESİ 

VESİLESİYLE DÜZENLENEN TÖRENDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 10 Şubat 1999, Çarşamba, Saat:20.25)

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli Misafirler,

Dost ülke Hırvatistan'ın değerli Cumhurbaşkanı, aziz dos
tum Franjo Tudjman'a Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinin gelişti
rilmesine yaptığı çok değerli katkılarından dolayı Türkiye 
Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanını tevcih etmek üzere 
biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet nişanı devletler arasında 
dostane ilişkilerin geliştirilmesine ve milletlerin birbirlerine 
yakınlaşmasına katkıda bulunan devlet başkanlarına verilmekte
dir. Bu nişanı, bu kez dost Hırvatistan'ın Cumhurbaşkanı aziz dos
tum Sayın Franjo Tudjman'a takdim etmekten onur duyuyorum.

Türk ve Hırvatistan halkları arasındaki dostluk, karşılıklı 
takdir ve saygı duygularının kökeni, ortak yaşanmış bir tarihin 
derinliklerine uzanmaktadır. Türk milleti dost Hırvatistan'ın 
bağımsız ve hükümran bir devlet olarak dünya sahnesindeki haklı 
yerini almasını coşkuyla karşılamıştır. Halklarımız birbirlerine 
muhabbet hisleri beslemektedir.

Aziz dostum Tudjman,
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Avrupa'nın en eski uluslarından biri olan Hırvat halkının 
bağımsızlığını kazanmasını takiben dünyayla paylaşılan değerler 
zemininde bütünleşmek, daha müreffeh bir toplum seviyesine 
ulaşmak yönünde gösterdiği çabaları takdirle karşılıyor ve destek
liyoruz. Hiç şüphesiz ki, zat-ı alilerinin dirayetli önderliği bu 
çabaların dünyada takdirle karşılanmasında belirleyici rol oyna
maktadır.

Dayton Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra 
Hırvatistan'ın savaş yaralarının sarılmasında halkınızın çabaları 
yanında zat-ı alinizin devlet adamlığı anlayışının payı büyüktür.

Türkiye, Bosna-Hersek'te barışın idamesi ve federasyon 
sürecinin kuvvetlendirilmesi doğrultusundaki çabalarında her 
zaman Hırvat Hükümeti’nin ve halkının yanında olmaya devam 
edecektir.

•  •

Ote yandan, iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile
Hırvatistan arasındaki mevcut işbirliğini geliştirmeye yönelik
olarak gösterdiğiniz çabalar takdire şayandır. Katkılarınızla
ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçleneceğine
olan inancım tamdır. Aramızdaki mükemmel ilişkiler bölgemizde
barış, istikrar ve refahın kalıcı hale gelmesinde son derece önem
li rol oynayacaktır.

Aziz Dostum, Sayın Cumhurbaşkanı,
• •

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve iki dost 
halkın daha da yakınlaştırılması doğrultusunda bugüne kadar yap
tığınız değerli katkılar sebebiyle size bu devlet nişanını takdim 
etmekten büyük kıvanç duyuyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
HIRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI FRANJO TUDJMAN

ONURUNA VERİLEN AKŞAM YEMEĞİNDE
YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Köşkü, 10 Şubat 1999, Çarşamba, Saat:20.30)

Aziz dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Tudjman,
Değerli misafirler,

Zat-ı âlileri aziz dostumu ve beraberinizdeki seçkin heyeti 
Türkiye'de bir kez daha ağırlamaktan büyük memnuniyet duyu
yorum. Bu ziyaretiniz, ülkemize gerçekleştirdiğiniz üçüncü resmi 
ziyarettir. Türkiye, sizlerin ikinci vatanmızdır. Türkiye ile 
Hırvatistan arasındaki ilişkilerin ve yakın işbirliğinin, karşılıklı 
menfaatlerimize ve ortak hedeflerimizin gerçekleşmesine olduğu 
kadar bölgesel barış ve istikrara da katkıda bulunduğu inancın
dayım.

Hırvatistan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana geçen 
kısa sürede aramızdaki ilişkiler hızla gelişmiş, sağlam ve kalıcı 
bir işbirliğinin temelleri atılmıştır. Bu ziyaretiniz ilişkilerimizin 
21. yüzyıla yönelik yeni bir işbirliği ve ortaklık anlayışı içinde 
güçlenerek gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye ve Hırvatistan arasındaki dostluk ilişkileri birlikte
• ___

yaşanmış uzun bir tarihe dayanmaktadır. İstanbul ile Dubrovnik'i 
birbirine yakınlaştıran ortak denizimiz Akdeniz bizi aynı zaman
da komşu haline getirmektedir. Güzel ülkenize Eylül 1997'de yap
tığım resmi ziyaret sırasında Dubrovnik'teki tarih müzesinde
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gördüğüm, Osmanlı-Hırvat ilişkilerini bütün boyutlarıyla 
sergileyen tarihi belgeler bugün mirasçısı olduğumuz 500 yıllık 
köklü dayanışmanın en anlamlı nişaneleridir. Türk milleti, 
Avrupa'nın en eski milletlerinden olan Hırvatlarla her zaman 
karşılıklı saygıya dayanan yakın ilişki ve etkileşim içinde olmuş
tur.

Türkiye bu anlayışla, bağımsızlığını kazanmasından bu 
yana Hırvatistan ile ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmek 
hususunda kararlı olmuştur. Türkiye Hırvatistan'ı bölgesel istikrar 
ve geniş ekonomik işbirliği için önemli bir ortak olarak görmek
tedir.

Türkiye, Hırvatistan'ın dirayetli liderliğiniz altında toprak 
bütünlüğünü sağlamış ve bütünleşme sürecini başarıyla tamam
lamış olmasından büyük memnuniyet duymaktadır. Bu bağlamda, 
Hırvatistan'ın bazı komşularıyla olan sorunlarını çözüme kavuş
turması konusundaki çabalarını takdirle izlemekteyiz. Prevlaka 
yarımadası konusunun, Güvenlik Konseyi kararları doğrultusun
da, taraflar arasında müzakereler yoluyla çözümlenmesini ve 
Hırvatistan-Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ilişkilerinin norma- 
lizasyonu sürecinin devam etmesini temenni ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye, yakinen bildiğiniz gibi, Bosna-Hersek'te kalıcı bir 
barışın sağlanmasına büyük önem atfetmektedir. Bu nedenle, 
Dayton Barış Anlaşması'nın, eksiksiz ve kapsamlı bir biçimde 
uygulanmasının, Bosna-Hersek'teki barışın ve ülke bütünlüğünün 
muhafazası açısından büyük önem arzettiğine inanıyorum. Bugün 
Balkanlar ve hatta Avrupa'nın barış ve istikrarını tehlikeye 
düşürecek boyutlara varan Kosova sorunu, Dayton Barış 
Anlaşması'nın ve bu anlaşma ile Bosna-Hersek'e kazandırılmış 
olan barışın kıymetini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Hırvatistan ile Bosna-Hersek Federasyonu arasındaki 
“Özel İlişkiler Anlaşması”nın imzalanmasını barış sürecinde 
katedilen yararlı bir aşama olarak görüyoruz. Bu anlaşmanın,
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oluşumuna sizinle birlikte destek verdiğimiz Federasyonun 
güçlenmesine hizmet etmesini ve Federasyon ortakları arasındaki 
güven eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmasını ümit edi
yoruz. Öte yandan, Bosna-Hersek ile imzaladığınız Ploce-Neum 
Anlaşması da bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından çok 
önemli bir adım oluşturmaktadır.

Kosova sorunu, hepimiz için endişe kaynağı olmaya devam 
etmektedir. Türkiye, sorunun barışçı yollarla, ulusal Türk azınlığı 
dahil, Kosova'da yaşayan tüm ulusal toplulukların hak ve özgür
lüklerini koruyacak bir siyasi çözüme ivedilikle kavuşturulmasını 
istemektedir, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olan etnik temizlik 
ayıbının bu defa Kosova'da başgöstermesine izin verilmemelidir. 
Bu bağlamda, Rambouillet'de başlayan görüşmelerin olumlu ne
ticeler doğurması içten dileğimizdir. Uluslararası toplumun yakın 
tarihimizin bu karanlık sayfasından gereken dersi çıkarmış 
olduğunu ümit ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Yaşanan küresel ekonomik gelişmeler, ekonomik ve ticari 
işbirliğimizin güçlendirilmesini daha da elzem kılmaktadır. 
Girişimcilerimizi desteklemek konusunda aramızda siyasi 
iradenin mevcut olduğunu bir kez daha görmüş olmaktan mem
nuniyet duyuyorum.

Türkiye, Hırvatistan'ın yeniden imarı ve kalkınmasına 
yönelik çabalarını ve serbest piyasa ekonomisini tam olarak 
kurma yönündeki reformlarını takdirle karşılamaktadır. Bu 
bağlamda, Türk müteşebbislerinin otoyol projeleri başta olmak 
üzere, Hırvatistan'ın önemli altyapı projelerine yaptıkları katkıları 
daha da artırmaya hazır olduklarını bir kez daha vurgulamak isti
yorum. Türkiye, Hırvatistan'ın dünya ekonomisiyle bütünleşme 
ve kalkınma çabalarına her türlü desteği vermeye kararlıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Aynı coğrafyada ortak bir kaderi paylaşan halklarımızın
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birbirlerinin tarihlerini ve kültürel değerlerini önyargısız tanı
malarına büyük önem veriyorum. Aramızdaki kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesi, tarih boyunca çatışmalara sahne olan Güneydoğu 
Avrupa'da yeni bir dayanışma ruhunun oluşmasına da emsal teş
kil edecektir.

Tarih ve coğrafya, tarihten husumet yerine işbirliği ve 
dayanışma mesajı çıkartmayı başarabilen Türkiye ve 
Hırvatistan'ın önüne altın bir fırsat koymuştur. Bu fırsatı bugüne 
kadar olduğu gibi bundan böyle de layıkıyla değerlendire
ceğimize ve bölgemizin ortak geleceğinin inşasına birlikte katkı
da bulunacağımıza olan inancım tamdır.

Ziyaretinizin, Türkiye ile Hırvatistan arasında esasen mev
cut olan ilişkilerin ve yakın işbirliğinin gelişmesine önemli katkı
da bulunacağına olan inancımı bir kere daha vurgulayarak, kade
himi ekselansları aziz dostumun sağlık ve mutluluğu ile Türkiye
ve Hırvatistan halklarının ebedi dostluk, refah ve esenliği için 
kaldırıyorum.
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TÜRKİYE-FRANSA SİYASİ İSTİŞARELERİNE İLİŞKİN
BİLGİ NOTU

Türkiye ile Fransa arasında her yıl sürdürülmekte olan 
siyasi istişareler bu defa 9 Şubat 1999 tarihinde Dışişleri Bakanı 
Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz Haktanır ile Fransa Dışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Loie Herrekinne arasında 
Paris’te yapıldı.

İstişarelerde, global ve bölgesel sorunlar hakkında kapsam
lı bir görüş alış verişinde bulunuldu ve ikili ilişkiler gözden geçi
rilerek geliştirilme olanakları üzerinde duruldu.

Taraflar, başta Kosova sorunu ve Orta Doğu Barış Süreci 
olmak üzere dünyanın gündeminde önemli yer tutan çeşitli konu
lar üzerinde görüşlerini belirttiler. NATO’nun ve Avrupa 
Birliği’nin genişleme süreçleri üzerinde görüş alış verişi yapıldı. 
Türk tarafı, AB’nin genişleme sürecine ilişkin olarak Türkiye’nin 
görüşlerini belirtti ve Türkiye’nin tam üyelik talebine ilişkin tutu
munu dayandırdığı ilkeleri Fransız tarafına bir kez daha anlattı.

İkili ilişkilerde taraflar arasında kayda değer bir sorun 
olmadığı ve ilişkilerin iyi düzeyde seyrettiği memnuniyetle sap
tandı .

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’in 19-20 Şubat 
1998 tarihlerinde Fransa’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında, esasen 
iyi düzeyde seyreden ikili ilişkileri daha da ileriye götürmek 
üzere “Türkiye-Fransa 2000 Eylem Planı” Paris’te imzalanmıştı. 
Bu Eylem Planı’nın Uygulama Eki, 30 Temmuz 1998 tarihinde 
Ankara’da imzalanmıştı.
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Türkiye-Fransa 2000 Eylem Planı ile Uygulama Eki, tarım, 
sanayi, ulaştırma (kara-deniz), KOBİ’ler, uzay ajansı, otomotiv, 
savunma sanayi, üçüncü ülkelere yönelik projeler vb. alanlarda 
somut işbirliği olanaklarını bir an önce hayata geçirmeyi 
öngörmekte ve bir takvim çerçevesinde ele almaktadır.

Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacmi 1997 yılında 
4,022 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ticaret dengesi 
1,724 milyar dolar Fransa’nın lehinedir. 1998’in Ocak-Kasım 
rakamlarına göre ise ticaret hacmi 3,881 milyar ABD doları olup, 
denge yine Fransa’nın lehine 1,610 milyar dolar olarak gerçek
leşmiştir.

Fransa, Türkiye’nin 5’inci, Türkiye ise Fransa’nın 15’inci 
ticaret ortağıdır.

Aralık 1998 itibariyle Türkiye’deki Fransız yatırımları yak
laşık 5,3 milyar ABD dolarıyla l ’inci sırada gelmektedir. 
Türkiye’de halen 221 Fransız sermayeli şirket faaliyet göster
mektedir. Serbest Bölgemizde 10 Fransız firması faaliyet göster
mektedir.

♦

Türk ve Fransız KOBİTeri arasında İş Konseyi, Karma 
Ulaştırma Komisyonu, Tarım Teknik Komitesi ve GAP Teknik 
Komitesi mevcuttur.

Türkiye, 1998 yılında 436.932 Fransız turisti ağırlamıştır. 
Fransa’dan ülkemize gelen turist sayısı düzenli olarak artmak
tadır. (1996’da 251.976; 1997’de 333.781)
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IRAK BAŞBAKAN YARDIMCISI TARIK AZIZTN 
ANKARA'YA YAPACAĞI ÇALIŞMA ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, 15 Şubat 1999 tari
hinde Ankara'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Üst düzey temasların yapılacağı bu ziyaret sırasında Irak 
konusuyla ilgili gelişmeler ve Türk - Irak ikili ilişkileri ele alı
nacaktır.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI’NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI : Günaydın Sayın Basın Mensupları, 
Toplantımıza hoşgeldiniz.

SORU : Dün Avrupa Parlamentosu’yla ilgili bir açıkla
manız oldu Kürt parlamentosunun toplanmasıyla ilgili olarak. 
Sonra BASK'la ilgili bir takım gelişmeler var. Sayın Başbakan 
birkaç cümle söyledi gerçi dün ama Dışişleri Bakanlığı olarak 
başka girişimler var mı? Ne tür önlemler alınması düşünülüyor? 
Ne tür girişimlerde bulunulacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP : Bu konuyu hatırlarsınız yaklaşık birkaç haftadan 
beri yakından takip ediyoruz. Bu haberler ilk ortaya çıktığı gün
den beri konuyu ciddiyetle ele aldık. Gerek Ankara'da İspanya 
Büyükelçiliği nezdinde, gerek Madrid'de Büyükelçiliğimiz 
kanalıyla gerekli girişimleri yaptık. Bu konudaki düşüncelerimizi, 
hissiyatımızı ve endişemizi İspanyol makamlarına bildirdik. 
Şüphesiz böyle bir gelişme olması bizim bakımımızdan üzüntü 
vericidir. Bunun yaratabileceği sakıncalar tarafımızdan bir kere 
daha İspanyol makamlarına intikal ettirilmektedir ve bu toplan
tının gerçekleşmemesi için çaba harcamaları kendilerinden 
istenecektir.

SORU : "Bunun yol açabileceği sonuçlar" dediniz. O kısmı 
biraz daha açabilir misiniz?

İkincisi S-300 füzelerinin Kıbrıs yerine Girit adasına yer
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leştirilmesi konusunda bir deklarasyon imzalandı Atina'da dün. 
Takip ettiğinizi zannediyorum. Bu füzelerin Girit'e yerleştirilme
si ya da orada depolanması sözkonusu. Türkiye'nin buna reaksi
yonu nedir?

CEVAP : Sorunuzun birinci kısmına cevaben şunu 
söyleyeyim: Tabiatıyla böyle bir gelişmenin Türkiye-Ispanya 
ilişkilerine olumlu bir katkı sağlamayacağı ortadadır. Ama bunun 
ötesinde şu aşamada birşey söylemek istemiyorum.

İkinci noktaya gelince, bu S-300 füzeleri meselesi bizim 
daha önce görüşlerimizi sarahaten açıkladığımız bir konu. Önce 
şunu söyleyeyim: Bu konuda zannediyorum bugün yazılı bir açık
lama yapacağız. Görüşlerimizi de bu açıklamada bir kere daha 
vurgulayacağız. Ama belki bir ön gözlem kabilinden ben 1-2 nok
taya değineyim. Bu konuda hatırlarsınız, Sayın Bakanımızın 30 
Aralık tarihli bir basın toplantısı olmuştu. O zaman bu S-300 
füzelerinin Kıbrıs'a yerleştirilmesi kararından vazgeçildiği ifade 
edilmişti ve bir “Girit” ismi telaffuz edilmişti. O gelişmeler üze
rine Sayın Bakanımız da yaptığı basın toplantısında bu konudaki 
düşüncelerimizi ifade etmişti. 1-2 cümlesini ben size tekrar
layayım. Sayın Dışişleri Bakanımız mealen bu S-300'ler 
konusunu Türkiye'nin hiçbir şekilde bir pazarlık konusu olarak 
kabul etmeyeceğini, bu konunun bir şantaj, pazarlık, alışveriş gibi 
bir bağlamda değerlendirilmesine imkan vermeyeceğini ifade etti. 
Sayın Bakanımızın beyanları ile bizim başka beyanlarımızla vur
guladığımız husus da bu konunun Rum-Yunan İkilisinin kendi
lerinin yarattığı bir mesele olduğu ve bunun çözümünün de kendi
lerine düştüğü, Türkiye'nin bu konularda ne taviz vereceği ne de 
politikasında bir değişiklik yapmasının sözkonusu olacağı idi. Hiç 
şüphesiz Türkiye ile Yunanistan arasında esasen pekçok mesele 
var. Bu meselelerin zaten karmaşık boyutları var. Dolayısıyla bu 
karmaşık ilişkilere bir de böyle bir S-300 boyutu ilave etmek çok 
akılcı bir davranış olmasa gerek. Ama gelişmelere bir baktığımız
da, son dönemlerde Rum-Yunan İkilisinin ortak askeri doktrin 
adını verdikleri, aslında bir ortak saldırı doktrini mahiyetindeki 
bir politika çerçevesinde sürekli olarak böyle bir silahlanma yarışı
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ve gerginliği tırmandırma gayreti içinde olduğu görülmektedir. 
Rum tarafında inşa edilen deniz üssü, hava üssü vs. gibi konular, 
şimdi de Rus yapımı ileri teknoloji içeren bir takım füze sistem
lerini ithal niyetleri gibi konuları da bunun bir parçası olarak 
görmek gerekir. Bunlar söylediğim gibi bize göre doğru poli
tikalar değildir. Doğu Akdeniz'de yeni bir istikrarsızlık unsuru 
ortaya çıkaracaktır. Hiç şüphesiz Türkiye kendisine yöneltilen bu 
tür tehdidi karşılıksız bırakmayacaktır. Şimdilik benim söylemek 
istediklerim bu kadar.

SORU : Konuşurken dediniz ki "Türkiye kendisine yönelik 
hiçbir tehdidi karşılıksız bırakmayacaktır." Bu S-300'ler meselesi 
ilk ortaya çıktığında, siz de hatırlayacaksınız, yapılan resmi açık
lamalarda bu füzelerin Kıbrıs'a yerleştirilmesinin mümkün 
olmayacağı, Türkiye'nin bunu gerekirse askeri tedbirler alarak 
önleyeceği açıklanmıştı. Bu söylem, Girit adası için de geçerli 
mi? Önce bunu öğrenmek istiyorum.

ikinci sorum da, çeşitli basın haberlerinde Yunanistan'ın S- 
300'lerin yerine Kıbrıs Rum Yönetimi’ne başka füzeler vereceği 
belirtiliyor. Sizde bu konuda bir bilgi var mı?

_   •

CEVAP : ikinci kısmına cevaben söyleyeyim, bizde o 
konuda bir bilgi yok. Tabii, gelişmeleri takip ediyoruz ama 
söylediğim gibi, Kıbrıs adasında Rum tarafınca zaten yeteri kadar 
silah yığınağı yapılmıştır. Rum Yönetimi’nce günde 2 milyon 
dolar tutarında silah ithal edilmektedir. Bunlar savunma amacını 
çok aşan, başka niyetleri gündeme getiren çabalardır. Bu tür 
faaliyetlerin Ada’da kalıcı, adil bir barış sağlanması çabalarına 
hizmet etmeyeceği açıktır.

Sorunuzun birinci kısmına ise, biraz önce söylediklerimle 
yetinmenizi rica ederek cevap vereceğim.

  • •  . .

SORU : Ocalan konusuna dönmek istiyorum. Ocalan'ın
Almanya'da olduğuna dair birtakım iddialar var. Aynı zamanda 
Rusya'da bir köy satın aldığına ilişkin iddialar var. Bu çerçevede 
sizin elinizdeki bilgiler nedir?
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CEVAP : Son zamanlarda biliyorsunuz hergün aşağı yukarı 
bu yönde, buna benzer iddialar ortaya atılıyor. Bize çeşitli kay
naklardan ulaşan her türlü istihbaratı titizlikle değerlendiriyoruz. 
Üzerine gidiyoruz. Gerekli girişimleri ilgili ülkeler nezdinde 
yapıyoruz. Şu ana kadar bizim bu girişimlerimiz çerçevesinde 
aldığımız cevaplar, bize ilgili ülkelerin hiçbir şekilde bu tür bir 
gelişmeye imkan tanımayacağı, yani bu teröristi kendi ülkelerine 
sokmayacakları ve barındırmayacakları merkezindedir. Onun 
ötesinde şu anda bu konuda sizlere iletebileceğim bir gelişme
yok.

SORU : Son haberler üzerine Rus ve Alman Büyükelçileri 
Bakanlığa çağırıldı mı?

CEVAP : Bildiğim kadarıyla böyle bir çağrılma olmadı. 
Bana intikal eden bir bilgi olmadı.

SORU : Ben yeniden BASK Parlamentosu konusuna 
döneceğim. Biliyorsunuz Ispanya'daki merkezi hükümetinin tavrı 
bu konuda Türk Hükümetinden farklı değil. Bugün de İspanyol 
Büyükelçisi sanıyorum çağrıldı Dışişleri Bakanlığına. Şimdi 
İspanyol Hükümeti’nin tavrı ile Türk Hükümeti arasında pek bir 
fark olmadığı bir durumda İspanyol Büyükelçisi’ne verilecek 
mesajın çerçevesi ne olacak?

CEVAP : Şüphesiz bizim muhatabımız İspanya
Hükümeti’dir. İspanya'nm iç politik dengeleri birinci derecede 
onları ilgilendiren bir konudur. Biz tabii çeşitli şekillerde girişim
lerimizi yapıyoruz ama neticede bu konuyu esas itibariyle ülke
den ülkeye bir ilişki bazında ele almak daha uygun olur.

SORU : İspanya Büyükelçisi çağrıldı mı?

CEVAP : Zannederim bugün gelecek kendisi.

SORU : Yunanlı parlamenterler Avrupa Parlamentosu’na 
başvuruda bulunmak üzere bir sığınma kampanyası başlattılar 
Öcalan için. Bu konuda Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu’nda bir
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girişimi olacak mı? Birinci soru bu.
•    • •

İkincisi de, Pangalos "Ocalan'ı tutuklayamayacaklarım, 
çünkü hakkında uluslararası tutuklama kararı olmadığını" söylü
yor. Bu konuda bir değerlendirme yapabilir misiniz?

CEVAP : Hakkında uluslararası bir tutuklama kararı 
olmadığı konusu tabii ki ortadaki resmi belgelerle çelişiyor. Bu 
konuda biliyorsunuz înterpol'ün iki defa yayınladığı bir tutuklama 
kararı var. Her ülke bu belgeyle bağlı bulunmakta. Ayrıca 
Türkiye'nin Yunanistan nezdinde girişimleri ve bu girişimleri 
çerçevesinde bu şahsın Yunanistan'a gelme ihtimali dikkate alı
narak yaptığı tutuklama talepleri de mevcut. Dolayısıyla, Sayın 
Pangalos'un eğer bu yönde bir beyanı olmuşsa bunun çok sağlık
lı bir beyan olmadığı ortada.

Avrupa Parlamentosu’ndaki gelişmeler konusuna gelince, 
biz biliyorsunuz bu organda temsil edilmiyoruz, ama çeşitli 
kanallarla bu konudaki görüşlerimizi parlamenterlere ve onların 
temsilcisi gruplara iletiyoruz. Avrupa Parlamentosu’nun geçmişte 
Türkiye konulu bizim benimsemediğimiz kararları olmuştur. Bu 
defa umut ederiz artık hiçbir ülkenin ülkesine sokmaya dahi 
cesaret edemediği bir terörist hakkında böyle anlamsız ve hukuk 
dışı bir karar alma yönüne gitmezler.
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S-300 FÜZELERİNİN GİRİT ADASINA 
KONUŞLANDIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rum/Yunan basını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 
Yunanistan Savunma Bakanları arasında S-300 füzelerinin Girit 
adasına konuşlandırılmalarına imkan sağlayacak anlaşmanın 
Atina'da imzalandığını açıklamıştır.

Türkiye füzeler konusunda başlangıcından beri kararlı ve 
ilkeli bir tutum sergilemiş ve hiç bir pazarlığa girmeyeceğini vur
gulayarak, S-300 projesinin iptali gerektiğini savunmuştur. Bu tür 
ileri teknoloji ürünü silah sistemlerinin Güney Kıbrıs'a konuş
landırılmalarının KKTC'ne ve Türkiye'ye bir tehdit oluşturacağı
na, Ada'da ve Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıracağına dikkat çek
miştir. Rum-Yunan cephesi bu tehlikeli girişiminde uluslararası 
toplumu da karşısında bulmuştur.

Baf ta bir Askeri Hava Üssü kurularak Yunanistan'a tahsisi, 
Terazi'de Yunan savaş gemileri için bir Deniz Üssü inşaası karar
larında olduğu gibi, S-300 füzeleri de Rum/Yunan ortak askeri 
doktrini çerçevesinde başlatılmış bir girişimdir. Bahiskonusu 
doktrinin saldırgan niteliği ve ağır Rum silahlanması dahil uygu
lanmasına tüm hızıyla devam edildiği gözönünde tutulduğunda, 
S-300'lerin Girit'e konuşlandırılmalarının Türkiye'ye yönelik yeni 
bir tehdit olacağı açıktır.

Bu şekilde Doğu Akdeniz'e ve Ege'ye yeni bir istikrarsızlık 
unsuru sokulmuş olacak, zaten çok karmaşık sorunlarla dolu olan 
Türk-Yunan ilişkilerine getirilecek bu ilave yük yeni güçlüklere 
yol açacak ve bu bağlamda, birbirine bağlı Ege sorunlarına çözüm 
bulunmasını daha da zorlaştıracaktır. Bu durumun sorumluluğu
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tamamen Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait ola
caktır.

Diğer taraftan NATO haberleşme sisteminin merkez nok
tasında bulunan Girit'e, Rus yapımı füzeler ve radar sistemlerinin 
beraberlerinde Rus askeri personeli ile birlikte getirilmesinin
NATO değerleri ve güvenliğiyle ne ölçüde bağdaşacağı da ayrı bir 
sual konusudur.

Türkiye kendisine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
yönelik hiç bir tehdidi karşılıksız bırakmayacaktır. Bu amaçla 
gereken tedbirleri almaya devam edecektir.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRK-HIRVAT İŞ KONSEYİ TOPLANTISI’NDA

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Hilton Oteli, 11 Şubat 1999, Perşembe, Saat: 12.30)

Aziz Dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Tudjman,
Türk-Hırvat îş Konseyi'nin Değerli Üyeleri,
Değerli Misafirler,

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Sayın Tudjman'ın ülkemize 
gerçekleştirmekte olduğu resmi ziyaret çerçevesinde, Türk-Hırvat 
İş Konseyi'nin toplantısına hitap etmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. Sayın Tudjman'ın bu ziyaretinin ülkelerimiz arasın
daki işbirliği ve dayanışmayı güçlendireceğine ve yeni işbirliği 
imkânları oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan inancım 
tamdır.

Günümüzde Avrupa ve dünya ekonomisinde yaşanan küre
sel mahiyetteki gelişmeler, birbirlerini tamamlayıcı özellikler 
taşıyan Türk ve Hırvat ekonomileri arasında daha yoğun işbirliği
ni elzem kılmaktadır. 21. yüzyılın küresel rekabet ortamında 
dünya ekonomisi içinde ağırlıklı rol oynayabilmenin şartlarından 
biri de, bölgesel ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmektir. 
Türkiye bölgesindeki en büyük ekonomi olarak bölgesel işbirliği 
mekanizmaları geliştirilmesinde öncü rol oynamaktadır. Türkiye 
dünyanın 16. büyük ekonomisidir. Türk ekonomisi hemen hemen 
bütün üretim rakamlarında Avrupa'da ve dünyada en ön sıralarda 
yeralmaktadır. Telekomünikasyondan demir-çelik üretimine, 
müteahhitlik hizmetlerinden tekstil ve otomotiv sektörlerine 
kadar geniş bir yelpazede edindiğimiz tecrübeleri Hırvatistan ile 
ortaklık ve işbirliği anlayışı içinde paylaşmaya hazırız.
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Aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerde kısa sürede 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir, imzaladığımız anlaşmalarla bu 
ilişkilerin yasal zemini büyük ölçüde tamamlanmıştır. Şimdi, 
Türk ve Hırvat işadamlarının önlerinde bu zemin üzerinde değer
lendirilmesi gereken pek çok işbirliği ve ortaklık fırsatı bulun- 
maktadır. Bu bağlamda, Iş Konseyi'nin daha aktif ve etkin bir rol 
oynaması gerektiğine inanıyorum. Hırvat işadamlarının bu 
toplantıya geniş bir heyetle katılmasını, ilişkilerimizin gelişti
rilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak görmekteyim.

Aziz dostum Cumhurbaşkanı Tudjman ile dün yaptığımız 
görüşmelerde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
imkanları üzerinde önemle durduk. îşadamlarımızın faaliyetlerine 
ve projelere katılmalarına tüm desteği vermeyi kararlaştırdık. 
Cumhurbaşkanı Tudjman ile bugün buradaki mevcudiyetimiz 
bunun en güzel işaretidir. Bu yıl içerisinde Zagreb'de yapılacak 
İkinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın, bu 
ziyaret sırasında aldığımız önemli kararların uygulanmasının ta
kibi için uygun bir zemin oluşturacağını düşünüyorum.

Hırvatistan'ın bağımsızlığından bu yana ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizde önemli mesafe kaydedilmiştir. Ancak, ticaret 
hacmimiz ülkelerimizin potansiyellerini yansıtmaktan hala uzak
tır. 1997 yılına kadar bir artış gösteren ticaret hacmimizde, bu yıl
dan itibaren düşme kaydedilmiş, sözkonusu düşme trendi 1998'de 
de devam etmiştir. 1998 Ocak-Ekim döneminde ticaret hacmi 33 
milyon dolar olmuştur. Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticaretin 
artması için, ödeme kolaylıklarının, bankacılık ilişkilerinin 
geliştirilmesinin ve Eximbank'ın ihracat kredisi imkânlarının 
değerlendirilmesinin yararlı olacağına inanıyorum. Kısa vadedeki 
hedefimiz 100 milyon dolar, orta vadeli hedefimiz ise 500 milyon 
dolar seviyelerini yakalamak olmalıdır.

Türkiye, 1999 yılında Uluslararası Zagreb Fuarı'na “ortak 
ülke” sıfatıyla katılacaktır. Bu katılım, her iki ülke iş çevreleri 
tarafından önemli bir fırsat olarak algılanmalıdır. Zagreb 
Fuarı'nm, ortak ülke sıfatımıza uygun bir katılım düzeyiyle, iki
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ülke girişimcileri arasında yeni ortaklıkların tesis edilmesine 
katkıda bulunacağını ümit ediyor ve işadamlarımızı bu fuara 
katılmaya teşvik ediyorum.

Hırvatistan'da sürdürülmekte olan altyapı projelerine Türk 
firmalarının katılması, diğer önemli bir işbirliği alanını oluştur
maktadır. Genel olarak tüm dünyada 40'dan fazla ülkede 40 mil
yar dolar ve özellikle, Rusya Federasyonu, Orta Doğu, Kafkaslar 
ve Orta Asya'da 20 milyar doları aşan taahhüt işi gerçek
leştirmekte olan Türk inşaat sektörü, Hırvatistan'ın yeniden imarı
na da katkıda bulunmaya hazırdır. Bu bağlamda, Zagreb- 
Dubrovnik otoyolunun ilk aşaması olan Zagreb-Breg-Sisak 
bölümünün başlatılmasını önemli bir başlangıç olarak değer
lendiriyorum.

Türk-Hırvat iş çevrelerinin, ülkelerimizde mevcut cazip 
yatırım alanlarına ilgi göstermelerini de teşvik ediyorum. Turizm 
alanında zengin deneyimleri bulunan Türkiye, bu alanda 
Hırvatistan ile işbirliğinde bulunmaya hazırdır. Işadamlarımızın 
özellikle Bosna-Hersek ve bölgedeki diğer üçüncü ülkelerle de 
işbirliği imkânlarını araştırmaları, Güneydoğu Avrupa'da barışa, 
ortak refah ve istikrara katkıda bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı,
Hırvat ve Türk İş Dünyasının Değerli Temsilcileri,

Dünya'da süregelen korumacı eğilimlere ve keskin rekabet 
ortamına rağmen, Türkiye'nin ihracatı son on yılda önemli oran
da artmıştır. İhracatımızın yüzde 90'ı sanayi mamüllerinden oluş
maktadır. Avrupa Birliği ile oluşturduğumuz gümrük birliği 
ekonomimizin rekabet gücünü arttırmıştır.

Türk ekonomisi son yıllarda ortalama yüzde 5'in üzerinde 
büyüme hızı elde etmiştir. Türkiye, gerek üyesi olduğumuz 
OECD, gerek gümrük birliği içinde bulunduğumuz AB ülkeleri 
arasında yıllardan beri en yüksek milli gelir artış hızını muhafaza 
etmektedir.
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Türkiye, serbest piyasa kurallarına dayalı ekonomik sis
temini oturtmuş, güvenilir ve istikrarlı bir ülkedir. 
Telekomünikasyon başta olmak üzere, yüksek teknoloji alanında 
Türkiye'de son yıllarda başdöndürücü gelişmeler kaydedilmiştir. 
Türkiye üzerinden inşa edilmekte olan yeni ulaşım ve iletişim 
koridorları ile enerji nakil hatları vasıtasıyla Avrupa'yı Asya'ya 
bağlayan ipek Yolu yeniden tarih sahnesine çıkmaktadır. 
Hırvatistan, bu güzergah üzerinde sağlam işbirliği ilişkileri kur
duğumuz dost bir ülkedir. Hırvatistan ayrıca, Akdeniz ve 
Adriyatik üzerinden komşumuzdur.

Güneydoğu Avrupa'nın iki önemli kavşak noktasında yer- 
alan ve önemli birer geçiş noktası olan ülkelerimiz tarih ve 
coğrafyanın kendilerine sunduğu fırsatları çok iyi değerlendirmek 
durumundadırlar. Hırvatistan bugüne kadar zorlu günlerden 
geçmiştir. Önemli olan bugünün sıkıntılarının ötesine bakabilmek 
ve geleceğin parlak günlerini görebilmektir. Türkiye 
Hırvatistan'ın kalkınma ve dünyayla bütünleşme çabalarına 
destek olmaya kararlıdır.

Bugün Türk ve Hırvat işadamları olarak bu olumlu
temelden hareket ederek, ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek
arzusunu paylaştığınızı görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu
bakımdan, sizlerin bugünkü toplantı ışığında gerçekleştireceğiniz
faaliyetler ve ortaya koyacağınız projelere Sayın Cumhurbaşkanı
Tudjman ile birlikte gereken desteği vereceğimize emin ola
bilirsiniz.

Türk ve Hırvat işadamlarının birlikte, bölgemizde barış ve 
istikrarın kalıcı hale gelmesi ve ortak refahın artırılması yönünde 
yeni ve yapıcı bir işbirliği anlayışı geliştireceklerine olan inancım 
tamdır. Türk-Hırvat İş Konseyi Toplantısı'nın, bu hedef doğrul
tusunda önemli katkılar sağlaması temennisiyle hepinize başarılar 
diliyorum.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM'İN 
KAFKASYA VE ORTA ASYA ÜLKELERİNİN 

ANKARA'DAKİ BÜYÜKELÇİLERİNE VERDİĞİ ÖĞLE 
YEMEĞİNDEN ÖNCE BASINA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Sayın Büyükelçilerle birlikte Sayın Basın Mensuplarımıza 
da hoş geldiniz diyorum.

Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin Sayın Büyükelçileriyle, 
temsilcileriyle bir çalışma yemeğinde buluşmuş bulunuyoruz.

Bu bizim kendileriyle yaptığımız ikinci toplantı oluyor. 
Daha önce başlattığımız bu uygulamadan olumlu sonuçlar aldık. 
Yeni ve güzel dostluklar geliştirdik.

Bizim açımızdan, Türkiye açısından Orta Asya ülkeleri ve 
Kafkas ülkeleri fevkalade önemlidir. Bir defa biz bu ülkelerin her 
biriyle ya tarihi paylaşmışız, ya lisanı paylaşmışız, ya inancı pay
laşmışız. Ortak paydalarımız var. Sayın Mesut Yılmaz 
hükümetinde, o dönemde başlattığımız daha sıkı ilişkiler, daha 
sıkı işbirliği, bugün Sayın Bülent Ecevit hükümetinde de aynen 
devam ediyor ve biz bu ilişkilerimizi daha ileri götürmek isti
yoruz ve götürmekteyiz de aynı zamanda. Mesafe almaktayız.

Belirttiğim tarihsel nedenlerin yanısıra artık aramızda bir 
ortak güvenlik bağı oluşturmaktayız. Ekonomik ilişkilerimiz çok 
ileriye gitti. Daha da ileriye gidecek. Aynı zamanda bizim silahlı 
kuvvetlerimizle bu kardeş ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında 
eğitim işbirliği yapılıyor ve şuna inanıyoruz, daha henüz 
başlangıç aşamasındayız. Bu aşamayı biz daha ileriye götüre
ceğiz. Kararlıyız ve Orta Asya, Kafkasya ülkeleri ve Türkiye, 
kendilerine, geçmişlerine, bugünlerine yakışır biçimde
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Avrasya'nın çok önemli bir bölümünü oluşturarak insanlığın 
büyük yürüyüşüne kendi güzel katkılarını getirecekler.

Sayın Büyükelçilere huzurunuzda bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum. Onur verdiler. Şimdi hem bu çalışmayı 
yapacağız, hem de konuşacağız.

Teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN ÇEK 
CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI JAN KAVAN’ IN 
DAVETLİSİ OLARAK PRAG’I ZİYARETİNE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem, 17-19 Şubat 1999 ta
rihlerinde Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Kavan'm da
vetlisi olarak Prag'a resmi bir ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret sırasında Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki 
ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak ve ayrıca, iki ülkeyi 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde 
bulunulacaktır.

Çek Cumhuriyetinden ülkemize Dışişleri Bakanı 
düzeyinde yapılan son ziyaret, Nisan 1996'da gerçekleşmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [69]



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BÜYÜKELÇİ 
SAYIN KORKMAZ HAKTANIR’ IN MISIR A YAPACAĞI

ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA*

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Korkmaz 
Haktanır, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 5-6 Aralık
1998 tarihlerinde ülkemize yaptığı ziyaret sırasında teşkil edilme
si kararlaştırılan Türkiye-Mısır Ortak Komitesi'nin yüksek 
düzeyli memurlar başkanlığında Mısır'da düzenlenecek ilk 
toplantısına katılmak üzere, beraberinde bir heyetle, 16-19 Şubat
1999 tarihleri arasında Mısır'ı ziyaret edecektir.

Mısır makamlarıyla yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler
ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunula
caktır.

*  Sözkonusu ziyaret ileri bir tarihe ertelenmiştir. 
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Türkiye nin en iyi gazetesi

SABAH

İşleyen devlet, 
işlemeyen demokrasi

Yavuz DONA T

Dün Dışişleri’nin konuğuyduk...îkibuçuk saat boyunca 
Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yöneticilerini dinledik. Geçen 
hafta da MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’u dinlemiştik.

Gözlemlerimiz...
Siyasetteki tıkanıklığa rağmen devletin kurumlan 

Ve “hükümetten...siyasetten bağımsız olarak” işliyor.
işliyor.

Bu tablo, kurumlar açısından “gurur verici. 
Ama ya siyaset açısından?

55

*  'k  rk

Hangi ülkede “dokuz ay önceden” erken seçim kararı
alınır?

Erken seçim kararı ile birlikte devletin işlemesi... 
Bürokrasinin çalışması çok güçtür. Türk bürokrasisini gerçekten 
kutlamak aerek.

• •

Örgütlü suçlara karşı mücadele veren Emniyet’i
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•• • 

Ocalan’m nefes alışını bile takip eden MIT’i
Gece yarılarına kadar çalışan Dışişleri’ni...

Yemekte Dışişleri Müsteşarı Korkmaz Haktanır’ı ve 
arkadaşlarını dinledik...

Müsteşar “GAP aksamamak” diyordu.
Bir arkadaşı “Kıbrıs’ı anlatıyordu.”
Diğeri “Irak’ı.”

Hepsinin anlattıkları “bir büyük fotoğrafı” gündeme 
getiriyor.

“Dünya devleti Türkiye” fotoğrafını.

Yemekte “yanımızdakilere” sorduk:
- Son birkaç yılda... Örneğin, 1989’dan bu yana kaç Bakan 

değiştirdiniz?
Yanımızdakiler, birbirlerine baktılar.
Kimi “şu da vardı” dedi.
Kimi “bu da gelmişti.”

isimleri alt alta yazdık.

Mesut Yılmaz
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Safa Giray
Hikmet Çetin
Murat Karayalçm
Deniz Bay kal
Coşkun Kırca
Emre Gönensay
Mümtaz Soysal
Erdal İnönü
Tansu Çiller
İsmail Cem
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Bu istikrarsızlığa rağmen, Dışişleri hala dimdik ayak
taysa...

Dünyanın dört bucağında ülkemizi onurla temsil ediyor
larsa...Türkiye gerçekten “bir dünya devleti.”

k k k

Yemekte sorduk:
- Kadronuz ne kadar?
“Meslek Memuru” statüsündeki 1 erin sayısı “sekizyüz 

küsur.”
“On yıl önce de bu kadardınız” dedik.
Aldığımız yanıt:
- Doğru.
“Ya yirmi yıl önce” diye sorduk.
Yanıt:
- Fazla artmadı..Belki yüz, yüzelli arttı.
Türkiye büyüyor.
Dışişleri ise küçülüyor.
Böyle “çelişki” olur mu?
Burası Türkiye...
Bal gibi oluyor işte.

* * *

Misyon (Büyükelçilik, Konsolosluk, Daimi Temsilcilik, 
Uluslararası Kuruluş) başına birbuçuk meslek memuru düştüğünü 
biliyor muydunuz?

Biz bilmiyorduk.
Dün öğrendik.
Onu da “sorunca” öğrendik.
Sormasak söylemeyeceklerdi.
Zira “kol kırılıp, yen içinde kalıyor.”
Dışişleri, kan kusup “kızılcık şerbeti” içtik diyor. Derdini 

kimseye anlatamıyor.

k k k
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İyi bir eğitim yapacaksınız.
Çok iyi yabancı dil bileceksiniz.
“Yardımcı bir diliniz daha” olacak.
Ve “asgari ücretle” Dışişleri’ne gireceksiniz.

“Yılda kaç ay var?.. Oniki ay.. Bravo, bildiniz... İkiyüz
milyon kazandınız” yarışmalarının “yükselen değer” olduğu bir 
ülkede...

Dışişleri “böyle değerli bir kadroyu barındırıyor ve 
koruyorsa...”

Rahat uyuyabilir, devletimize güvenebiliriz.
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Apo dublör kullanıyor
Bölücübaşı, kendisine benzeyen PKK’lıları 
dublör olarak kullanıyor. Değişik Avrupa 

ülkelerine giren “Apolar”, şaşırtmaca 
uyguluyor.

İbrahim GÜNDÜZ

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korkmaz Haktanır,Bakanlık 
üst düzey bürokratlarıyla birlikte SABAH’a verdiği öğle 
yemeğinde Öcalan sorunundan Kıbrıs’a ve AB ile ilişkilere kadar 
dış politikayla ilgili değişik konularda bilgi verdi. Haktanır ve 
Dışişleri bürokratlarının terörist örgütün başı Abdullah Öcalan 
konusunda yaptıkları açıklamalar ana hatlarıyla şöyle:

Rusya’da olmalı
Geçtiğimiz Ocak ayının son günü neredeyse şimdi yine 

orada olduğu tahmin ediliyor. Rusya Federasyonu’nda bir yerde 
olduğunu sanıyoruz. Ancak Avrupa ile irtibatını kesmedi ve
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sürekli Avrupa ülkelerine gidip geliyor.

Apo son zamanlarda müthiş bir sessizlik içinde. Çünkü 
konuştuğu anda yakalanacaktır. Teknoloji, telefon numarasını 
değiştirse bile konuştuğu anda yerinin ve numarasının saptan
masını sağlayacak kadar gelişmiş durumda. Bunu bildiği için 
kesinlikle telefon kullanmıyor. Şu anda “kuryelik” gibi eski 
metotları kullanıyor.

•  •

Ocalan, birden fazla uçak kullanıyor.Böylece uçağın takip 
edilmesi riskini ortadan kaldırıyor.Öcalan’ın dublörleri 
var.Kendisine benzeyen PKKTılarla aynı anda Avrupa’nın 
değişik ülkelerine gidiyor. Mesela bir anda 7-8 “Apo” tarafından 
7-8 ülkeye müracaatta bulunuluyor.

Avukatı eski RAF’çı.
Terör örgütünün başı Belçika’da büyük bir avukatlık büro

su ile anlaştı.Britta Boehler adındaki eski RAF üyesi bayan 
Alman avukat hukuki işleriyle ilgilenmenin yanısıra reklamını da
yapıyor.Apo’nun avukatına 1 milyon dolardan fazla para ödediği 
söyleniyor.

Terörist örgütün başı Avrupa ülkelerinin gizli servis
lerinden yardım görüyor.Bu servislerin Apo ile ilgili daha fazla 
bilgileri var.Ancak bilgileri bizimle paylaşmıyorlar.Rusya’daki 
uyuşturucu mafyası ile hareket ediyor ve büyük yardım görüyor. 
Ayrıca Jirinovsky’den de destek görüyor. Ocalan Rusya’da ise 
Kremlin’in bilgisi dışında.

Yunanistan’a 3 kez girdi
Kimse açık destek vermiyor ancak PKK’nın Avrupa’dan 

destek gördüğü açık.PKK’nın 10 milyar dolarlık bir para var
lığından sözediliyor.Öcalan’ın üç defa Yunanistan’a gittiği 
biliniyor.Yunanistan’ı rahatlıkla kullanabildiği görülüyor.

u sığınma

[76] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999



vermesi durumunda bu savaş sebebi olur mu?” sorusunun cevabı, 
“Böyle bir adım atarlarsa çok ciddi şeyler olur.”

İki kritik tarih
“Bizim için önemli olan şu anda Apo’nun ne yapmak iste

diği. Bize göre Öcalan Batı’da bir yere gitmeye çalışıyor. Ancak 
sırtındaki “terörist” yaftasıyla bu işi daha uzun süre götüremez. 
PKK siyasi alanda yeni bir kimlik kazanmaya çalışıyor.Kürt 
Parlamentosu Ulusal Konferansı bu yolda atılmış bir adımdır. 
Bütün bu çalışmaları 21 Mart’taki Nevruz’a kadar tamamlamaya 
çalışıyorlar. Sonuç itibariyle Apo ve PKK için iki kritik tarih var. 
Birisi İtalya’daki davanın biteceği ve Apo’nun terörist yaftasın
dan kurtulacağını umduğu 24 Şubat, diğeri de siyasallaştırma 
çabalarını bir noktaya getirmeyi planladıkları 21 Mart.

Öcalan bu yeniden yapılanma sonucunda kendisine seçe
ceği bir merkezden çalışmaları yürütecek. Öcalan’m kendisine 
merkez olarak seçeceği yer liberal fikirlerin yerleşik olduğu, 
demokratik yerler olacaktır. Terör örgütünün başının ve PKK’nın 
bu çabalarına karşı Türkiye diplomatik çalışmalarını sürdürecek, 
Öcalan’ın sivillerin katili olduğunu tüm dünyaya anlatmaya 
devam edecektir.”

•  •  ___

Ote yandan yemekte, Bakü-Ceyhan petrol boru hattıyla 
ilgili politik aşamanın tamamlandığı da belirtildi.

AB Troikasını oluşturan dönem başkanı Almanya Dışişleri 
Bakanı, bir önceki dönem başkanı Avusturya Dışişleri Bakanı ve 
bir sonraki dönem başkanı Finlandiya Dışişleri Bakanı’nm 24 
Şubat’ta Ankara’ya yapacakları ziyaretin de Türkiye’nin seçim 
ortamına girdiği için iptal edildiği öğrenildi.
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23 ş u m ır  2rm

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANI
SAYIN TEVFİK ZÜLFİKAROV’UN SAYIN

• •

BAKANIMIZIN DAVETİNE İCABETLE ÜLKEMİZE 
YAPACAĞI RESMİ ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tevfık 
Zülfıkarov Sayın Bakanımızın davetine icabetle 15-17 Şubat 
1999 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. 
Sözkonusu ziyaret Sayın Zülfıkarov'un Dışişleri Bakanı olarak 
ülkemize yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktadır.

Bu ziyaret dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile her alandaki 
mevcut iyi ve yakın ilişkilerimizin daha ileri bir seviyeye taşın
ması imkanını yaratacaktır. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın 
Tevfık Zülfıkarov ülkemizi ziyareti sırasında Sayın Bakanımız ile 
yapacağı görüşmenin yanısıra Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve Sayın 
Başbakanımız tarafından kabul edilecektir.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili 
ilişkiler, ayrıca uluslararası konular ile Yukarı Karabağ ihtilafının 
çözüm sürecine ilişkin gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel 
konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bu bağlamda, 
bölgemiz ve iki ülke açısından çok önemli bir stratejik proje olan 
Bakü-Ceyhan petrol boru hattı konusu da ele alınacaktır.
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BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISININ 
TÜRKİYE'YE GETİRİLİŞİNE İLİŞKİN BAŞBAKAN 
SAYIN BÜLENT ECEVİT TARAFINDAN YAPILAN

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Gazeteci Arkadaşlarım,

Sizlere ve aziz yurttaşlarımıza bir haberim var. Bu sabaha 
karşı saat 00.03'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'mn başı 
Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Dünyanın neresinde olsa devle
timizin onu ele geçireceğini söylemiştik, bu devlet sözü yerine 
getirildi. Şehit analarına verilen söz yerine getirildi. Bütün 
dünyadan dışlanan Abdullah Öcalan sonunda kendini Türkiye'nin 
kucağında buldu. Yaptıklarının ve yaptırdıklarının hesabını 
bağımsız Türk adaletine verecektir. Bölücü terörle Türkiye'de bir 
yere varılamayacağını, devletimizle baş edilemeyeceğini artık 
herkes anlamalıdır. Bu sabah özellikle Apo'nun tuzağına, onun 
adamlarının tuzağına, onlara destek verenlerin tuzağına düşmüş 
olan gençlere seslenmek istiyorum. Dağlarda, mağaralarda hem 
kendilerini ateşe atan hem de analara, babalara ve milletimize 
derin acılar çektiren gençlere çağrıda bulunmak istiyorum:

S izler, yıllardan beri cinayetlere alet edilirken; dağlarda, 
mağaralarda süründürülürken, lider sandığınız kimse elini sıcak 
sudan soğuk suya sokmadan lüks konaklarda refah içinde yaşı
yordu. Kimi işbirlikçileri de bazı Avrupa ülkelerinde refah içinde 
yaşıyorlardı. Onların tuzağına düşen gençlere sesleniyorum;

"Artık çıkmaz yolun sonuna geldiniz, kendinizi devletin 
adaletine teslim edin. O zaman kuşkusuz milletimiz de sizin 
Meclis gündemindeki Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılmanızı 
sağlayacaktır. Gelin artık, analarınıza, babalarınıza kavuşun, has-
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retleri dindirin. Gücünüzü masum insanların canlarına kıymak 
için değil, devletle elele halkımızı kalkındırmak için kullanın. 
Sizleri harcayanlara, sizleri ateşe atanlara, sizleri intihar eylem
lerine, açlık grevlerine kışkırtmaya kalkışanlara artık yeter 
deyin."

Sözlerimi bitirmeden önce Abdullah Öcalan'ın nasıl yaka
landığına ilişkin kısa bir haber de vermek isterim, ayrıntılara gire
mem. Fakat şunu söyleyebilirim ki, Öcalan kendisi dahil hiç kim
senin canı incitilmeden yakalandı. 12 gündür değişik kıtalarda, 
ülkelerde sürdürdüğümüz yoğun ve sessiz izleme sonucunda 
yakalandı. Türkiye'de bu operasyonu bilen sadece 10 yetkili 
vardı. Hiçbir haber sızmadı. En küçük bir sızma olsa operasyon 
sonuç veremezdi. Bu operasyon Genelkurmayımız ile MIT'in tam 
bir uyum içinde çalışmaları sayesinde başarıldı. Kendilerine 
tebriklerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Güç bir iş başarıldı, bun
dan sonrası bağımsız yargının yetki alanındadır.

Allah milletimizi ve bütün insanlığı terörden ve savaşlar
dan korusun.

SORU: Abdullah Öcalan en son hangi ülkedeydi?

CEVAP : Bu konuda hiçbir ayrıntıya girmeyeceğiz. 
Sizlerin de bunu kurcalamamanızı rica ederim.

SORU : Şu anda nerede tutulduğuna dair bilgi verir 
misiniz?

CEVAP: Şu anda Türkiye'de, ama asıl bulunacağı yere 
henüz gitmedi, gittiği zaman onu da açıklarız.

SORU: İstanbul'da mı?

CEVAP: Şimdilik hiçbir ayrıntılı açıklamayı doğru bul
muyorum.

SORU: Sorgusu MİT tarafından mı yapılacak?

CEVAP: Hayır, hayır. Yetkili adli makamlar tarafından 
yapılacak. Çok teşekkür ederim.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN 
AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANFNI ESENBOĞA 

HAVALİMANI’NDA KARŞILARKEN YAPTIĞI
KONUŞMA

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın değerli Dışişleri Bakanı 
Zülfıkarof u Ankara'da konuk etmekten mutluyuz, şeref duymak
tayız. Kendisiyle ve Azeri delegasyonuyla görüşmeler yapacağız. 
İki ülkenin ilişkileri, ayrıca bölgenin sorunları bu görüşmelerde 
gündem maddelerimizi oluşturacak.

Biz Azerbaycan'ın en büyük desteğiyiz. Bundan hem onur 
duyuyoruz, hem de Azerbaycan'ı desteklerken aslında 
Türkiye'mizi desteklemekte olduğumuzun da bilincindeyiz. Bu 
anlayış içinde dostça, kardeşçe bütün meselelerimize bakacağız. 
Aramızda zaten çok üst düzeyde, çok olumlu olan ilişkilerimizi 
daha da ileriye götürmek için ortak bir çalışmanın içine gireceğiz.

Ben Sayın Bakan'a, Kıymetli Nazır'a, tekrar hoşgeldiniz 
diyorum ve kendisiyle çok güzel toplantılar gerçekleştireceğimize 
güveniyorum.

Hoşgeldiniz.
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AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI VE 
BERABERİNDEKİ HEYETİN ÜLKEMİZİ RESMİ 

ZİYARETİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Türkiye'yi res
men ziyaret etmekte olan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tevfık 
Zülfıkarov ve beraberindeki heyeti bugün kabul ederek 
görüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Demirel, dost ve kardeş Azerbaycan ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin başkalarına emsal teşkil edecek 
düzeyde olduğunu ve her zaman özel bir mahiyet taşıdığını 
belirterek, Türkiye'nin, Yukarı Karabağ ihtilafı başta olmak 
üzere, Azerbaycan'ın karşı karşıya bulunduğu bütün sorunlarda 
her zaman yanında olmaya ve desteğini sürdürmeye kararlı 
olduğunu vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Demirel, Bakü-Ceyhan 
petrol boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi yönündeki çalış
maların bir iş takvimine bağlı olarak süratle ilerlemekte 
olduğunu, Türkiye ile Azerbaycan'ın bu konuda yakın işbirliği 
içinde olmaya devam edeceklerini kaydetmiştir.

Azerbaycan Dışişleri Bakam Zülfıkarov görüşmede, önce
likle terörist Ocalan'm yakalanmış olmasından dolayı Azerbaycan 
Devleti’nin ve Halkı’mn duyduğu büyük memnuniyeti ve tebrik 
hislerini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev'in 
Cumhurbaşkanı Demirel'e selamlarını iletmiştir. Bakan 
Zülfıkarov, iki kardeş ülke arasındaki mükemmel seviyedeki 
ilişkilerin daha da geliştirilmesine kararlı olduklarını ve Yukarı 
Karabağ sorununun barışçı yollardan çözümü yönünde sarfedilen 
uluslararası çabalar çerçevesinde Türkiye'nin Azerbaycan'a 
verdiği yakın desteğe büyük önem verdiklerini belirtmiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN İSMAİL CEM İN 
AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE 
GÖRÜŞMESİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Efendim, dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın Dışişleri 
Bakanı Sayın Tevfık Zülfıkarov'a ben hoş geldiniz diyorum ken
disine ve birlikte olduğu değerli heyet mensuplarına.

Azerbaycan ile Türkiye'nin çok özel bir yakınlığı, çok özel 
ilişkileri mevcuttur. İki ülkenin ilişkileri Kafkaslar'daki güven
liğin, istikrarın ve barışın temel taşıdır. İki ülkemiz Sayın 
Cumhurbaşkanlarımızın açtığı yolda, birlikte, ilişkilerini daha da 
ileriye taşıyarak devam etmektedir. Azerbaycan'ın en küçük 
sıkıntısı, en küçük bir sorunu, bizim kendi sıkıntımızdır, kendi 
sorunumuzdur. Son dönemde Kafkaslar’daki silahlanma 
çabalarını kaygıyla izliyoruz. Biz Kafkaslar’ın büyük devletler, 
büyük ülkeler açısından bir manevra alanı olmasını istemiyoruz. 
Kafkaslar'ın Kafkas ülkelerine ait olmasını ve sadece onlara ait 
kalmasını istiyoruz. Türkiye olarak bizim yaklaşımımız budur ve 
Azerbaycan'la paylaştığımız bu ortak hedef doğrultusunda her 
türlü desteği, katkıyı, Azerbaycan'a getirmenin bizim açımızdan 
sadece bir dostluk, bir vefa, bir kardeşlik borcu değil, aynı 
zamanda doğrudan doğruya Türkiye'nin menfaati olduğunun da 
bilincindeyiz.

Bu çerçevede, bu anlayışla birlikte görüşeceğiz. 
Görüşmelerimizin ilk bölümünü Bakanlığımızda yapacağız. İkin
ci bölümünü bir çalışma yemeğinde akşam devam ettireceğiz. Her 
zaman olduğu gibi Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bu 
görüşmede de her iki memleketimiz adına, halklarımız adına en 
doğru sonuçları bir kez daha alacağız. Ben bu düşüncelerle Sayın 
Dışişleri Bakanı’na, muhatabıma tekrar hoş geldiniz diyorum ve 
kendisine Türkiye'mizde güzel günler diliyoruz.
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AVUSTRALYA NEW SOUTH WALES EYALETİ 
PARLAMENTOSU’NA SÖZDE ERMENİ 

SOYKIRIMIYLA İLGİLİ BİR PLAKETİN 
YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Avustralya New South Wales Eyaleti Yasama Meclisi'nin 
29 Nisan 1998 tarihli oturumunda kabul edilen karar doğrul
tusunda sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir plaketin 8 Şubat 
1999 tarihinde Parlamentoya yerleştirildiği öğrenilmiştir.

Konunun gündeme geldiği günden itibaren Avustralya 
Federal Hükümeti ve New South Wales Eyaleti makamları 
nezdinde girişimlerimiz olmuştur.

NSW Eyaleti Yasama Meclisi'nin bu uygulamasının 
Türkiye-Avustralya dostluk ilişkilerine aykırı bir gelişme olduğu 
açıktır.

Tarihi gerçeklerin siyasi mülahazalarla tahrif edilerek bir 
ulusun itham altında bırakıldığı, bu uygulamanın en başta 
Avustralya'da yaşayan Türk toplumunu rencide ettiği ve bu 
ülkedeki çeşitli gruplar arasındaki uyumu bozabileceği ortadadır.

Bu gelişme geçmişte Sidney Başkonsolosluğumuzu ve
şoförünü şehit etmiş olan Ermeni teröristleri mazur ve haklı
görme eğilimini güçlendirici ve bundan cesaret alacak bazı
unsurları benzer saldırılar gerçekleştirmeye yöneltilebilecek nite
liktedir.

Avustralya'da son dönemde faaliyetleri giderek artan 
Ermeni yanlısı çevrelerin asıl arzusunun ortak tarihi tecrübelere 
dayanan Türkiye-Avustralya dostluğu ve yakınlığını yok etmek
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olduğu ortadadır.

Öte yandan, bu kabil tahrikkar davranışların Türkiye'nin 
tarihi gerçeklere dayalı haklı tutumu üzerinde bir etkisinin olma
yacağı da bilinmelidir.
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AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ 
BAKANI’NIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ 

BAKANI SAYIN İSMAİL CEM’İN DAVETİNE İCABETLE 
TÜRKİYE'Yİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tofıg Zülfıgarov 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem'in dave
tine icabetle 15-17 Şubat 1999 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi 
bir ziyarette bulunmuştur.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tofıg 
Zülfıgarov, bu ziyareti münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Hikmet Çetin tarafından da kabul 
edilmiştir.

Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında 
yapılan görüşmeler iki ülke arasında mevcut geleneksel dostluğa, 
kardeşliğe ve karşılıklı anlayışa uygun, samimi bir ortamda 
cereyan etmiş, görüşmelerde ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha 
da geliştirilmesi imkanları ele alınmış, her iki ülkeyi ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası sorunlar üzerinde de kapsamlı görüş alış 
verişinde bulunulmuştur.

Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu 
ve çok taraflı işbirliğini geliştirme azmi bir kez daha teyid edilmiş 
ve ilişkilerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Haydar Aliyev arasında 5 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik İşbirliğinin Derinleşmesine 
İlişkin Deklarasyon" temelinde ileriye götürülmesi kararlılığı 
yinelenmiştir.
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Taraflar uluslararası ve bölgesel sorunların, uluslararası 
hukuk kurallarına ve bu çerçevede özellikle devletlerin egemen
liğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı ve sınırların 
kuvvet yoluyla değiştirilemezliği ve içişlerine karışmama ilkele
rine uygun bir şekilde çözüme kavuşturulmasının gerekliliğinin 
altını çizmişlerdir.

Taraflar Azerbaycan'ın topraklarının bir bölümünün halen 
Ermenistan işgali altında olmasının, Azerbaycan'ın güvenliğini 
doğrudan tehdit ettiğini vurgulayarak, sözkonusu işgalin bir an 
önce sona ermesinin Kafkasya Bölgesi’nde barış, istikrar ve 
güvenliğin tesisi açısından büyük önem taşıdığına işaret etmişler 
ve Azerbaycan tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sorunun barışçı 
yollardan çözümlenmesi için Azerbaycan'a sağlamakta olduğu 
her türlü destek ve yardımı sürdüreceğinden duyduğu mem
nuniyeti dile getirmiştir.

 •  ____

Taraflar Azerbaycan-Ermenistan ihtilafının AĞIT Lizbon 
Zirvesi’nde kabul edilmiş olan üç ilke esas alınarak çözüme 
kavuşturulması gerektiğinin önemine işaretle ihtilafın çözümlen
mesi konusundaki AGÎT Minsk Grubu Eşbaşkanlarmın 
çabalarının daha etkin kılınması gerektiğini belirtmişlerdir.

Taraflar bölge ülkelerinde barış, istikrar ve güvenliğin te
mini için ortak çaba göstermenin ve bölge ülkelerinin aralarında
ki çatışmaları barışçı yollardan çözmelerinin ve ortak gelecekleri
ni birlikte inşa etmelerinin önemini belirtmişler, Kafkasya 
Bölgesi’nde barış ve güvenliğin henüz tesis edilmemiş olduğunu 
vurgulayarak Ermenistan'ın giderek artan miktarda askeri 
malzeme ve teçhizat edinmesinin bölgede istikrarın tesis edilme
sine olumlu katkıda bulunmayacağı konusundaki kaygılarını dile 
getirmişler ve bölgenin silahlanmasından kaçınılması gereğini 
vurgulamışlardır.

Taraflar bu mesele ile alakadar Azerbaycan'ın ve bölgede 
güvenliğin sağlanması amacıyla ortak çabaların güçlendiril
mesinin zaruriliğini vurgulamışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'ın NATO ile ilişkilerini
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daha da geliştirmek yönündeki çabalarına ve bu meyanda Avrupa-
Atlantik Ortaklık Konseyi'nin faaliyetlerine ve Güçlendirilmiş
  •  ___

Barış için Ortaklık Programı’na daha etkin surette katılımına, 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin NATO üyesi ülkelerin silahlı 
kuvvetleriyle karşılıklı kullanılabilirlik seviyesine ulaştırılması 
doğrultusundaki gayretlerine desteğini artırarak devam ettiricek- 
tir.

Türk tarafı Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'ne üye olmak 
için gösterdiği çabaları desteklediğini açıklamıştır.

Türk tarafı Azerbaycan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal alan
da göstermekte olduğu gelişme ve aşamalardan, Azerbaycan'daki 
demokratikleşme sürecinin derinleşmesinden memnun olduğunu 
ve buna desteğini belirtmiştir.

Taraflar, ülkelerindeki petrol ve doğal gaz yataklarının 
ortak işletilmesi alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi 
yönündeki arzularını yinelemişlerdir. Taraflar ayrıca, Hazar 
Denizi Havzası’ndaki petrol yataklarının uluslararası piyasalara 
taşınmasında Hazar-Akdeniz (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Haiti’nin Ana 
Petrol Boru Hattı olarak bir an önce gerçekleştirilmesine ilişkin 
kararlılıklarını kuvvetle teyit etmişlerdir. Bu bağlamda, Taraflar, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Haiti’nin mümkün olan en kısa sürede 
hayata geçirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt 
etmişlerdir.

Taraflar, 29 Ekim 1998 tarihinde Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları ile 
Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı tarafından Ankara'da 
imzalanmış olan Ankara Deklarasyonu’nun hükümlerinin devam
lı olarak gerçekleştirilmesinin vazgeçilmez bir şart olduğunu 
bildirmişlerdir. Bu çerçevede, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının, 
Türk Boğazlan’nın doğal çevresinin korunmasına ilişkin 
çabaların sürdürülmesinin önemine işaret ederek, enerji kay
naklarının dünya pazarlarına boru hatlarıyla taşınmasının, özel
likle Türk Boğazları’nda artması muhtemel tanker trafiğinin 
ortaya çıkaracağı can, mal, çevre ve seyir güvenliğine yönelik
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ilave tehlike ve tehditlerin ortadan kaldırılması için zaruri 
olduğunu vurgulamışlardır.

Taraflar, tarihi ipek Yolu'nun canlandırılması amacıyla 8-9 
Eylül 1998 tarihlerinde Bakü'de yapılmış olan Avrupa-Kafkasya- 
Asya Uluslararası Konferansının önemini vurgulayarak her iki 
ülkenin Avrupa-Kafkasya-Asya Koridoru’nun geliştirilmesinde 
oynadıkları vazgeçilmez role işaret etmişlerdir.

Taraflar ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesine dair inançlarını teyid ederek uygulamada ortaya 
çıkan çeşitli sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmak ve karşılık
lı yatırımları artırmak amacıyla somut adımlar atmak ve gerekli 
önlemleri almak konusunda mutabık kalmışlardır.

Azerbaycan tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a 
sağladığı insani yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirmiş 
ve bu yardımların daha da artırılmasına verdikleri önemi vurgu
lamıştır.

Taraflar kültür ve bilim alanında varolan işbirliğinin daha 
da geliştirilmesinin önem taşıdığını kaydetmişler ve bu doğrultu
da atılacak adımların iki kardeş ülke halkları arasında varolan 
bağları daha da derinleştireceği hususunda görüş birliğine var
mışlardır.

Taraflar, iki devlet arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan anlaşma ve pro
tokollerde yer alan kararların uygulanmasının yakından izlen
mesini ve buna yönelik tedbirler alınmasını kararlaştırmışlardır.

Taraflar iki kardeş ülke arasındaki stratejik işbirliği 
mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerektiğine işaretle iki ülke 
Dışişleri Bakanlıkları arasındaki istişarelerin düzenli bir şekilde 
sürdürülmesine atfettikleri önemi belirtmişlerdir.

Azerbaycan Dışişleri BakamTofıg Zülfıgarov Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İsmail Cem'i Azerbaycan'a resmi 
bir ziyarette bulunmaya davet etmiş ve bu davet memnuniyetle 
kabul edilmiştir.
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ÖZBEKİSTAN’DA VUKU BULAN ŞİDDET 
EYLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dost ve kardeş Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dün vuku 
bulan şiddet eylemlerinde birçok kişinin ölmesi ve yaralanması 
derin üzüntüyle karşılanmıştır.

•  •

Özbekistan'ın istikrar, toplumsal barış ve güvenliğine 
büyük önem atfeden ve her türlü terörün karşısında yeralan 
Türkiye Cumhuriyeti, Taşkent'i kana bulayan bu terör eylemleri
ni şiddetle kınamakta, bu tür eylemlerin Özbekistan'ın iç barış ve 
huzurunu hiçbir şekilde bozamayacağı inancı ile saldırı faillerinin
en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilmelerini dile
mektedir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ YARDIMCISI
SERMET ATAÇ ANLI* NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

Günaydın sayın basın mensupları. Toplantımıza hoşgeldi-
mz.

SORU: Yunanistan'ın Öcalan'ın Kenya'da misafir edilmesi 
konusundaki tutumu, Kenya'ya götürülmesine yardımcı olunması 
konusunda bir açıklama yapacak mısınız? Türkiye'nin tepkisi 
nedir?

CEVAP: Yunanistan'ın bu son gelişmeler ile ilgili tutumunu 
şüphesiz yakından takip ediyor ve not ediyoruz. Bu konuda 
zamanı gelince söyleyecek bazı şeylerimiz olacak. Bu aşamada 
belki şu noktalara dikkat çekmekte yarar var. Özellikle Kenya'da 
yaşanan gelişmeler hakikaten herkes için bir ibret vesikası 
niteliğindedir. Kamuoyunun da malumu olmuştur ki, bu şahıs 
Kenya'ya Yunan Hükümeti'nin aldığı bir tertiple götürülmüştür. 
Yunan Büyükelçisi’nin ikametgahında günlerce misafir 
edilmiştir. Hiç şüphesiz bunlar son derece düşündürücü ve vahim 
gelişmelerdir. Yunanlı yetkililerin bu Öcalan konusu ortaya çık
tığından beri gerek bize, gerek kamuoyuna yaptığı pek çok beyan
ların gerçekle bağdaşmadığı ortaya çıkmıştır. Bu şahsın ülkelerine 
hiç gelmediğini hem bize, hem kamuoyuna açıklayan Yunanlı 
resmi yetkililerin bu beyanlarının doğru olmadığı ortaya çık
mıştır. Kendi beyanlarıyla ortaya çıkmıştır. Bir Yunan’lı şahıs dün 
bir Yunan televizyonuna çıkıp bu kişiyi karşıladığını, 
Yunanistan'da Atina civarında, Atina yakınında bir eve götürüp 
misafir ettiğini söylemiştir. Öte yandan Kenya Hükümeti'nin 
yayınlamış olduğu basın bildirisi de yine bir ibret vesikası olarak 
zannederim tarihe malolacaktır. Kenya Hükümeti'nin yayınladığı
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bu belgede Yunanistan'ın tutumu konusunda çok ağır eleştiriler 
vardır. Yunan Büyükelçisi’nin Kenya makamlarına yalan bilgi 
verdiği, bu şahsı evinde sakladığını inkar ettiği, ancak Kenya 
Hükümeti’nin ortaya koyduğu deliller karşısında gerçeği kabul 
etmek zorunda kaldığı, Yunan yetkililerinin Yunanistan ve Kenya 
arasında mevcut dostane ilişkileri istismar ettiği ve bunun da 
Yunan Hükümeti’nin güvenilirliği ve samimiyeti konusunda ciddi 
şüpheler uyandırdığı, öte yandan Nairobi'deki Yunanistan 
Büyükelçisi’nin de güvenilirliğinin ciddi şekilde gölge altına 
girdiği ve bu nedenle de Kenya Hükümeti’nin Yunanistan 
Büyükelçisi’nin geri alınmasını istediği kaydedilmektedir. 
Söylediğim gibi biz bunların hepsini not alıyoruz ve zamanı 
geldiğinde belki daha geniş olarak bu konudaki görüşlerimizi, 
düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız.

SORU: “Zamanı geldiğinde" derken ne zaman?

CEVAP: Zamanını biz tayin edeceğiz.

SORU: Yunanistan ile bir temasımız oldu mu?

CEVAP: Yunanistan ile bizim şüphesiz iletişim kanal
larımız mevcut. Gerek Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği, 
gerek Atina'daki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla bu konuda 
Yunan Hükümeti’yle temaslarımız, girişimlerimiz, bilgi taleple
rimiz oldu. Bunlara bazı cevaplar aldık, öyle anlaşılıyor ki bizden
pek çok şey saklanmış ve pek çok şey de gerçek dışı olarak akset
tirilmiş.

SORU: Do you believe that the involvement of the Greek
•  •

government in the issue of Ocalan will worsen the Greek-Turkish 
relations? Or it will make them better?

CEVAP: Well, I think what happened during the last cou
ple of days and earlier, is something that everybody must pay seri
ous attention to. I was just saying to my Turkish colleagues that 
we have taken note of those developments and the attitude adopt
ed by the Greek government. We will make our position known
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in a clear manner when the time comes, but what's been displayed 
by the Greek government is something that requires a lot of expla
nation on the part of the Greek government.

SORU: Bu son gelişmeler çerçevesinde Atina'daki Türk 
Büyükelçisi’nin geri çekilmesi gündeme gelebilir mi?

CEVAP: Böyle bir konu gündemde yok.

SORU: Dün Öcalan'm üç tane avukatı İstanbul'a geldi, 
fakat gelen haberlere göre Dışişleri Bakanlığından gelen talimat
la bu avukatlar Hollanda'ya geri gönderildi. Neden?

CEVAP: Bu şahısların gerçek kimliğinin ne olduğunu biz 
gayet yakından biliyoruz. Bunların aslında avukatlık gibi, hukuk 
gibi yüce bir takım nosyonlarla alakaları yok. Bunlar tamamen bir 
PKK militanı gibi faaliyet göstermekteler. Geçmişleri de böyle 
militan faaliyetlerle dolu. Dolayısıyla Türkiye'ye geliş amaçları, 
belli ki avukatlık gibi bir ulvi gaye peşinde değil, tam tersine 
kışkırtma, sansasyon ve kamu düzenini bozmak amacına yönelik. 
Esasen Türkiye'de bildiğim kadarıyla avukatlık faaliyetinde 
bulunmaları da kanunlarımıza göre mümkün değil. Avukatlık 
kisvesi altında terörizmi mazur gösterici davranışlar sergilemiş 
kişilerin bu ülkede yeri yok.

SORU: Bu avukatların dışında Öcalan'm herhangi bir 
yabancı avukatı gelip serbestçe Öcalan'ı savunabilecek mi? Yani 
ona ilişkin teknik prosedür nedir? Türkiye'nin izin verip ver
memesi?

CEVAP: Bilebildiğim kadarıyla, yabancı avukatların 
Türkiye'de görev yapmaları kanunlarımıza göre mümkün değil. 
Bu konu birinci derecede bizim görev alanımız değil, ama böyle 
bir hukuki durum olduğunu sanıyorum. Tabii ki Türkiye açık bir 
ülkedir, iyi niyet sahibi herkes Türkiye'ye gelir, yasalarımız 
çerçevesinde faaliyet gösterir. Ama söylediğim gibi, terör örgütü 
militanlığı yapmış birtakım kişilerin de bir takım kisveler altında 
bizim ülkemizde faaliyette bulunmalarına izin vermemizi bekle-
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SORU: İki sorum var. Birincisi Yunanistan'ın dış temsilci
liklerine yönelik PKK saldırısını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
İkincisi ise Öcalan'ın ne tür bir mahkemede yargılanacağı kesin
leşti mi?

CEVAP: Biz teröre her zaman karşı olduk. Nereden gelirse 
gelsin, hangi amaca hizmet ettiği söylenirse söylensin, terör 
olgusuna her zaman karşı çıktık. Yabancı ülkelerden de bu yönde 
tavır sergilemelerini bekledik. Ne yazık ki geçmişte bazı ülkeler, 
bazı çevreler bu konuda bizim gösterdiğimiz açıklık, kararlılık, 
dürüstlük ve sebatla bu konunun üzerine gitmediler. Terör 
çevrelerine kendine özgü bir takım nedenlerle tavizler verdiler, 
yumuşak davrandılar. Biz o zamanlar da şunu vurguladık ki teröre 
tavizin sonu yoktur. Bir gün gelir terör sizi de vurur. Bunun 
geçmişte örnekleri de yaşandı. Bir zamanlar biliyorsunuz Ermeni 
terörüne yumuşak bakan bir takım ülkeler, gün geldi bu terörün 
kurbanları arasına katıldılar ve ondan sonra tavırlarını değiştirdi
ler. Sadece şunu temenni ederim ki, bu son yaşanan gelişmeler 
Avrupa'da bir takım ülkelere ve bir takım çevrelere ders olsun. 
Yargılama konusu ise biliyorsunuz bizim Bakanlığımızın konusu 
değil. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Türkiye'de diğer ilgili 
makamların konusu. Onun için bu konuda birsey söyleyemem.

SORU : Pişmanlık Yasası’na nasıl bakıyorsunuz?

CEVAP: Bu konu Meclis'in gündeminde bulunan bir yasa 
tasarısı. Sayın Başbakan da bu konuda bazı beyanlarda bulundu
lar. Bu konu bizim Bakanlığımızı aşan bir konu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin takdiridir.

SORU: Dün gece sınır dışı edilenler hakkında biraz daha 
bilgi verir misiniz? Nereden geldiler, kaç kişiydiler, isimleri var 
mı?

CEVAP: Bilmiyorum, ayrıntılar bugün ajanslarda da vardı. 
Yani isimler, nereden geldiler.

memek gerekir.
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CEVAP: Evet.

SORU: Bu Apo ile ilgili olarak yurt dışından çeşitli 
ülkelerin üst düzey yetkililerinden arayan var mı? Örneğin 
Dışişleri Bakanı veya Başbakan?

CEVAP: Böyle özel olarak bir telefon mesaj v.s. gibi bir 
trafikten haberim yok. Ama zaman zaman bazı ülkeler bu 
konudaki görüşlerini açıklıyorlar. En son görebildiğim kadarıyla 
Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama gelmiş ve Amerika 
Birleşik Devletleri'nin bu terör çetesi başının yakalanmış 
olmasından duyduğu memnuniyet ifade edilmiş. Biz de tabii ki 
Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrından duyduğumuz mem
nuniyeti belirtiyoruz. Bütün ülkelerin de, biraz önce de ifade 
ettiğim üzere, terör konusunda açık, net ve kararlı bir tutum 
almalarını ve terörizme karşı işbirliği konusunda gösterdikleri 
çabalara devam etmelerini bekliyoruz.

SORU: Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinde Amerikalıların 
rolü olduğu biliniyor. Yargılama konusunda herhangi bir 
tavsiyede bulundu mu Amerikan yetkilileri?

CEVAP: Türkiye'de biliyorsunuz yargı bağımsızdır. 
Türkiye'de yargıya hiç kimse müdahale edemeyeceği gibi 
Türkiye dışından müdahale anlamına gelebilecek davranışları da 
kabul etmemiz sözkonusu değildir. Kaldı ki ne Amerika Birleşik 
Devletleri'nden, ne de başka bildiğimiz bir ülkeden bu yönde bir 
telkin vaki olmamıştır.

SORU: Dünden itibaren gözlemci sıfatıyla Türkiye'ye 
gelmek isteyen Avrupa ülkelerinden herhangi bir girişim oldu mu 
ve Türkiye gözlemcilere açık olacak mı? Bu konuda bir netlik var 
mı?

CEVAP: Bunu da biraz önce ifade ettiğim çerçevede ce
vaplandırayım. Türkiye bir hukuk devletidir, Türkiye'nin içinde

SORU: Yani geldikleri ülkeye geri yollandılar öyle mi?
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kendi hukuk sisteminin işleyişini düzenleyen kurallar vardır. Bu 
kurallar manzumesi çerçevesinde Türkiye'de yargı bağımsızdır. 
Bu konu bizim üzerine titrediğimiz bir konudur. Bu konuda 
şimdiye kadar hiç kimse bize bir eleştiri yöneltememiştir. 
Mahkemeler hür ve bağımsızdır, yargılamalar adil, şeffaftır. 
Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi, bizim Türk yargısının 
işleyişine müdahale etmemiz sözkonusu olmayacağı gibi, yabancı 
bir müdahaleyi de kesinlikle kabul etmeyiz. Dolayısıyla bu tür bir 
iki yerde gördüm-gözlemci ve sair gibi hususlar bizim kabul ede
bileceğimiz noktalar değildir.

SORU: I have a couple of questions. Firstly, could you 
explain why the three Dutch people who came to Turkey last 
night were returned to their country? They obviously came as 
lawyers, I'd like an explanation of that.

And secondly, in the past Turkey has been quite open about 
giving warnings to Greece when it is thought that it is required, 
why at this point in time not making any protest to Greece con
sidering the gravity of the situation?

CEVAP: Well, let me start with the second part. I think 
what I have said in Turkish and partly in English are clear indica
tions of how we feel about Greece's position with respect to the 
terrorist chief during the last couple of days. I said in Turkish that 
we have noted of those developments and we will make our sen
timents known in a clear manner when the time comes.

As for the three Dutch lawyers, we know their past record. 
They acted in the past more like terrorist militants rather than 
legitimate lawyers. As such they are not welcome in this country 
and what is more, I believe that the Turkish laws do not permit 
foreign lawyers to function in Turkey. This is an open society, any 
visitors are welcome to this country, but those who have become 
tools in the hands of terrorist organizations will not find opportu
nity in this country to function.

SORU: Bu gözlemcilere biraz daha açıklık getirilmesi
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konusunda. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye hiçbir gözlemci kabul 
etmeyecek mi? Çünkü daha önce Türkiye'de yapılan bazı yargıla
malarda yurtdışından gelen bazı insanlar bulundu. Yani bunu ne 
anlamda söylüyorsunuz, örneğin bir uluslararası kuruluş mesela
ne bileyim, .............. Avrupa Konseyi gibi bir gözlemci
görevlendirilmesi halinde kabul edilmeyecek anlamında mı 
söylüyorsunuz? Bunu biraz açar mısınız?

CEVAP: Türkiye'de mahkemeler prensip olarak açıktır, 
biliyorsunuz mahkemelere girip izlemek serbesttir. Sistemimizin 
de bir parçasıdır. Geçmişte de olmuştur. Yabancılar da gelip din
leyici olarak bu duruşmalarda bulunmuşlardır. Buna bir engel 
olduğunu zannetmiyorum, ama kendilerine böyle hukuki sıfatlar 
vererek, gözlemci vesaire gibi adeta bir nevi müfettiş rolünde 
Türkiye'ye gelip faaliyette bulunmak isteyen kişiler, çevreler 
varsa bunlara bu fırsat verilmeyecektir.

SORU: Bu söylediklerinizden şöyle bir anlam çıkartmak 
çok mu yanlış olur? Kendi başlarına gelip izlemek istedikleri 
takdirde bunun bir mahsuru yok, ama eğer Türkiye'ye resmi bir 
öneriyle gelirlerse böyle bir “izleme komitesi” kurulsun ve bu 
mahkemenin ne kadar adil bir şekilde işleyeceğini onlar gözlem
lesin gibi bir öneriyi Türkiye kabul etmeyecek mi?

CEVAP: Mahkemelerin daha doğrusu yargılamaların usulü 
konusunda yargıçların bildiğim kadarıyla geniş yetkisi vardır. 
Dolayısıyla mahkeme salonunun düzeni konusunda da tam yet
kili olan duruşmanın yargıcıdır. Yargıçlar bu konuda nasıl bir 
tutum ittihaz ederler onu benim bilmem mümkün değil. Benim 
söylediğim, ilke olarak duruşmalar açıktır, arzu eden dinleyici 
sıfatıyla fiziki imkanlar nispetinde buralara girebilirler. Ama 
söylediğim gibi kendilerine, kendilerinden menkul payeler verip 
o sıfatlarla Türkiye'ye gelmek isteyenler olursa, zannederim 
bizim hoş karşılayacağımız bir gelişme olmaz.

SORU: Daha önce herhangi bir komşu ülkenin PKK'ya 
doğrudan destek vermesi veya Apo'yu sahiplenmesi halinde bu 
ülkeyi düşman devlet olarak kabul edeceğimizi açıklamıştık.
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Ardından en son Kenya'da Kenya Hükümeti’nin açıklamasıyla da 
Yunanistan'ın PKK'ya olan bakış açısı son haliyle daha bir net 
görüntü kazandı. Bunun devamında Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'a 
konuşlandırılması düşünülen S-300 füzelerini Girit'e getirmesi 
yönünde girişimleri var ve siz de sözlerinize başlarken 
Türkiye'nin zamanı gelince bazı şeyleri açıklayacağını söylediniz. 
Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili olarak son durum
la ilgili ayrıntı verebilir misiniz?

CEVAP: Doğrusunu isterseniz biraz önce söylediklerime 
ilave edebilecek fazla bir husus yok. Gelişmeler zaten herkesin 
gözü önünde cereyan ediyor.

SORU: What's your reaction to the violent protests which 
erupted all over European capitals yesterday and do you have a 
message to governments of these countries?

CEVAP: Well, I've just answered that question in Turkish. 
I'll repeat the gist of it for you. It has been our steadfast policy all 
along that terrorism is a menace and that it can not be justified 
under any circumstances and under any pretences. Terrorism is 
terrorism and it must be treated as such and condemned. 
Unfortunately, certain countries in Europe, certain groups, certain 
circles over the years have adopted a rather different sort of 
approach to this issue. They chose to be soft on terrorism when 
they thought they could make a political gain on it. We said this 
was a mistake and if you start giving concessions to terrorists and 
terrorism, then there is no end to it and one day it can come back 
and hit you. This is probably what we are seeing at present. This 
was experienced in the past in the case of Armenian terrorism - 
some countries who were soft on that issue, themselves became 
targets and then saw the real face of terrorism. Now this is obvi
ously happening in Europe. We are against terrorism wherever it 
comes from, whatever aim they say they pursue. I hope all coun
tries would realize that they should always be firm and sincere in 
their commitment to combat terrorism.

SORU: When the trial of Öcalan will begin?
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CEVAP: I don't know. This is something that pertains to 
other government agencies and ministries, like Ministry of Justice 
and other judicial authorities. This is something that is not within 
the purview of our Ministry here.

SORU: Daha küçük çaplı olaylarda Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki olaylarda Türkiye şu anda takındığı tutumdan çok daha 
farklı bir tutum takındı. İşte açıklamalar yapıldı, işte benzeri 
şeyler yapıldı ama bu kez tam tersi bir tutum sergileniyor. Bu ikisi 
arasındaki farkı nasıl açıklayabiliriz?

CEVAP: Doğrusunu isterseniz ben son yarım saattir soru
larınıza verdiğim cevapla bu konudaki hoşnutsuzluğumuzu ifade 
ettiğimi zannediyorum. Ama nedense çok ikna edici olamadım 
anlaşılan. Belki zaman içinde bir süre sonra sizleri daha ikna edici 
bir açıklamamız olur.

SORU: Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili biraz 
ayrıntı vermek mümkün mü? Yani Özel Kuvvetlerle mi?

CEVAP: Bu konulara girmiyoruz. Zaten biliyorsunuz 
Sayın Başbakanımız "bu işi bilen 10 kişi var" dedi. Ben o 10 kişi 
içinde olmadığıma göre, bu soruyu en kolay savuşturmanın yolu 
bu.

SORU: Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz 
Türkiye'de idi, herhalde bu sabah gitti. Şimdi birkaç soru olacak, 
biraz uzun bir şey olacak. Birincisi Tarık Aziz buradayken Irak 
Devlet Başkan Birinci Yardımcısı Taha Yasin Ramazan'ın 
Türkiye'yi tehdit eden bir açıklaması oldu, gazetelere de yansıdı. 
Dışişleri Bakanlığı'nın Tarık Aziz'den bu konuda bir açıklama 
isteyeceği de yazıldı. Böyle bir şey istendi mi? Buna cevabınız 
nedir? İkinci soru da Tarık Aziz dünkü basın toplantısında 
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel'in kendisini kabul etmemesini 
eleştirdi. Protokol kuralları gereğince kabul etmesi gerektiğini 
söyledi. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı?

CEVAP: Irak'lı yöneticilerin bu beyanlarından şüphesiz ki

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [99]



haberdarız. Sayın Taha Yasin Ramazan'ın Türkiye'yi hedef alan 
bu beyanlarını da not ettik. Bu ifadeleri yersiz ve iki ülke arasın
da mevcut iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayan bir beyan 
olarak görmekteyiz. Bunun haklı bir tarafı da yoktur. Yani 
Türkiye topraklarından Irak'a yönelik bir tecavüzü faaliyet 
sözkonusu değildir. Olup biten, bildiğiniz gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin her 6 ayda bir onayını verdiği Kuzey'den Keşif 
Harekatı çerçevesinde Kuzey Irak'taki uçuşa yasaklı bölgenin 
denetlenmesi faaliyetidir. Bu da, adından anlaşılabileceği gibi, 
keşif ve gözetlemeyle sınırlıdır. Ancak bir meşru savunma duru
mu sözkonusu olduğunda bu uçaklar ateş açmaktadırlar. 
Dolayısıyla Taha Yasin Ramazan'ın bu beyanları söylediğim gibi 
hem gerçeklerle bağdaşmamaktadır, hem de yersizdir. Şunu da 
belki vurgulamak gerekir: Türkiye nereden gelirse gelsin, kendi
sine yönelik tehditleri karşılamaya ve cevap vermeye hazır
olduğunu geçmiş uygulamalarıyla açık bir şekilde herkese kanıt
lamıştır.

SORU: Tarık Aziz'in Cumhurbaşkanı Demirel tarafından 
kabulüne ilişkin beyanları?

CEVAP: Tarık Aziz'in Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 
kabulüne ilişkin beyanları da yersizdir. Sayın Başbakanımız basın 
toplantısında bu meseleye değindi. Benim ona ilaveten söyleye
bileceğim birsey yok.

SORU: Taha Yasin Ramazan'ın teklifinden sonra ve Tarık 
Aziz'in de bunu savunmasından sonra hiçbir tehdit unsuru var mı?
Yani artış var mı, Türkiye'ye yönelik tehditle ilgili bir teyakkuz 
durumu var mı?

CEVAP: Hayır, bunlar tabii askeri konular, ama bana 
intikal eden bir husus yok.

SORU: Irak Başbakanı Birinci Yardımcı sı’ nın Ankara'da 
Türk makamlarıyla yaptığı görüşmeler ne ölçüde başarılı oldu?

CEVAP: Doğrusunu isterseniz bu konuda Sayın
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Başbakanın yaptığı ayrıntılı açıklamalara ilaveten benim söyleye
bileceğim fazla birşey yok. Biliyorsunuz bu ziyarete nasıl bak
tığımızı, hangi perspektifler içinde değerlendirdiğimizi hem 
ziyaret öncesi, hem ziyaretten sonraki açıklamalarda ortaya koy
duk. Türkiye ve Irak'ın iki komşu ülke olduğunu, iki ülke arasın
daki diyalogun bu şekilde sürdürülmesinin, hem iki ülkeye, hem 
bölgeye yararlı olduğunu, olacağını ifade ettik. Tarık Aziz'in 
ziyareti sırasında kendisine Irak'taki mevcut durum, Irak 
Birleşmiş Milletler gerginliğinin nasıl aşılabileceği konusundaki 
düşüncelerimiz ayrıntılı olarak ifade edildi. Bu çerçevede Irak'ın 
ilgili tüm Güvenlik Konseyi kararlarına eksiksiz uyması gerektiği 
vurgulandı. Öte yandan PKK terör örgüt mensuplarının 
Suriye'den ayrılmak zorunda kaldıktan sonra Irak'ta kendilerine 
sağlanan bazı yardımlar, kolaylıklar konusunda elimizde ciddi 
kanıtlar olduğunu ve bundan da rahatsızlık duyduğumuzu ifade 
ettik. Esas itibariyle söyleyebileceklerim bunlar.

SORU: Geçen Cuma günü Ankara'da ilginç bir şey oldu. 
Kosova'dan Halil Biceris isminde bir misafir geldi. Kendilerinin 
ilan ettiği, kendileri tarafından tanınan hükümette Kosova 
Savunma Bakanı olarak görev yaptığı belirtildi ve bazı siyasi par
tiler tarafından kabul edildi ve basına da Kosova Savunma Bakanı 
olarak lanse edildi. Şimdi Türkiye'nin politikası oranın maksi
mum özerklik içinde Yugoslavya'nın toprak bütünlüğü içinde 
değerlendirmesi şeklinde. Ancak Kosova'lı misafirin bu şekilde 
lanse edilmesi Yugoslav makamlarınca resmen protesto edildi, 
mi? Bu konu hakkında bilginiz var mı?

CEVAP: Bu konu hakkında özel olarak bilgim yok. Ama şu 
kadarını söyleyeyim. Sizin de değindiğiniz gibi bizim Kosova 
konusundaki resmi tutumumuz açıktır. Bunun dışında herkes ken
dini ne olarak lanse eder, o kendinin bileceği iştir. Önemli olan 
bizim bu konudaki tutumumuzdur. Bu tutumumuzda da bir 
değişiklik yoktur.

SORU: Yine Tarık Aziz'in ziyaretine dönecek olursak. Dün 
İngiltere ve ABD Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına geldiler ve
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geliş amaçlarının da Aziz'in ziyaretine ilişkin olduğunu söyledi
ler. ABD ve İngiltere'nin Aziz'in ziyaretine ilişkin bizden bilgi 
talebi oldu mu? Biz bilgi verdik mi?

CEVAP: Irak'ta cereyan eden gelişmeler hakkında Amerika 
Birleşik Devletleri ve İngiltere ile bizim yakın istişaremiz mev
cuttur. Biliyorsunuz Ankara Süreci çerçevesinde de bu ülkelerle 
işbirliğimiz devam etmektedir. Hem biz, hem İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri bu konuda karşı tarafla paylaşmak 
gereğini duydukları bir konu olduğunda bu temaslar yapılır. 
Bunun çok özel bir veçhesi yoktur. Süregelen istişare mekaniz
mamız çerçevesinde yapılan temaslardır, görüşmelerdir.

SORU: Bilgi verdik mi?

CEVAP: Gayet tabii biz de kendisine bilgi verdik, biz de 
Amerika Birleşik Devletlerinden, İngiltere'den gerektiğinde bilgi 
alıyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Tabii ki onlarla bir 
temasımız mevcut.

SORU: Tarık Aziz gelirken kendisinin bir günlük çalışma 
ziyareti için geldiği söylenmişti. Ancak gelişinin dördüncü günü 
Ankara'dan ayrıldı. Bunun özel bir nedeni mi var, bu konuda bir 
bilginiz var mı?

CEVAP: Bizim bildiğimiz ziyaretin bir günlük olacağı idi. 
Yani Salı sabahı buradan ayrılması öngörülmekte idi. Fakat ken
disi bir gün ziyaretini uzatmış ve Salı sabahı yerine Çarşamba 
sabahı ayrılmış. O da tabii kendisinin bileceği bir husustur.

SORU: Türkiye, Amerika ile Irak arasındaki gerginliğin 
tam ortasında, tam göbeğinde bir yerinde duruyor ve bu konuda
ki rahatsızlığını çeşitli kademelerde daha önceden defalarca dile 
getirdi. Taha Yasin Ramazan'ın açıklamaları tam Aziz'in ziyareti 
sırasına denk geldi. Hemen arkasından Amerikalıların böyle bir 
saldırı olursa biz anında cevap veririz şeklinde bir yanıt vermeleri 
aslında herhalde Aziz'in ziyareti konusunda Türkiye'nin, tansi
yonun düşmesine ilişkin beklentisini yerine getiremedi. Ne
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düşünüyorsunuz bu konuda?

CEVAP: Tabii herkes arzu ettiği yorumları yapabilir. Ama 
Irak'ta olup bitenlerin Türkiye'yi derinden endişeye sevk ettiği 
kuşkusuz. Biz bunu zaten hep söyledik, bu normalizasyon süreci 
geciktikçe, akamete uğradıkça biz bundan zarar görüyoruz. Irak 
halkı zarar görüyor, bölge istikrarı zarar görüyor. Dolayısıyla bir 
an önce bu gerginliğin, Irak ile Birleşmiş Milletler arasındaki tır
manmanın ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına riayet suretiyle 
sona erdirilmesini bekliyoruz ve bundan sonra da uluslararası 
camiaya yeniden dönmüş Irak ile ilişkilerimizin iki ülke halkları
na yararlı şekilde ileriye götürülmesini arzuluyoruz.

SORU: Tarık Aziz basın toplantısında Türkiye tarafından 
kendisine sunulan PKK'nın Irak'taki faaliyetiyle ilgili bilgilerin 
doğru olmadığını, bu iddiaların kendilerinin çok iyi bildikleri 
kaynaklarca Türk makamlarına iletildiğini, bu kaynakların 
Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri bozmak istediklerini öne 
sürdü. Acaba bunu yorumlar mısınız?

CEVAP: Ben bu sorunun cevabı olarak, Sayın
Başbakanımızın Tarık Aziz ile yaptığı görüşmesinden sonra, bası
na yaptığı açıklamada yer alan bir paragrafı size hatırlatayım. 
Sayın Başbakanın beyanatından alıntı yapıyorum. "Bu arada 
Suriye'deki PKK kampları boşaldıktan sonra oradan ayrılan PKK 
teröristlerinin önemli bir bölümünün Irak topraklarında Irak 
Yönetimi’nin egemen olduğu bölgelerde konuşlandığını ve 
faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledik. Bunun komşulukla bağdaş
mayan bir davranış olduğunu belirttik. Fakat Tarık Aziz bunu 
kesinlikle reddetti. PKK'ya hiçbir şekilde destek olmadıklarını ve 
olmayacaklarını söyledi. Bunun kendilerine de zarar vereceğini 
bildirdi. Fakat bizim Genelkurmayımız bu konuda çok ayrıntılı 
bir çalışma yapmıştı. 45 madde halinde PKK'nın Suriye'den 
ayrıldıktan sonra Irak'taki konuşlanması ve etkinlikleri konusun
da ayrıntılı bir rapor hazırlamıştı. O raporu incelemeleri için Irak 
Heyetine verdik ve bu konuda her türlü destekten kaçınmaları
gerektiğini söyledik." Zannederim Sayın Başbakanın beyanları 
gayet açık.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
TÜRKİYE'NİN NATO’YA GİRİŞİNİN 47.YILDÖNÜMÜ

VESİLESİYLE TBMM'DE DÜZENLENEN 
TOPLANTIDA YAPTIKLARI KONUŞMA

(TBMM, 18 Şubat 1999, Perşembe, Saat: 16.00)

Değerli konuklar,

Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması'na taraf oluşunun 
47. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ve NATO'nun kuruluşunun 
50. yıldönümüne tesadüf eden bu toplantıya katılmaktan ve böyle 
seçkin bir topluluğa hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyo
rum. Konuşmamın başında, Avrupa'da ve bölgemizde son elli 
yılda yaşanan olayların, Avrupa-Atlantik Bölgesi’nde barış ve 
istikrarı sağlamak gibi ulvi bir misyonu yarım asırdır başarıyla 
yürüten NATO'ya Türkiye'nin de 1952 yılında dahil olmasının ne 
denli isabetli ve uzak görüşlü bir tercih olduğunu ispatladığını 
vurgulamakta yarar görüyorum.

Değerli konuklar,

Günümüzde halkları ve ülkeleri her zamankinden daha çok 
birbirine yaklaştıran ve siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel tüm 
alanlarda bir yeniden yapılanma sürecine yol açan küreselleşme 
olgusu, barış, demokrasi ve kalkınmanın birbirinden ayrılmaz bir 
üçlü olduğu hususunda giderek artan bir bilinçlenmenin ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır. Yeni bir uluslararası düzen, işte böyle 
bir zeminde aşama aşama şekillenmektedir.

Yeni bir binyıla girerken, tarih, ulusumuzun karşısına gele
ceğe bakışımızda iyimserliği teşvik eden yeni fırsatlar çıkarmıştır.
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Soğuk Savaş sonrasında ülkemiz artan bir stratejik derinlik 
kazanmıştır. Güneydoğu Avrupa'dan Rusya'nın steplerine ve Çin 
Seddi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada bir kültür hinterlandı
na sahip olan Türkiye, Avrasya'nın ulaşım, iletişim ve ticaret 
merkezi haline gelmiş, gerçek bir dünya devleti boyutuna 
ulaşmıştır. Türkiye, yeni enerji coğrafyasını oluşturan Karadeniz 
ve Hazar Havzaları’nda kalıcı işbirliği modelleri geliştirilmesine 
öncülük ederek bu bölgelerin dünya ekonomisi ile bütün
leşmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Avrupa, Balkanlar, 
Karadeniz, Kafkasya, Hazar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz 
boyutları ülkemizin dış politika perspektifinin genişliğini göster
mektedir.

Türkiye, jeo-stratejik konumu, zengin tarihi birikimi ve dış 
politika öncelikleri itibariyle farklı uluslararası kuruluşlara 
üyedir. Bu kuruluşların herbirinin işlevi ve bu itibarla değeri 
ayrıdır. Bunların bir kısmı daha ziyade görüş alışverişi vasıtasıy
la ülkeler arasında iletişim ve anlayışı geliştirmek için kurulmuş
tur. Bir kısmı ise işlevsel olup, belirli bir amaca yönelik olarak 
üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini sağlamayı hedefle
mektedir.

50.yıldönümünü kutlamakta olduğumuz Kuzey Atlantik
•  •  ____

Antlaşması Örgütü NATO işte bu işlevsel nitelik taşıyan kuru
luşların en başında gelmektedir. Demokratik değerlerle sağlıklı 
zeminlerde oluşturulmuş bir savunma ittifakı olan örgüt ülke
mizin hayati çıkarlarının korunmasına fevkalade önemli bir katkı 
sağlamıştır.

NATO'nun kuruluş belgesi olarak kabul edilen Vaşington 
Antlaşması'nın giriş kısmında yer alan şu ifadeler, bugün de 
geçerliliğini aynı derecede korumaktadır:

"[taraflar], demokrasi, bireysel özgürlük ve 
Hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde bütün halkların 
Özgürlüğünü, ortak mirasını ve uygarlığını 
Korumaya kararlıdırlar.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [105]



[taraflar], Kuzey Atlantik Bölgesinde istikrar ve
Refahın geliştirilmesini amaçlarlar.

[taraflar], kollektif savunma ve barış ile
Güvenliğin korunması için çabalarını birleştirmede
Kararlıdırlar. "

Bu idealler üyelerin savunma politikalarını özlü biçimde 
koordine etmelerini gerektirmektedir. Savunma politikalarının 
koordinasyonu da bir ölçüde dış politikaların koordinasyonunu 
gerekli kılmaktadır. Savunma ve dış politikaların koordinasyonu, 
ittifak üyelerinin bulunduğu geniş coğrafyada aslen güç bir 
görevdir. Ülkeleri bu politikalarda koordinasyona sevkeden 
çeşitli sebepler vardır.

Bu sebeplerden biri müşterek bir hasma karşı hareket etme 
ihtiyacıdır. NATO'nun ilk yıllarında müşterek hasım unsuru önce
lik taşımıştır. Ancak zaman içerisinde bu unsur, kimileri tarafın
dan NATO'nun tek amacı gibi algılanmaya başlanmış, bu da 
Sovyetler Birliği kendiliğinden dağıldığında, ittifakın amaçsız 
kalacağı, dolayısıyla adeta doğal olarak tarihin sayfalarına 
gömüleceği şeklinde bir beklenti yaratmıştır.

Bu yanlış kanaat genellikle ittifakın temel ilkelerinin 
gözardı edilmesinden kaynaklanmıştır. Zira NATO, bugün 
"müşterek hasım" meselesini çoktan aşmıştır. NATO, Soğuk 
Savaş sonrası dönemde Kuzey Atlantik Bölgesi’nde ortaya çıkan 
yeni sorunlarla ne şekilde mücadele edebileceğini serinkanlılıkla 
hesaplamış ve yeni bir güvenlik mimarisinin temini için bir adap
tasyon süreci başlatmıştır.

Bu bağlamda, NATO üyesi ülkeler devlet ve hükümet 
başkanlarıyla birlikte 27 Mayıs 1997 tarihinde Paris Zirvesi'nde 
imzaladığım NATO ile Rusya arasındaki Kurucu Senet, 
Avrupa'nın yapılanmasında tarihi önemi haiz bir gelişme olmuş
tur. Bu belge ile demokrasiyi benimsemiş, barış ve güvenlik 
içinde bütünleşmiş yeni bir Avrupa'nın yaratılmasında dev bir 
adım atılmış, Avrupa'da, Rusya'yı da içine alan yeni bir denge
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oluşturulmuştur.

Bu zirvenin ertesi günü 28 Mayıs 1997'de Lahey'de 
katıldığım Marshall Planı'nın 50. yıldönümü törenleri, geçmişte 
Avrupa ülkelerinin savaş sonrasında Avrupa'nın imarı için yapılan 
örnek dayanışmanın bugün de değişik bir ortam ve boyutta 
sürdürülmesi ihtiyacını ortaya koymuştur. NATO-Rusya Kurucu 
Senedi Avrupa'da değişmekte olan güvenlik ortamını yansıtmak
tadır. Yeni güvenlik ortamında Soğuk Savaş dönemi çatış
malarının yerini eski hasımlar arasında daha yakın işbirliği ilişki
leri almıştır. Kurucu Senet, Avrupa-Atlantik Bölgesi’nde uzun 
dönemli ve kalıcı bir barışın elbirliğiyle kurulması amacıyla en 
yüksek siyasi düzeyde verilmiş bir taahhüdün ifadesidir.

Bilahare, 8-9 Temmuz 1997 tarihlerinde Madrid'de düzen
lenen NATO Zirvesi, ittifakın ve Avrupa'da barış ve güvenliğinin 
geleceği açısından bir diğer tarihi dönüm noktası olmuştur. Zirve 
de, NATO'nun genişlemesi bağlamında ilk aşamada Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya üye olmak üzere davet 
edilmiştir. Türkiye bu zirvede NATO'nun genişlemesi konusunda 
alman kararları ileriye dönük olumlu, ancak tamamlanması 
gereken kararlar olarak gördüğünü anlatmıştır. Zira, hiçbir 
Güneydoğu Avrupa ülkesi bu zirvede katılıma davet edilmemişti. 
Zirve'nin bir diğer önemli olayı da, NATO ile Ukrayna arasında
ki ortaklık ilişkilerini tesis eden "NATO-Ukrayna Özel Ortaklık 
Belgesi"nin imzalanması olmuştur.

Paris ve Madrid NATO Zirveleri sonucunda, "birleşmiş, 
demokratik, müreffeh büyük Avrupa" ideali doğrultusunda önem
li bir adım atılmış, Avrupa'da barış, istikrar ve ortak refahın kalıcı 
hale dönüşmesi için umut verici bir yeni dönem başlamıştır. İkin
ci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen Avrupa'nın tüm kurumları- 
na, birçok diğer Avrupa ülkesinden daha önce katılmış olan 
Türkiye, yarının Avrupa’sının şekillenmesi sürecinde de belirleyi
ci rol oynayan ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye, köklü ta
rihinin ve kültürünün zenginliğiyle, bugün geldiği noktadaki tüm 
varlarıyla ve çağdaş Cumhuriyetin kazanımlarıyla yarının
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Avrupa’sının da vazgeçilmez bir parçasıdır.

Değerli konuklar,

Gelecekle ilgili sağlıklı bir öngörüde bulunabilmek için 
geçmişin tahlilini gerçekçi bir anlayışla yapmak gerekir. NATO, 
iki dünya savaşı arası dönemdeki güvenlik düzenlemelerinin 
başarısızlığından alman dersler üzerine inşa edilmiştir.

Bu derslerden biri Almanya'nın Avrupa'daki siyasi, 
ekonomik ve güvenlik düzenlemelerine dahil edilmesi 
mecburiyetidir. Bir diğeri ise, ABD ve Kanada'nın başta güvenlik 
ve ekonomi konularında olmak üzere Avrupa'yla bağlantısını 
kurumsal düzeyde tesis etmektir. Bu, günümüzde Trans-Atlantik 
bağ olarak tanımlanmaktadır.

• •

Ote yandan, Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve güvenlik 
coğrafyasında Türkiye'nin vazgeçilmez bir role sahip olması da 
tarihten alınan diğer önemli bir derstir.

NATO, işte tüm bu alanlarda başarılı bir model ortaya 
çıkarmıştır. Bu başarısını geleceğe de mutlaka taşıyacaktır.

• ___

ikinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, Avrupa'da, NATO 
haricinde de çeşitli oluşumlar meydana gelmiştir. Bu oluşumlar 
ortak hedef ve anlayış doğrultusunda mesafe katedildikçe bir
birini tamamlayıcı nitelik kazanmaya başlamışlardır. Bununla 
beraber NATO, imkân ve yetenekleri bakımından bu oluşumlar 
içinde belki de en etkini olduğunu çeşitli vesilelerle kanıtlamıştır.

NATO'nun başarısının ve inamlırlığmın önemli bir göster
gesi, günümüzde bu örgütün üyeliğine gıptayla bakılıyor 
olmasıdır. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni siyasi coğrafya
da yer alan ülkelerin büyük çoğunluğu NATO'nun güvenlik şem
siyesinden yararlanmak istemektedir. Dolayısıyla, Avrupa- 
Atlantik Bölgesi’nde oluşan yeni güvenlik mimarisi, NATO'nun 
bu bölgedeki diğer ülkelere de kucak açmasını gerektirmektedir. 
Bu çerçevede, güvenliğin bölünmezliği ilkesinden hareketle bir
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yandan Avrupa-Atlantik Ortaklık Konseyi geliştirilirken, bir yan
dan da 1997 yılındaki Madrid Zirvesi'nde alman kararla Çek 
Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan'ın da ittifak saflarına dahil 
edilmesi üzeride mutabakata varılmıştır. Genişleme, ittifakın 
adaptasyonu çerçevesinde ve buna paralel olarak devam eden bir 
süreçtir.

NATO Adaptasyon Süreci’nin ilk etabının başladığı 1991 
yılından bu yana edindiğimiz tecrübelerden yararlanarak, bu yıl 
Nisan ayında Vaşington Zirvesi'nde diğer müttefiklerle biraraya 
gelerek bir mihenk taşı daha oluşturmayı planlıyoruz. Zirveden 
çıkacak kararlar ittifakın gelecek yüzyıldaki konum ve önemini 
belirlemede önemli rol oynayacaktır.

Yüce Meclis tarafından da teyid edildiği üzere, Türkiye, 
genişleme sürecinin gelecek safhasında yakın işbirliği ve dostane 
ilişkiler içinde bulunduğu bölge ülkeleri Bulgaristan ve 
Romanya'nın öncelikle yeralmaları gerektiği düşüncesindedir. 
Esasen Vaşington Zirvesi sırasında da bu yönde gereken girişim
leri yapmayı öngörüyorum. Türkiye, uygun şartları haiz hiçbir 
ülkenin üyeliğine karşı çıkmamaktadır. Tabiatıyla bu konudaki 
karar, ittifak içerisinde her zaman olduğu gibi yine konsensüsle 
alınacaktır.

İki dünya savaşı arasında ortaya çıkan ve ilerleyen yıllarda, 
özellikle de günümüzde daha belirginleşen derslerden biri ise 
Türkiye'nin Avrupa'nın genel siyasi, ekonomik ve güvenlik 
coğrafyasındaki yeridir. Bunun Avrupa'da hakkıyla anlaşılmasını 
sağlamak temel gayemizdir.

Değerli konuklar,

Türkiye, laik, demokratik Cumhuriyetin kazanımları ve 
başarılarıyla 75 yılda dünyanın 16. büyük ekonomisi haline 
gelmiş, genç, dinamik ve üretken bir nüfusa sahip, dünyada itibar 
gören ve söz sahibi bir devlet konumundadır. Avrupa genelinde 
işlevsel bir yere sahip olmayı amaçlayan, ancak Türkiye'yi içer
meyen tüm oluşumlar eksik kalmaya mahkum olacaktır.
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Türkiye, NATO'ya katıldığı 1952 yılından bu yana bulun
duğu bölgede çağdaş değerleri ve çoğulcu demokrasiyi ödün ver
meden savunan güçlü bir ülke olmuştur. Soğuk Savaş döneminde 
paylaşılan değerlerin savunulmasında bir kale rolü oynayan 
Türkiye, bugün bu değerlerin Altay Dağları'nın eteklerine kadar 
uzanmasında bir köprü işlevi görmektedir. -

Türkiye, Soğuk Savaş sonrası dönemde gerek tarihi, 
kültürel bağları ve deneyimi, gerek jeo-stratejik konumuyla 
Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya uzanan 
geniş coğrafyadaki ülkelerle köklü bağları açısından NATO 
içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu bölgelerdeki istikrarsızlık
lar devam ettiği sürece Türkiye'nin güvenlik endişeleri dinmeye- 
cektir. Bu bölgeler ile Kuzey Atlantik Bölgesi’ndeki genel istikrar 
ve refahın bağını en derinden hisseden ülkelerden biri Türkiye'dir. 
Ülkemiz bu bakımdan gelişmeleri dikkatle izlemekte, uluslararası 
camianın dikkatini potansiyel tehlikelere çekmeye öncülük 
etmekte, çözüm çabalarına katkıda bulunmaktadır.

NATO'nun halihazırda bölge dışı faaliyetlerinin en yoğun 
olduğu Balkanlar T alırsak, Türkiye bu bölgede istikrarsızlık 
belirtilerini isabetle değerlendiren ilk ülkelerden biri olmuştur. 
Bosna-Hersek'le ilgili öncü girişimlerimiz bunun en çarpıcı 
örneğidir. Türkiye Kosova'daki sorun için, toprak bütünlüğü 
prensibi çerçevesinde, tüm tarafların çıkarlarını gözetecek çözüm 
önerilerinin arkasında olduğunu ilan etmiştir.

•  •  ____

Ülkemiz Balkanlar’da istikrarın temini için ikili düzeyde 
ve uluslararası platformlarda çabalarını devam ettirmektedir. 
Kurulmasına öncülük ettiğimiz Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu 
Barış Gücü de bu çabaların bir parçasıdır.

Aynı zamanda bir Kafkasya ülkesi olarak, bu bölgede 
devam eden sorunların da uluslararası meşruiyet zemininde biran 
evvel çözümü ve bölgede refah ve istikrarın yerleşmesi samimi 
arzumuzdur. Bu bölgede devam edecek olan gerginliklerin sonuç
ta Kuzey Atlantik Bölgesi’ni olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.
Zira, Avrupa'nın sınırları artık Hazar kıyılarına kadar uzanmak
tadır.
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Değerli konuklar,

NATO, demokratik ülkeler topluluğunun en güzide kuru
luşlarından biridir. Son yılını yaşamakta olduğumuz 20. yüzyılın 
ikinci yarısına damgasını vurmuştur. NATO'nun yazdığı tarih 
bugün bölünmemiş, demokratik, müreffeh Avrupa idealine bizi 
her zamankinden daha fazla yaklaştırmıştır. Ancak, henüz hedefe 
varılmamıştır. Bu tarihi fırsat heba edilmemelidir. NATO'nun ta
rihi sorumluluklarının bilincinde 21. yüzyılın dünyasında da 
belirleyici rol oynamaya ve barışa hizmete devam edeceğinden 
eminiz. NATO'nun 50. yılını kutlayacağımız Vaşington 
Zirvesi'ne işte bu anlayışla hazırlanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum .
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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TARAFINDAN BATI AVRUPA 
ÜLKELERİNDEKİ İSRAİL, ABD, KENYA VE 

YUNANİSTAN GİBİ ÜLKELERİN DİPLOMATİK 
TEMSİLCİLİKLERİNE YAPILAN SALDIRILARA

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Terör örgütü PKK tarafından Batı Avrupa ülkelerindeki 
İsrail, ABD, Kenya ve Yunanistan gibi ülkelerin diplomatik tem
silcilikleri ile diğer kuruluşlarına karşı düzenlenen saldırılar ve 
şiddet olayları infial uyandırmaktadır. Batı Avrupa'daki Türk tem
silciliklerine, kuruluşlarına ve vatandaşlarına karşı aynı 
çerçevede yöneltilen tehditler ve gerçekleştirilen eylemler de 
büyük tepkiyle karşılanmaktadır.

Bütün bu şiddet hareketleri PKK'nın gerçek yüzünü bir kez 
daha gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin öteden beri bütün 
ülkelere terörizme karşı sıkı işbirliği çağrısında bulunduğu ve her 
türlü terör evlemini şiddetle kınadım bilinmektedir.

Bu yaklaşımımız doğrultusunda terör örgütünün insanlık 
dışı bu tür saldırılarını takbih etmek suretiyle, ilgili ülkelerin, 
bütün yabancı misyon ve kuruluşların güvenliklerini en etkili 
biçimde sağlamasını beklemekteyiz.

Temennimiz, teröre karşı, zaman geçirmeden bütün 
ülkelerin işbirliği ruhuyla hareket ederek bu sorunu kökten 
çözüme yönelik önlemleri almaya başlamalarıdır.
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISI ÖCALAN’IN 
AVUKATI BÖHLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlığını üstlenen 
Alman asıllı ve halihazırda Hollanda'da ikamet etmekte olan 
Britta Böhler, adıgeçen teröristin 12 Kasım 1998 tarihinde 
İtalya'ya gitmesiyle başlayan süreç içerisinde, PKK'nın adeta 
sözcüsü gibi bir tutum sergileyerek, özellikle basına verdiği 
demeçlerle, terör örgütünün propagandasını yapmış ve Öcalan'ın 
İtalya başta olmak üzere, çeşitli Avrupa ülkelerine yönelik sığın
ma arayışlarında yönlendirici bir rol üstlenmiştir.

)

Avrupa basınında, geçmişte Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) 
adlı terör örgütünün içinde yeraldığına dair iddialara da yer ve
rilen Böhler'in, PKK yanlısı tutum ve davranışlarının karşılığında 
önemli bir maddi çıkar temin ettiğini düşünmek gerçekçi olacak
tır.

Adıgeçen avukatın, ülkemizde binlerce masum insanı 
katleden, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç toplama ve insan ticareti 
gibi örgütlü suç faaliyetleriyle terörist eylemlerini finanse eden 
PKK'nın militanlığına soyunmasının Batı Avrupa ülkelerinde 
yaşayan vatandaşlarımızca protesto edilmesini sağlamak amacıy
la, dış temsilciliklerimize gerekli talimat verilmiştir.

  •  •

Avukat Böhler'in, Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak 16 
Şubat 1999 günü ülkemize getirilmesinin hemen ardından, 
avukatlık firmasının diğer ortakları olan Koppen ve Prakken ile 
birlikte, Türkiye’ye gelmeyi planladığı öğrenilmiştir. Adıgeçenin, 
bu şekilde ülkemize gelerek, geçtiğimiz yıl Nevruz kutlamalarına 
katılmak bahanesiyle Diyarbakır'da PKK yandaşlarıyla birlikte 
propaganda eylemlerine karışan İtalyan vatandaşı Dino Frisullo
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örneğinde olduğu gibi, provokatif davranışlara girişmeyi 
amaçladığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, bir yabancı avukatın ülkemizde idari ve adli 
makamlar önünde bir Türk vatandaşının savunmasını üstlenmesi 
esasen mevzuatımıza da aykırı bulunmaktadır.

Sonuçta, Avukat Böhler'in avukatlık firmasının diğer ortak
ları Koppen ve Prakken ile birlikte, 16 Şubat 1998 akşamı KLM 
havayollarına ait bir uçakla İstanbul'a gelmek istemesi üzerine, 
anılan şahısların Türkiye'ye sokulmamalarmı teminen, keyfiyet 
ilgili makamlarımıza iletilmiştir. Nitekim 16 Şubat 1999 akşamı 
İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelen adıgeçen kişiler, ülkemize 
girişlerine izin verilmeyerek, Hollanda'ya geri gönderilmişlerdir.

Avukat Böhler'in Türkiye'ye girişine izin verilmemesi 
kararının alınmasında, adıgeçenin militan geçmişi ve RAF men
subiyeti, PKK yandaşı ve ajanı olarak hareket etmesinin kamu 
düzeni bakımından taşıdığı sakınca ile, sözkonusu durumu 
dolayısıyla adıgeçenin mevzuatımız uyarınca da avukatlık 
faaliyetleri yapmasına esasen imkan bulunmadığı hususları belir
leyici olmuştur.
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TÜRKİYE’DE YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA
İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1. Türkiye Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığı prensibine göre 
yönetilen demokratik, laik bir sosyal hukuk devletidir. Buna göre, 
yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrılmıştır. Nitekim, 
Anayasamızın "yasama yetkisi" başlıklı 7'nci maddesi, "yürütme 
yetkisi ve görevi" başlıklı 8'inci maddesi ve "yargı yetkisi" başlık
lı 9'uncu maddesi bu üç erkin tamamen birbirinden bağımsız şe
kilde kullanıldığını göstermektedir.

2. Anayasamızın 9'uncu maddesi, "yargı yetkisi, Türk mil
leti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır" hükmünü amirdir. 
Anayasamızın 138'inci maddesinden 145'inci maddesine kadar, 8 
madde, mahkemelerin bağımsızlığı, hakimlik ve savcılık mesleği 
ve teminatı, duruşmaların ne şekilde yapılması gerektiği, 
mahkemelerin kuruluşu, hakim ve savcı denetimi ile askeri 
yargıya dair ayrıntılı hükümler ihtiva etmektedir. Anayasamızın 
146'ncı maddesinden 160'ıncı maddesine kadar, "yüksek 
mahkemeler" başlığı altındaki 15 madde ise, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu ve Sayıştay'ın görev ve sorumluluklarına ilişkin 
hükümleri içermektedir. Böylelikle, 177 maddeden oluşan 
Anayasamızın 24 maddesi, münhasıran, bağımsız yargının işlev 
ve görevlerini ayrıntılı şekilde düzenleyen hükümlere ayrılmıştır.

Bu hükümlerden, Anayasanın 138'inci maddesine göre, 
hiçbir kurum, makam, mahkemelere emir ve talimat veremez. 
Anayasa, yargı bağımsızlığını kurumsal açıdan da gerçekleştirmiş 
ve ilgili hükme göre, hakimlerin atanması, terfii, görev yerlerinin 
tayini gibi konular "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu"na
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bırakılmıştır. Birçok Batı ülkesinden farklı olarak, Türkiye'de 
savcılar da hakimlere benzer bağımsız bir statüde görev yaparlar. 
Savcıların özlük işlerine ilişkin kararlar da, Adalet Bakanı tarafın
dan değil, sözkonusu Kurul tarafından alınmaktadır. Yargı bağım
sızlığının diğer bir güvencesi ise, hakim ve savcıların statüsünün, 
genel devlet memurlarından ayrı olarak, özel bir "Hakimler ve 
Savcılar Kanunu" ile düzenlenmiş olmasıdır.

3. Anayasanın amir hükmü olan ve yukarıda izah edilen 
9'uncu maddenin ve yargıya ilişkin diğer maddelerinin incelen
mesinden görüleceği üzere, ülkemizde yargı tamamen bağım
sızdır ve yasama ile yürütme erklerinin yargı üzerinde herhangi 
bir etkisi sözkonusu değildir. Anayasamızın yukarıda işaret edilen 
maddeleri çerçevesinde düzenlenen yargının bağımsızlığı, bir çok
Batılı ülkeye göre, ülkemizde çok daha kesin hatlarla belirlen
miştir.

4. Yargının bağımsızlığına herkesin saygı göstermesi 
gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurum ve kuruluşları bu 
hususa azami riayet etmeye itina göstermekte olup, aynı saygının 
yabancı çevrelerce de gösterilmesini beklemektedir. Bu nedenle, 
Türkiye Cumhuriyeti, yargının bağımsızlığına yönelik herhangi 
bir etki ve müdahaleye müsamaha etmeyecektir.
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TERÖR ORGUTU PKK TARAFINDAN KOORDİNE 
EDİLMİŞ ŞİDDET EYLEMLERİNİN AVRUPA BASININA

YANSIMALARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1. Avusturya'da yayınlanan "Die Presse" gazetesinin 17 
Şubat tarihli nüshasının birinci sayfasındaki başyazıda,

"PKK'nın masum gösterilmesine son verilmesi, PKK'nın katil bir 
örgüt olduğu, siyasi kolu ERNK'nın halen Avusturya'da yasal 
olarak faaliyet gösterdiği, bu örtülü demeklerin artık kapatılması 
gerektiği, AB içinde de teröre karşı önlemlerin koordinasyonuna 
gerek duyulduğu, Yunanistan'ın haftalardır oynadığı ikili oyunun 
bedelini ağır ödediği" vurgulanmaktadır.

2. Aynı gazetenin 18 Şubat tarihli nüshasında "Gösteri 
emirleri uydu TV kanalıyla verildi (Demonstrationsbefehle via 
Satelliten-TV)" başlığı altında yayınlanan bir yorumda ise,

PKK yandaşları tarafından Avrupa çapında gerçekleştirilen 
son saldırıların, PKK'nın Avrupa'da ne kadar organize olduğunu 
gösterdiğine işaret edilmekte, Ocalan'ın emrindekileri itaate zor
lamak için psiko-terör uyguladığı belirtilmekte ve PKK'nın yan
daşlarının organize eylemlerinin esas itibariyla MED-TV tarafın
dan yönlendirildiğine dikkat çekilmektedir.

  •

3. Bavyera içişleri Bakanlığı tarafından 17 Şubat'ta yayın
lanan basın bildirisinde, İçişleri Bakanı Beckstein'ın "Avrupa 
çapında koordine edilmiş şiddet eylemleri bakımından, PKK'ya 
karşı uygulamada devletlerarası bir koordinasyon olmamasını 
tahammül edilemez olarak gördüğü” belirtilmekte ve şu sözlerine 
yer verilmektedir:
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"Bu terör örgütünün Avrupa çapında yasaklanması gereklidir. 
Fakat bir PKK televizyonu tüm Avrupa'da yandaşlarına fikir yay
maya devam ettiği müddetçe biz bundan ışık yılları kadar uzak
tayız."

4. 18 Şubat tarihli "Die Welt" gazetesindeki başmakalede, 
"Avrupa ülkeleri hoşgörülü olmayanlara karşı hoşgörülü olmayı 
alışkanlık haline getirmiştir..." denilmektedir.

5. 18 Şubat 1999 tarihli “Franfurter Rundschau” 
gazetesinde, "Berlin'deki ölüler Türkiye'nin doğusunun 
Avrupa'dan çok uzaklarda olduğuna inananların hata yaptığını 
göstermiştir" görüşüne yer verilmektedir.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN, 
CUMHURBAŞKANI JOSEPH EJERCİTO ESTRADA’NIN 

DAVETİNE İCABETLE FİLİPİNLER’İ ZİYARETİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel, Filipinler 
Cumhurbaşkanı Joseph Ejercito Estrada'nın davetine icabetle, 21- 
23 Şubat 1999 tarihleri arasında Filipinler'e resmi bir ziyarette 
bulunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu ziyaretinde, Milli Savunma 
Bakam Sayın Hikmet Sami Türk, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Metin Şahin ve Turizm Bakanı Sayın Ahmet Tan ile üst düzey 
resmi yetkililer, üniversite rektörleri, meslek kuruluşları temsilci
leri, işadamları ve basın mensuplarından oluşan bir heyet refakat 
edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret programı çerçevesinde, 
Cumhurbaşkanı Joseph Ejercito Estrada ile görüşmelerde bulu
nacak, Cumhurbaşkan Yardımcısı Gloria Macapagal Arrayo, 
Senato Başkanı Marcello Fernan ve Temsilciler Meclisi Başkanı 
Manuel Villar'ı kabul edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, 
Ataneo Üniversitesi'nde Türkiye hakkında bir konferans verecek 
ve Türk ve Filipinli işadamlarına hitap edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Filipinler eski Cumhurbaşkanı 
Fidel Ramos'un 1995 yılında ülkemize yaptığı ziyaretin iadesi 
mahiyetini taşıyan sözkonusu ziyareti sırasında iki ülke arasında
ki ilişkilerin ahdi çerçevesinin tamamlanması bağlamında üç 
anlaşma imzalanacaktır.

Ziyaret sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız Filipinler
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Cumhurbaşkanı Estrada ile Filipinler ve ülkemiz arasındaki ikili 
ilişkilerin ve işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları 
üzerinde duracak, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
görüş alışverişinde bulunacaktır.

Ülkemizin Güneydoğu Asya'ya açılım politikası bağlamın
da Türkiye'den Filipinler’e yapılan Cumhurbaşkanı düzeyindeki 
ilk ziyaret olması dolayısıyla da ayrı bir önem taşıyan sözkonusu 
ziyaret, Türkiye'nin dünya ticaretinde ve üretiminde giderek artan 
bir önem ve ağırlık kazanmaya başlayan ASEAN pazarına açılımı 
açısından da bir ilk adım oluşturacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti bölgelerinde strate
jik konumu haiz Türkiye ve Filipinler arasındaki mevcut iyi iliş
kilerin her alanda daha da geliştirilmesine ve yeni işbirliği alan
larının tespit edilmesine imkan sağlayacaktır.

Ziyareti sırasında Güneydoğu Asya'nın en büyük serbest 
bölgelerinden biri olan Subic Bay Serbest Liman Bölgesi’ni de zi
yaret edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki 
heyet 23 Şubat Salı akşamı yurda dönecektir.
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KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ 
CUMHURBAŞKANI SAYIN RAUF R. DENKTAŞ’IN

BASIN AÇIKLAMASI

- Sözde “Kıbrıs” Meclisi’nin 18 Şubat 1999 tarihinde almış
•  •  ___

olduğu Abdullah Ocalan’la ilgili karar Rum tarafının gerçek 
yüzünü bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüz karası 
kararı alan “Meclis”in Kıbrıs Meclisi olmadığını, sadece Rumları 
temsil eden bir Meclis olduğunu yeniden vurgulamak isterim.

- Rum-Yunan İkilisi çığırtkanlıkla uluslararası terörizme 
vermekte oldukları açık desteği kamufle etmeye çalışırken 
esasında insanlık için yüz kızartıcı, Yunanistan için haysiyet kırıcı 
bir durumu da ortaya koymaktadır.

- Medeni dünyanın terörist bir örgüt olarak kınadığı bir
teşkilata ve masum insanların öldürülmesinden sorumlu terörist-
başı Abdullah Ocalan’a yataklık yapan Yunanistan ile Rum
Yönetimi’nin katillerle, teröristlerle işbirliği elle tutulur hale
gelmiştir. Öcalan’ın Kenya’ya Yunan uçağı ve Rum Yönetimi
tarafından verilen pasaportlarla sokulduğu ve iş meydana çıkınca
Kenya’daki Yunan Büyükelçisi’nin Kenya Hükümeti tarafından
istenmeyen şahıs ilan edildiği yadsınamaz. Bebek ve kadın katili

• •

terörist Abdullah Ocalan’a yataklık eden Yunanistan ve Rum 
Yönetimi’nin Kenya’yı işlemekte oldukları bu uluslararası büyük 
suça alet etmeye çalıştıkları ortadadır. Kenya’nın insanlığa 
yakışan reaksiyonunu takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. 
Artık güneşin balçıkla sıvanamayacağına bütün dünya şahit 
olmuştur. Esasında, bu son yapılanlarla, Yunanistan ve Rum 
Yönetimi’nin terörizmi destekleyen yönetimler listesine alın
maları gereği ortaya çıkmıştır.

- Körü körüne Türk düşmanlıklarının tutsağı haline gelen
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Rum ve Yunanlıların Türk olan herşeye zarar verebilmek için 
uluslararası terörizmi bile destekleyebilecekleri gözönünde 
bulundurulduğunda Kıbrıs Türk tarafının Rumlarla işbirliği ve 
ortaklık opsiyonunu ciddi şekilde gözden geçirmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır.

- Türkiye günlerdir ağırbaşlılığını korumaktadır. Ancak, 
Rum ve Yunanlıların sürdürmekte olduğu bu ciddi saldırganlık ve 
düşmanlık karşısında gerçeklerin konuşulması ve dünyaya 
anlatılması gereği vardır.

# ' *

- Yunanlılar ve Rumlar Yunanistan’da ve Kıbrıs Adası’nda 
Türk halkına karşı emperyalist emellerini sergilemektedirler. 
Bunu kamufle etme girişimleri hüsranla sonuçlanmaya mahkum
dur.
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ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ ÜYELERİNDEN 
OLUŞAN BİR HEYETİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE

İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel ülkemizi ziyaret 
etmekte olan Doug Bereuter başkanlığındaki ABD Temsilciler 
Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti bugün kabul etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri 
ve bölgemizdeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunduktan 
sonra, ABD ile diğer birçok alanda olduğu gibi terörizmle 
mücadele bağlamında da benzer görüşlere sahip olduğumuzu, 
terörizme karşı mücadelenin başarısının uluslararası işbirliğinin 
işletilmesine bağlı olduğu hususunda aramızda tam bir mutabakat 
bulunduğunu vurgulamış ve ABD'nin bu konuda Türkiye'ye 
verdiği desteğe teşekkür etmiştir.

Cumhurbaşkanı Demirel ayrıca, PKK terör örgütünün ele
başının bağımsız Türk mahkemeleri tarafından adil ve şeffaf bir 
biçimde yargılanacağını, savunma hakkının sonuna kadar kul
lanılmasının doğal olduğunu belirtmiştir.

Kabulde yer alan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, 
ABD'nin dost ve müttefik Türkiye ile ilişkilerine büyük önem 
atfettiğini, Türkiye'yi terörizmle mücadelesinde desteklemeye 
devam edeceklerini ifade etmişlerdir.
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YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NE 
SEYAHAT EDECEK VATANDAŞLARA AÇIKLAMA

Kosova sorununa siyasi bir çözüm bulunabilmesi amacıyla 
Rambouillet'de sürdürülmekte olan müzakerelerde henüz olumlu 
bir gelişme sağlanamamıştır. NATO Konseyi'nin bu konuda 
taraflara verdiği süre 20 Şubat 1999 Cumartesi günü saat 12.00'de 
sona ermektedir.

Anılan süre zarfında tarafların, siyasi çözüm konusunda 
anlaşamamaları halinde, NATO Konseyi'nce verilen yetki 
çerçevesinde Genel Sekreter'in hava harekatını başlatması ihtimal 
dahiline girmektedir.

Böyle bir gelişmenin Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nde 
(YFC) yaratacağı genel güvenlik ortamını gözönüne alan 
Bakanlığımız, yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımız ile YFC 
üzerinden Avrupa'ya taşımacılık yapan Türk taşımacılık şirket
lerinin, bir süre için, YFC yerine diğer güzergahları kullan
malarını tavsiye etmektedir.
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ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI 
İLE YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANININ 

AVUSTURYALI KARŞITINA YÖNELTTİĞİ TALEBİNE
İLİŞKİN BASIN BİLGİ NOTU

1. Almanya içişleri Bakanlığı Açıklaması (16 Şubat 1999)
  •  ___

Federal içişleri Bakanı Otto Schily: "... Almanya'daki 
kamu düzeninin korunması açısından bu tür olayların kabulle
nilmesi kesinlikle mümkün değildir. Sorumlular eylemlerinin 
sonucuna katlanmak zorundadırlar, işlenen suçlar hakkında karar
lılıkla ve mümkün olabilecek en sert şekilde takibat yapılacak
tır..."

2. Ana-Athens News Agency (18 Şubat 1999)

Cumhurbaşkanı (Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostis 
Stephanopoulos) AvusturyalI karşıtı Thomas Klestil'den, Yunan 
Büyükelçiliği’ndeki rehineleri serbest bırakmaları halinde, Kürt 
protestocuların tutuklanmamaları için Avusturya Adalet Bakanı 
üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istemiştir.
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BÖLÜCÜBAŞI ÖC AL AN'IN YAKALANMASININ 
ARDINDAN MEYDANA GELEN GELİŞMELER 
ÜZERİNE BONN BÜYÜKELÇİSİ SAYIN TUGAY 

ULUÇEVİK’İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Terör ve şiddet hareketleri günümüzde uluslararası cami
anın kaygılarından başlıcalarım oluşturmaktadır. Terör ve şiddet 
eylemlerine karşı mücadele hususunda uluslararası camiada bir 
kararlılık vardır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çeşitli 
uluslararası forumlarda terörle mücadele konusunda kararlar alın
mış olması uluslararası camianın ortak kaygısını ortaya koymak
tadır.

Dün şahit olduğumuz terörist hareketlerin Almanya'da 
yaşayan vatandaşlarımıza ait bazı demekleri de hedef almış 
olmasını üzüntü ve endişeyle karşılıyorum.

Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız, Almanya'da 
yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına 
büyük önem vermektedir ve gelişmeleri yakından takip etmekte
dir.

Almanya'daki temsilciliklerimiz ile Türk kurum ve kuru
luşlarının korunması ve vatandaşlarımızın can ve mal güven
liğinin sağlanması yolunda Alman makamları nezdinde gereken 
girişimleri yapmış bulunuyoruz.

Vatandaşlarımın, gelişmelerin seyri içinde her zamanki gibi 
soğukkanlı ve ağırbaşlı bir şekilde itidal içinde hareket edecek
lerinden emin bulunuyorum.

Vatandaşlarımın Almanya'da huzursuzluk değil, huzur kay
nağı olduklarını bir kere daha göstermelerini diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
FİLİPİNLER'E YAPTIKLARI RESMİ ZİYARET 

VESİLESİYLE TÜRKİYE’DEN AYRILMADAN ÖNCE
BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 20 Şubat 1999, Cumartesi, Saat: 18.30)

Filipinler Cumhurbaşkanı Joseph Ejercito Estrada'nın da
vetine icabetle, 21-23 Şubat 1999 tarihlerinde Filipinler'e resmi 
bir ziyarette bulunmak üzere Manila'ya hareket ediyorum. Bu 
ziyaretimde bana Milli Savunma Bakanı Sayın Hikmet Sami 
Türk, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Metin Şahin, Turizm 
Bakanı Sayın Ahmet Tan ile üst düzey yetkililerden, işadamların
dan, meslek kuruluşlarımızın ve basın yayın organlarımızın tem
silcilerinden oluşan bir heyet refakat etmektedir.

Bu ziyaretim, Filipinler Cumhurbaşkanı’nın 1995 yılında 
ülkemize yaptığı ziyaretin iadesi mahiyetini taşımaktadır. 
Türkiye'den Filipinler'e Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez resmi 
ziyarette bulunulmaktadır. Bu bakımdan ziyaretimin tarihi bir 
anlamı olacaktır.

Gelişen Türk sanayiine yeni pazarlar bulmak ve küresel 
ekonominin imkânlarından daha geniş biçimde yararlanabilmek 
amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde Güneydoğu Asya ve 
Pasifik ülkeleriyle de ilişkilerimizi güçlendirmeyi öngörmekte
yiz. ASEAN ve APEC gibi bölgesel kuruluşlarda aktif rol 
oynayan Filipinler'e yapacağım bu ziyaret, ikili ticari ve 
ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin yanısıra dünya 
ticaretinde ve üretiminde giderek artan bir önem ve ağırlık kazan
maya başlayan ASEAN pazarına açılımımız açısından da bir ilk 
adım teşkil edecektir.
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Ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı Estrada'nın yanısıra 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arrayo, Senato Başkanı Marcello 
Feman ve Temsilciler Meclisi Başkanı Manuel Villar ile de 
görüşeceğim. Ayrıca, Ataneo Üniversitesi'nde Türk dış politikası 
ve dünyadaki gelişmeler hakkında bir konuşma yapacağım. 
"Makati Business Club"ta da Türk ve Filipinli işadamlarına hitap 
edeceğim.

Ziyaretim sırasında yapacağım görüşmelerde, Türkiye- 
Filipinler ilişkilerini ve işbirliğini her alanda geliştirme imkân
larını muhataplarımla birlikte bütün boyutlarıyla araştıracağız. 
Ayrıca, başta Cumhurabaşkanı Estrada olmak üzere Filipinli yet
kililerle bölgesel ve uluslararası konular üzerinde görüş teatisinde 
bulunacağız.

• •

Ote yandan, bana refakat eden heyet mensupları da 
Filipinli karşıtlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceklerdir.

Bu ziyaretim Türkiye ile Filipinler arasındaki ilişkilerin 
ahdi çerçevesinin tamamlanmasına da vesile teşkil edecektir . Bu 
bağlamda, iki ülke arasında "Ekonomik ve Teknik İşbirliği 
Anlaşması", "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması" ile "Resmi Pasaportlarda Vize Muafiyetini Öngören 
Anlaşma" imzalanacaktır.

Filipinler'de bulunacağım süre zarfında, Subıc Bay Serbest 
Liman Bölgesi'ni de ziyaret edeceğim.

Ziyaretimin, Türkiye-Filipinler ilişkilerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunacağına ve somut işbirliği alanlarının tesbit edilme
sine imkân sağlayacağına inanıyorum.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL’İN 
TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE YAPTIĞI 

TELEFON GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel bugün 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı'nı tele
fonla arayarak, doğum gününü ve aynı güne rastlayan 
Türkmenistan'ın Bayrak Bayramı'm kutlamıştır.

Cumhurbaşkanı Demirel görüşmede ayrıca, Hazar Geçişli 
Doğal Gaz Boru Hattı için lider firma seçilen PSG Konsorsiyumu 
ile Türkmenistan arasında dün imzalanan anlaşma vesilesiyle de 
tebriklerini iletmiş ve bölgemizin ortak refahı ile kardeş 
Türkmenistan'ın kalkınmasına hizmet edecek bu projenin süratle 
gerçekleştirilmesine çok büyük önem atfettiğimizi bildirmiştir.

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [129]



t e r ö r is t  o c a l a n t n  a d a l e t in  o n u n e
ÇIKARILMASI KONUSUYLA İLGİLİ BAKANLIK

AÇIKLAMASI

Türkiye'nin hukuk çerçevesinde sürdürdüğü teröre karşı 
mücadele, terörbaşının adalete teslim edilmesi hedefine 
ulaşmıştır.

Terörbaşının adalete teslimi uluslararası terörizmle 
mücadelede önemli bir aşamadır. Bu, bazı Avrupalı çevrelerin 
engellemelerine, uluslararası hukuku çiğnemelerine ve Rum- 
Yunan cephesinin terör örgütüyle artık belgelenmiş suç ortaklığı
na rağmen gerçekleşmiştir. Bununla beraber, bazı Avrupa 
hükümetleri teröristi kendi ülkelerine sokmamak ve barındırma
mak yolunda kararlı davranmış, terörizmi yüreklendirmekten 
kaçınmış ve uyarılarımızı dikkate almışlardır. Bu ülkelere 
teşekkür ediyoruz.

Türk yargısı bağımsızdır. Bu bağımsızlık kesin ve koşul
suzdur. Hakimleri ve savcıları etkilemeye çalışmak yasalarımıza 
göre suçtur. Türkiye'nin ne içinde, ne dışında hiçkimsenin ve 
hiçbir çevrenin yargıya müdahalesi mümkün değildir. Bir hukuk 
devleti olarak Türkiye, ulusal ve uluslararası hukukun gereklerini 
titizlikle yerine getiren bir ülkedir. Bu nedenle, herhangi bir 
üçüncü çevreden gelecek bir müdahale teşebbüsüne Türkiye 
müsaade veya müsamaha etmeyecektir. Terörbaşı firar halinde 
iken hukukun üstünlüğü ilkesine kendi çıkarlarını gözetme 
bahanesiyle sahip çıkmayanların adil yargılama konusunda bize 
karşı hiçbir söz hakları olamaz.

Terörbaşının yargılanmasıyla birlikte terör örgütüne bazı 
yabancı ülkelerce ve yabancı çevrelerce sağlanmış işbirliklerinin,
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yapılmış maddi ve mali yardımların, uyuşturucu ticaretinden alın
mış payların, sorumlularıyla birlikte hukuk ve adalet önüne geti
rilmesi, teşhir edilmesi imkanı bulunacaktır.

Bütün uyarılarımıza rağmen PKK teröristlerine destek 
verenler şimdi terörizmle işbirliğinde suçüstü yakalanan 
Yunanistan ve suçortağı Güney Kıbrıs Yönetimi’ni kurtarmak 
için Türkiye ile AB arasında yeni gündemler yaratmak arayışına 
girmişlerdir. Bu oyuna gelmemesi hususunda AB'nin dikkatini 
çekiyoruz. AB, terörizme açık destek vermiş olan bir üyesini bu 
vahim gidişten döndürmek ve hesap sormak sorumluluğu altın
dadır.

Yunanistan ve GKRY önce terörizme olan desteklerinden 
vazgeçmeli, teröristlerle içiçe yaşamanın ve binlerce kişinin katili 
olan bir terörist caniye yataklık ve yardım etmenin hesabını ulus
lararası topluma vermelidirler. Türkiye, bu konuyu ısrar ve ka
rarlılıkla izleyecektir.

Bazı ülkelerde kimi çevrelerin terör örgütüne yıllardır 
sergilediği hoşgörünün, verdiği desteğin, aymazlığın bu ülkeleri 
terörün hedefi haline getirdiği şimdi nihayet anlaşılabilmektedir. 
Gerekli dersin alınacağı, ilgili hükümetlerin kendi halklarını içine 
düşürdüğü tehlikenin nihayet görüldüğü tarafımızdan umut 
edilmektedir. Bu bağlamda, terör örgütünün, son saldırılarını 
gerçekleştirdikleri bazı Avrupa ülkelerinin ve kuruluşlarının 
yöneticilerini tehdit ettikleri, işgallerine son vermek için pazarlık 
yaptıkları, bu ülke yöneticilerini belirli davranışlara zorladıkları 
bilinmektedir. Şimdi, sözkonusu yöneticiler terörün tehdidi altın
da, Türkiye karşıtı girişimler başlatacakları izlenimi vermekte- 
dirler.Bu yola girmemelerini önemle tavsiye etmekteyiz. Teröre 
baş eğmek ve onu yüreklendirmek anlamındaki bu tarz girişimler, 
doğrudan doğruya kendi içlerinde sorunlara ve kendi halklarını 
terörün hedefi yapmalarına yol açacaktır. Bugün tehdit ve şiddet 
karşısında sinenler, yarın kendi toplumlarmı daha büyük sorun
larla karşı karşıya bırakacaklardır.

Türkiye, PKK elebaşısının yakalanmasıyla doğan önemli
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fırsatları halkının refah ve mutluluğunu artırmak için değer
lendirmede kararlıdır. Hem adaletin gereğinin yerine geleceğin
den, hem yıllardır süren terörizmle bağlantılı sorunların çözüme 
kavuşturulacağından herkes emin olmalıdır. AB, AK ve diğer 
çevrelerin bu sürece yapabilecekleri en önemli katkı, bu süreci 
yönlendirme iddiaları içine girmek yerine, terörizmle mücadelede 
kendi sorumluluklarını üstlenmektir.

[132] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999



PRIME MINISTER BÜLENT ECEVIT S OPENING 
REMARKS AT THE PRESS CONFERENCE 

FOR INTERNATIONAL JOURNALISTS IN ANKARA

(UNOFFICIAL TRANSLATION)

For about 15 years Turkey has suffered a very cruel form of 
secessionist terrorism.

This has cost Turkey over 30 thousand lives and huge 
material losses.

Most victims of PKK terrorism have been our citizens of 
Kurdish origin, including helpless babies, children and women 
who were killed in their villages and hamlets.

The PKK has also tried to obstruct development in the 
Eastern and Sout-eastem parts of Turkey.

The PKK claims to be fighting for Kurdish rights; but, in 
effect, it has acted as the real enemy of the Kurds.

In contrast to the racist heritage and tendencies of certain 
European nations, we have had no concept of racial differentia
tion, and there has been no instance of racial conflict or discrim
ination in Turkish history.

We cannot afford racial differentiation or discrimination in 
any case, because there are a great number of mixed families all 
over the country.

Aspiring to divide Turkey would, therefore, lead to identi
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ty cries for millions of families and individuals.

Turks and Kurds of Turkey are of one nation.

They fought arm-in arm in our War of Liberation.

They have jointly established the Turkish Rebuplic.

Since the inception of parliamentary life in 1920, large 
numbers of representatives have been of Kurdish origin.

They have reached highest positions in politics, in admin
istration, in the Army and in business.

Therefore the issue we are faced with in South-eastern and 
partly Eastern Turkey is not, in essence, an "ethnic" or "Kurdish" 
issue as many Europeans like to call it.

The problems and ailments of these regions are largely due 
to their semi-feudal heritage.

The vestiges of feudalism which hindered development, 
would have eroded by now if were not for PKK terrorism.

But, inspite of constraints of terrorism, things have started
to change in recent years, as industrialization and development 
gained pace.

In those districts of South-eastern Turkey where economic
and social development has reached a certain level, terrorism has 
visibly abated.

The previous Government had launched a development 
drive in these regions, by offering generous incentives to those 
who would invest in this part of the country.

The present Government also has declared its determina
tion to accelerate this drive in comprehensive way.

[134] DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999



The ambitious educational reform that we had initiated in 
mid-1997 has already begun to bear fruits in these regions.

• •

As soon as Ocalan was caught and brought to justice in 
Turkey, I issued a call to those young people who had been mis
led and entrapped by the PKK, to surrender and benefit from the 
repentance bill that is before the Parliament. They will also be 
offered vocational training to help and prepare them for a pro
ductive and peaceful life.

I would also like to call on those circles in Western Europe 
who have been supporting and provoking the separatist terrorist 
organization PKK to stop this unseemly behaviour.

Those circles and goverments who, for years, had provoked 
or condoned the PKK atrocities, or had been encouraging seper- 
atist tendencies against Turkey, must have realized during the 
recent days that they had been playing with fire.

There is a Turkish expression: " Long live the snake that 
doesn't bite me"... The attitude of some governments in Europe 
could well be described with that expression. Now that have been 
slightly bitten by the snake, they may better realize what we have 
been suffering for many years.

I hope that no European Goverment will attempt to bargain
at Turkey's expense with those PKK terrorists who have savagely
occupied and rampaged public buildings and consulates in recent 
days.

Such bargains will not be binding on us.

Any compromise with terrorists would inevitably encour
age them for further attrocities and bring humiliation to the gov
ernments concerned.

The political turmoil that has recently erupted in Greece 
has shown that involvement with terrorism against Turkey is
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bound to have a boomerang effect.

I hope Greek politicians may come to realize that dialogue 
with Turkey would be a much safer way of addressing common 
problems than giving support to terrorism.

The judiciary process for Ocalan has started.

Justice is completely independent in Turkey. Neither the 
government nor the Parliament can intervene in its functioning.

We will also expect the politicians and governments of for
eign countries, or the representatives of any international body, to 
refrain from attempts to put pressure on our courts. We would 
consider such attempts as an unacceptable affront to Turkish jus
tice.

Particularly those governments who have prevented their 
own judiciary from performing their functions as a concession to 
PKK terrorism are not entitled to give lessons in justice to any 
country. i ; ;

Before I end, I would like to stress that substantial decrease 
in terrorism would be conductive to improvements and reforms in 
the socio-economic and political life of the country.
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LIFTING THE VEIL ON MODERN TURKEY, IN ALL
ITS COMPLEXITY

(The Washington Times)

By Gerald Robbins

Complexities abound in Turkey: It's a developing country 
with an imperialist past: its democracy has authoritarian roots 
while Turkish Islam is a heterodox affair.

Such incongruities need seasoned observers for decipher
ing. Nicole and Hugh Pope fit the bill. Both are veteran Turkey 
correspondents who recognize that their subject" is a category all 
its own." Most Western reportage avoids probing the Turkish 
mentality and narrowly focuses upon human rights abuses or gov
ernmental crises. This coverage propagates the idea of a dark, 
foreboding place, a la "Midnight Express." The Popes counter 
that impression with "Turkey Unveiled" a candid portrayal of an 
intricate environment.

Today's opinions of Turkey closely resemble the late-19th- 
century judgements about the Ottoman Empire. "Harsh treat
ment" seems to have become a generic term, whether it refers to 
the current Kurdish situation or the once-subject Balkan popula
tions. What's dangerously implicit in this perspective is the belief 
that Turks have repressive if not sociopathic mentality that's inca
pable of dealing with dissent. It's an aged Christian bias, dating 
back to Byzantine fears of the Muslim conqueror and employed 
today as justifable grounds for keeping Turkey out of the 
European Community.
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Unfortunately "human rights" has no settled meaning for 
Turks, and indeed is often freighted with negative connotations. 
In response to Western complaints about human rights, Turks 
often cite the commercial practice known with the Ottoman 
Empire as "capitulations." Dating back to the 16th century, "capit
ulations" granted near complete autonomy to Western commer
cial interests operating within the Empire and, in the eyes of many 
Turks, were tantamount to the creation of Western colonies. In 
light of these pseudo-colonies, many contemporary Turks find it 
more than a little ironic to field complaints about human rights 
from the very Western powers to whom capitulations were grant
ed.

Capitulations had a further consequence within the 
Ottoman Empire: They eventually became an extraterritorial right 
claimed by Christian minorities. The Turks were affronted by this 
attitude toward their millets ("communities"), which had religious 
and commercial autonomy under Ottoman rule. Matters were fur
ther frayed when the Young Turks revolution produced a consti
tution offering equal rights for all Ottoman citizens. Instead of 
enthusiastically accepting this 1908 proposal, Christian politi
cians used it as a bargaining position for further entitlements. 
Unable to build an interfaith coalition, the Young Turks eventual
ly adopted a restrictive nationalist ideology.

The Treaty of Sevres is another unheralded grievance. 
Although it was never implemented, Sevres became the rallying 
cry for a fledgling Turkish Republic. Consider this plan the final 
chapter in capitulations. Imposed by the Allies on a defeated 
Ottoman Empire after World War I, large strips of land were par
celled out to the French, Italians and Greeks. An independent 
Armenian republic was to be created, along with an autonomous 
Kurdish region.

As for the Bosphorous Straits and Constantinople, they 
were to be placed under international control. All the Turks were 
left with was a small piece of northern Anatolia. Kemal Atatiirk's
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War of Independence defeated this planned partition, but nearly 
80 years later, Turkish politicians still refer to Sevres when ques
tioning foreign motives.

The greatest suspicions concern Russia. There's been a 
continuous Russo-Turkish rivalry going back to Catherine the 
Great’s time. A central aspect revolves around Moscow's need to 
access warm water ports via Turkey's Bosphorous Straits.

The latest episode in this struggle concerns a likely 
increase in oil tanker traffic emanating from former Soviet 
republics. Currently, 30 million tons of crude pass through the 
narrows per annum, and this is expected to double come the next 
century. Considering that Istanbul's population of 12 million is 
likely to grow along with increased tanker traffic, it's a recipe for 
disaster. Russia claims the right of free passage accorded to it by 
international agreement, but Turkish officials insist they will only 
allow tonnage to increase 20 percent.

At least this is an open dispute that doesn't reflect the past 
subterfuges of both sides. Terrible repercussions have occurred 
when minorities act as proxies in this struggle. Heed the 
Armenian genocide. Turkey's brutal actions must be condemned, 
but they were not without cause. Often missing in the accounts 
are clear instances of Czarist support for an Armenian revolt 
against World War I Ottoman forces. As a result, Turkish offi
cialdom sees no reason to apologize for the measures that were 
taken against traitors and saboteurs.

Privately, though, many Turks will admit that a kirim or 
"deliberate slaughter" occurred (genocide is considered too con
troversial a word since it implies complete extermination). 
"Trying to show we were right is only trying to justify our bar
barism and can be a preparation for greater massacres" a Turkish 
author notes.

Coming to terms with its Ottoman legacy isn't the most 
controversial issue facing Turkey, however. The oft reported
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Kurdish question is important especially to Western observers, 
given their concerns over human rights. But to the Turks them
selves, the ongoing Islamic revival is the most important devel
opment. Mr. And Mrs. Pope are adept observers of Turkish Islam 
and fully understand its varied appearances.

There's a populist vein running through the religious debate 
that can be traced in the cultural rift between Europeanized 
Western Turkey and the tradition bound East. Atatürk's secular 
emphasis widened differences, alienating the Eastern populace 
with his atuocratic tactics. Dictating democracy never took hold 
in this region.

Gecekondu ("nightbuilt") settlements have been the nucle
us of this graassroots movement. Sprouting up around the out
skirts of Istanbul, Ankara and Izmir a quarter century ago, they 
were quickly dismissed as squatter camps by governmental 
authorities. By default, mosques became civic administration cen
ters. Representing a familiar symbol of dependability, the mosque 
successfully helped rural migrant adjust to urbanization. These 
self-sufficient communities have become a pivotal factor in 
Turkish politics, symbols of the Islamic party's cogently phrased 
"just order."

Islam isn't a monolithic politics force, though. In fact, the 
mystical brotherhoods known as tarikkat are largely apolitical, 
while the Alevi Muslims,an offshoot of Shiite Islams are at odds 
with the Sunni majority and staunchly defend Atatürk's secularist 
principles. Bloody clashes have transpired between these two 
groups, who differ on faith and ideology.

One of the book's most unique glimpses is that of a woman 
engaged in religious activities. Behind the shapeless coat and 
headscarf there's someone willing to work in a very chauvinistic 
atmosphere. She's not from the hinterlands, but rather an urban 
lawyer who, the authors write "could almost be likened to a fem
inist with social-democratic tendencies, perceiving Islam as a reli
gious form of social work." Her ability to cope with constant ffus-
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tration and patronizing attitudes reflects Turkey's many paradox
es.

It's a shame that more pages aren't devoted to personal por
traits such as this. Nonetheless, the Popes have written the most 
comprehensive history of this often misunderstood place in over 
a generation. They expertly weave a vast array of figures and 
events into discernible patterns. Reminiscent of Luigi Barzini's 
"The Italians," "Turkey Unveiled" should become the standard- 
bearing history of this most fascinating society.

*  Gerald Robbins is a travel writer and journalist specializing 
in Turkey and Central Europe.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MAKATI BUSINESS
CLUB'DA YAPTIKLARI KONUŞMA

(Makatı Intercontinental Oteli, 22 Şubat 1999, Pazartesi, Saat: 13.00)

It is a great pleasure for me to be here with you at this lunch
which is organized by the Makati Business Club in cooperation

  •

with the Management Association, Financial Executives Institute 
and The Bankers Association of the Philippines. I also welcome 
the members of The Foreign Economic Relations Board of 
T urkey.

My visit constitutes the very first one ever by a Turkish 
president to the Philippines. I consider it as a good opportunity to 
discover the potentials of our two countries with the aim of build
ing a new partnership towards the twentyfirst century.

Today, I would like to give you a brief account of the pres
ent state of the Turkish economy and share with you my views for 
further developing the economic and commercial relations 
between Turkey and the Philippines.

The economic problems Turkey experienced in the past had 
largely been generated by the inward working economic system. 
In fact, only two decades ago, we had an economy based on 
import substitution and we exported a handful of export items 
which were mainly limited to agricultural products.

Under a drastic economic programme initiated in the early 
80's, we liberalized foreign trade, deregulated the foreign 
exchange regime, reduced government intervention with the 
banking system and made a comprehensive tax reform.
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These reforms gave a new dynamism to the economy of 
Turkey. The private sector has become the driving force, and 
Turkey's role in the global economy has vastly changed. It 
became totally integrated with the global economy, becoming a 
global state.

The World Bank which included Turkey among the twelve 
emerging markets has now qualified her as one of the emerging 
"giants". In fact, Turkey has one of the largest economies in the 
region with a GDP of more than $ 400 billion dollars. 75 percent 
of Turkey's GDP is generated in industry and trade. Turkish econ
omy's annual growth rate has averaged 5 percent since 1980. In 
1995, our economy grew by 8.1 percent, in 1996 by 7.9 percent 
and in 1997 by 8 percent. The per capita GDP in terms of pur
chasing power parity in Turkey is 6 thousand dollars.

Turkey's total foreign trade of goods has increased with an 
average of 11 percent between 1990-1996. Turkey has a total 
trade volume of 71 billion dollars. The share of industrial goods 
in total merchandise exports is 90 percent. In some specific sec
toral areas such as contracting services, Turkey is among the top 
10 world services exporters. Turkish contractors have so far 
undertaken 40 billion dollars worth of works in 39 different 
countries.

Turkey, willing to accelerate the entry of foreign capital 
and transfer of technology has established 9 free zones in which 
the volume of trade has increased to 5.5 billion dollars. As a pop
ular tourism center we have a revenue of 7-9 billion dollars from 
this sector. It is one of the main income generating sectors of our 
economy.

Turkey is also one of the self-sufficient countries in major 
food stuffs, although the share of agriculture in the GDP is declin
ing. Abundant agricultural land combined with many variations in 
climate make it possible to grow virtually every kind of crop.

Turkey has launched a massive water resources develop-
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ment program since the 1950's in order to achieve sustainable use, 
management and protection of her water resources. In this 
respect, Southeastern Anatolia Project (GAP) is the greatest 
regional initiative. This initiative is a combination of several sub- 
projects related to the construction of 22 high dams and 19 hydro
electric power plants. These will irrigate 1.7 million hectares of 
farmland in 2020 and will generate 27 billion kwh of electricity a 
year. So far we have invested 16 billion dollars in this project. We 
will spend another 16 billion dollars in the years to come.

We still continue to implement structural reforms which 
include an extensive privatization programme while further disci
plining our fiscal policies and reducing budgetary spending in the 
coming years in order to reap more benefits of the economic pro
gram .

Distinguished guests,

The transformation which has been taking place for some 
time in Europe has a direct bearing on our economy. 60 percent of 
our trade is with Europe and we are the 6th largest trade partner 
of the European Union. Turkey is an associate member of the 
Union. Turkey entered the European Customs Union in January 
of 1996.

The customs union with the European Union, marks an 
important milestone in our objective of full membership in the 
European Union. Turkey's eligibility for full membership has 
already been reaffirmed on several occasions. When compared 
with other candidates, Turkey's economic advantage is clearly 
visible from its economic performance on the implementation of 
the customs union.

Another historic step taken by the EU is the launching of 
the single currency the "euro" as of 1st January 1999. The euro 
has the potential to become one of the key international curren
cies alongside the US dollar and the Japanese yen. It will have 
many effects upon the economies of third countries, whose
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exports to the countries in the euro-zone will be facilitated by the 
adoption of a single currency. I believe Turkey's achievements in 
liberalization and structural reform, and its close relations with 
the EU will give it a substantial edge in reaping the benefits the 
euro will ultimately bring.

Today Turkey has a pivotal role in the vast Eurasian geog
raphy spanning from the Atlantic to the Pasific. By virtue of her 
location, Turkey is at the epicenter of transportation and telecom
munication corridors and energy networks connecting Europe and 
Asia. For the same reason Turkey is considered to be an ideal 
transit route for transporting Caspian and Central Asian oil and 
gas which is worth more than 8 trillion dollars in value, to the 
international markets. The East-West energy corridor that will 
bring the Central Asian oil and gas to Turkey and via Turkey to 
Europe is fast becoming a reality. Turkey and The United States 
are closely associated in this endeavour.

Distinguished Guests,

Let me now touch on our bilateral economic relations with 
the Philippines. Trade volume between Turkey and the 
Philippines is no doubt minimal and far from reflecting our real 
potentials. One of the reasons is that the Turkish and the 
Philippine businessmen do not have enough knowledge about the 
economic potential of each other's countries. I therefore strongly 
urge you to establish a Joint Business Council.

The legal basis of our economic cooperation has to a large 
extent been completed today by the signing of two important 
agreements namely, “the protection and promotion of invest
ments” and “the economic and technical cooperation” agree
ments. With the signing of these agreements, I hope the existing 
opportunities will turn into concrete areas of cooperation and 
partnership.

One prospective area for cooperation lies in the field of 
construction. Joint ventures can be established with the Turkish
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companies in the fields of water management and the construc
tion of flood regulation systems, high dams, irrigation systems, 
roads and housing. Tourism, telecommunications, food, textile, 
cement and fertilizer industries are other possible areas of coop
eration.

Turkey and the Philippines can also cooperate in the field 
of small and medium scale enterprises. Turkey has a fairly devel
oped base for small and medium scale enterprises which is the 
backbone of the Turkish economy. We are in a good position to 
offer expertise in this area to the Philippines. In fact Turkey will 
extend technical assistance in the fields of jewellery and shoe- 
making to the Philippines.

Distinguished Guests,
  f

The financial crisis continue to plague the regional coun
tries putting a hard strain on their social and political systems. 
However, we strongly believe that East Asia has the capacity to 
come out of this crisis, quite soon. In fact, there have been notable 
progress by most countries in the region. Moreover, the funda
mentals of East Asia's economic and social strength such as abun
dant human skills, experience and entrepreneurship remained 
intact.

The crisis may provide the regional countries the opportu
nity to rebuild their financial structures in a healthier way to pre
pare them for a more competitive global economy. I am pleased 
to note that the Philippine economy has proven to be resilient in 
the face of the crisis. Through the policies of market liberaliza
tion, deregulation and privatization, the Philippines has devel
oped sound economic policies that have helped her stand on solid 
footing and be competitive.

In this increasingly shrinking world no country can assume 
itself safe and protected from the effects of political and eco
nomic problems elsewhere. The Asian financial crisis and its 
wide-ranging effects are striking examples in this regard. The cur
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rent crisis should not discourage the development efforts that cre
ated the economic miracle in the Asia-Pacific region. We should 
never forget that every nation has a right to development. But 
what kind of a development? There is one answer to it: it should 
be people-centered. Therefore, to protect the right to development 
requires a strong commitment to democracy. For, democracy, 
development and peace are inseparable. And, only through 
international cooperation at regional and global levels can we 
embrace this golden triangle. This should be our road map 
towards the twentyfirst century that should be a century of peace, 
freedom and prosperity. We, the peoples of the world will make 
this happen.

Distinguished Guests,

Distance is no longer a hindrance for furthering economic 
and commercial relations. Through technological developments 
and globalization process we became increasingly interdepend
ent. I am confident that, through the joint initiatives of our respec
tive business sectors, together we can contribute to the deepen
ing of our bilateral economic partnership. I am confident that 
entrepreneurs from both countries will open up new horizons for 
our countries when they bring together their experience and cap
ital. I wish you success in your endeavours.

I thank you all for your kind attention, and would like to 
propose a toast to the Turkish-Filipino friendship and partnership.

Mabuhay!
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ADDRESS BY H.E. SULEYMAN DEMIREL, 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

AT THE ATENEO UNIVERSITY

(Ateneo Üniversitesi, 22 Şubat 1999, Pazartesi, Saat: 15.00 )

Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

At the outset, I would like to thank the Ateneo University 
for inviting me to address such a distinguished audience. It is 
indeed a great honour for me to make the first official visit from 
Turkey to the Philippines at the presidential level. Our two coun
tries, although far apart in distance, are now taking important 
steps to become partners towards the twentyfirst century. 
Therefore, this visit gains additional historic significance. Indeed, 
at an era when globalization has become an undeniable reality 
affecting every comer of the world and every aspect of life we are 
determined to build new links and cooperation mechanisms with 
Southeast Asia and the Pacific region.

Today at the threshold of a new century, both Turkey and 
the Philippines find themselves well positioned to benefit greatly 
from the emerging opportunities that this new era presents. 
Situated in two distinct but strategic regions of the world, they 
both feel a new found strength in their potentials and achieve
ments.

Our countries are the sources of stability and prosperity in 
their volatile regions. They are also aware of the degree of inter
dependence that the globalization process is now offering. In this 
increasingly shrinking world no country can assume itself safe
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and protected from the effects of political and economic devel
opments elsewhere. The Asian financial crisis and its wide-rang
ing effects are striking examples in this regard. The current crisis 
should not discourage the development efforts that created the 
economic miracle in the Asia-Pacific region. We should never 
forget that every nation has a right to development. But what kind 
of a development? There is one answer to it: it should be people- 
centered. Therefore, to protect the right to development requires 
a strong commitment to democracy. For, democracy, development 
and peace are inseparable. And, only through international 
cooperation at regional and global levels can we embrace this 
golden triangle. This should be our road map towards the twenty- 
first century which should be a century of peace, freedom and 
prosperity. We, the peoples of the world will make this happen.

In this context, it is important that Turkey and the 
Philippines use this chance and work together to further develop 
their relations so as to benefit from the golden opportunities that 
the enlarging global village offers. This would also help them 
protect themselves from the risks that may affect their prosperity. 
For that, I believe we need a new conceptualization which will 
allow us to see our perspectives better and prepare ourselves to 
move forward in fostering this important relationship. Since the 
achievement of this end requires primarily a better understanding 
of one another, today I will elaborate on Turkey; what it stands 
for and what it can offer for our common efforts towards building 
a common future.

From being a poor, backward, agrarian country in 1923 to 
becoming an industrialized urban society with a full fledged 
democracy in 75 years has been indeed a historic process of 
transformation unmatched ever before or since. The Turkish 
Republican Revolution led by Atattirk has successfully demon
strated the compatibility of Islam, democracy and secularism. 
Thus, Turkey has taken its distinct place among the common
wealth of secular democracies that are in the forefront of univer
sal civilization.
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Atatiirk once said "people who are not civilized are con
demned to remain under the domination of those who are. And, 
civilization is the modem world, of which Turkey must be a part 
if she wishes to survive. The nation is determined to adopt exact
ly and completely, both in substance and in form, the way of life 
and the methods which contemporary civilization offers to all 
nations." Accordingly, the fundamental ambition of the Republic 
has always been to transform Turkey into a modem country. 
Hence, our aspiration is as your national hero Dr. Rizal once said 
eloquently, "the good of my country: that is all I pursue."

Our secular republican model introduced radical institu
tional, cultural and legal reforms. In the context of this great 
transformation, the principle that all citizens are equal and free, 
without any discrimination based on race, ethnic origin, color, 
creed, language, religion or sex, establishes the basis of our 
republican covenant. The constitutional democracy in Turkey was 
founded on this sound basis. Democracy, secularism and consti
tutional patriotism are the pivotal concepts on which our Republic 
is solidly built and developed.

Distinguished guests,

Turkey's location at the crossroads of three continents and 
its cultural, historical and economic links with most of the regions 
in such a periphery calls for a multi-dimensional foreign policy. 
Turkey's strong ties both with the West and the East as well as its 
aspiration to reconcile varying interests, is illustrated by its broad 
ranging participation in international and regional bodies. We are 
a founding member of almost all of the European organizations. 
We are a member of NATO, the Council of Europe, OECD, 
OSCE and an associate member of both the European Union and 
the Western European Union. We also play an active role in the 
Organization of the Islamic Conference as the only secular and 
democratic country.

We have a strategic partnership with the United States cov
ering all the vital issues in our wider region extending from
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Atlantic to Pasific. We have a long standing relationship with 
Russia which we see as an important partner in Eurasia. As a 
Middle Eastern country Turkey is an active supporter of the 
Middle East Peace Process. As a Balkan and Caucasus country 
we attach utmost importance to the international legitimacy in 
both regions. We have been contributing to the peaceful resolu
tion of all the conflicts in the Balkans and the Caucasus based on 
respect for international law. We strongly believe that such an 
approach contributes greatly not only to political stability but to 
the economic well-being of all the states in these regions and will 
bring about prospects for regional cooperation. Indeed, as a mat
ter of principle, we oppose aggression everywhere and advocate 
the resolution of disputes through peaceful means on the basis of 
respect for territorial integrity, international legitimacy and other 
fundamental principles of international law. In short our foreign 
policy is guided by Ataturk's dictum, "peace at home, peace all 
over the world". Consequently, we have been an active partici
pant in the peacekeeping and peace enforcement operations from 
Bosnia to Georgia, from Albania to Hebron.

Furthermore, bearing in mind that to go forward at all is to 
go forward together, Turkey has assumed a pioneering role in pro
moting intra as well as inter-regional economic cooperation 
schemes. The Black Sea Economic Cooperation, enlargement and 
reorganization of the Economic Cooperation Organization and the 
D-8 are Turkey's most significant contributions in this context. 
This cooperation network extends from the Bering sea and the 
Southeast Asia all the way to the Atlantic covering twentyfour 
countries in three continents.

In this quest we draw strength from the remarkable 
achievements of the past 75 years which have enabled Turkey to 
become a regional power of stability, peace, moderation and pros
perity. Taking a quick glance at Turkey's successes and potentials 
we see global state, full of potentials and promises for the future. 
Let me highlight some of the strong marks of Turkey:
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- While growing in population five fold from 13 million to 
65 million since 1923, Turkey has managed to transform itself 
from a predominantly agricultural society into a dynamic indus
trial society where 70 percent of its population live in the cities. 
It has 72 modern universities all around the country with more 
than 1 million students. Furthermore, 23 percent of the universi
ty professors are women, and this is the highest percentage among 
the European countries.

- Today Turkey is among the top ten emerging markets 
according to the United States Commerce Department, the six
teenth largest and fourth fastest growing economy in the world 
with a 400 billion and 6 thousand dollars total and per capita 
GNP respectively. In turn, Turkey has become a capital export
ing country in a region where the lack of financial resources is 
one of the greatest obstacles on the way to development and mod
ernization.

- In the Balkans, the Caucasus and the Central Asian coun
tries more than 4 thousand Turkish firms have undertaken proj
ects worth more than 10 billion dollars. The investment of 
Turkish private enterprises in the Russian Federation alone 
amount to 8.5 billion dollars. Furthermore, Turkish construction 
firms have undertaken projects totaling 40 billion dollars and 
have been employing more than 50.000 people in 39 countries 
worldwide.

- Our economy is by far the largest one in the Eastern 
Europe, Balkans, the Black Sea Basin, the Caspian Basin and the 
Middle East. The Turkish economy has been relatively less 
affected by the Asian crisis or by the crash in Russia, even though 
that country is one of our main trading partners.

- The Turkish economy has achieved amazingly rapid 
structural changes since 1980. Its average growth rate in the past 
30 years has been 5 percent. It grew by 8.3 percent in 1997 and is 
expected to grow this year by 6 percent despite the global crisis.
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- Today more than 80 percent of our exports are industrial 
goods and the annual industrial investment in 1998 alone has 
reached 8.5 billion dollars. On the other hand, total trade volume 
of Turkey has reached 80 billion dollars and its exports alone has 
increased 78 percent within the last 6 years. To give you an exam
ple, today we manufacture and export the latest models of 
European and Japanese cars.

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

- The new energy geography that has emerged in the 
Caspian Basin will be linked to the global markets by the new 
energy pipelines that will be built through Turkey. The Caspian- 
Mediterranean pipeline project, also known as Baku-Ceyhan, is 
fast becoming a tangible reality.

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

- Turkey has already launched a 10-year, 30 billion dollar 
investment project in energy field, as well as a 30 year, 150 bil
lion dollar investment project in the defence industry.

- Currently the Turkish industry exports its products to 135 
countries around the world.

- Turkey has so far extended more than 2 billion dollars 
worth of humanitarian aid to different countries.

- On the other hand, Turkey is the only country to have a
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customs union with the European Union, before becoming a full 
member of it. This alone demonstrates clearly Turkey's capabili
ty to face up to competition from European industry. This specif
ic mechanism that we have with the European Union is also an 
asset for all the third countries, including the Philippines, in 
securing new avenues of cooperation in order to enter the 
European markets.

As these achievements clearly demonstrate, Turkey is a 
regional power of peace, moderation, stability and prosperity in a 
turbulent region stretching from the Balkans to the Caucasus, 
from the Middle East to the Gulf, full of conflicts and instability.

As a matter of fact, Turkey has always been a bridge link
ing different continents, civilizations and peoples. For ages, our 
land has been one of the major crossroads of international trade 
routes. Today, after the emergence of new states in Eurasia. 
Turkey's position as a natural terminal between the continents has 
gained more relevance.

Turkey is actively involved in the tangible projects for the 
restoration of the Silk Road, linking Asia to Europe. In this con
text, we have already taken steps for the construction of the main 
highway and railway projects that will enable an unbroken link 
between these continents via Turkey within the general frame
work of Europe-Caucasus-Asia transport network. When the Silk 
Road reappears, it will bring Southeast Asia much closer to 
Europe. Thus, the Caspian Sea, the Black Sea, the Mediterranean 
Sea, will be linked to the Philippine Sea connecting the peoples 
of these region to one another.

Indeed, Turkey found itself at the epicenter of the Eurasian 
geography that has emerged with the end of the Cold War. Given 
its political, economic, social and cultural assets, rich human and 
natural resources of this new geography offers a great potential 
for cooperation. Turkey has deep-rooted cultural affinity with the 
countries of this region majority of which are our kinsmen, shar
ing a common language, common ethnicity and common religion.
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The most striking achievement in this regard, is no doubt, the 
international consensus reached for the transportation of the rich 
oil and natural gas reserves of Eurasia to world markets via 
Turkey. In this respect, the idea of the "East-West Corridor" 
developed jointly by Turkey and The United States, having the 
Bakü-Ceyhan oil pipeline as its integral part, presents a long term 
strategic perspective for the region. This project which constitutes 
the most viable, reliable, and environmentally feasible will help 
the consolidation of peace, prosperity and stability in the region. 
The realization of this project, coupled with the transportation 
network of the same nature, will also put Turkey in the center of 
the global energy and transportation map in the 21 st century.

Distinguished guests,

Today, we witness emerging threats to international peace 
and stability, such as the aggressive ethnic nationalism, religious 
fundamentalism, racism, terrorism, organized crime and illicit 
narcotics trafficking.

Among them, terrorism is the most dangerous transnation
al problem facing the commonwealth of democracies as a whole. 
To think some of us may be immune to it could be a fatal mistake. 
Only with solidarity can democracies overcome the threat posed 
by terrorism. Terrorism aims at the destruction of human rights, 
fondamental freedoms and democracy; destabilizing legitimately 
constituted democratic governments; and undermining pluralistic 
civil society. It is a crime against humanity. Therefore, in order to 
defend our security and common values, we must jointly take all 
necessary and effective measures to prevent, combat and elimi
nate terrorism. In fact, terrorism cannot be justified under any pre
text. For, terrorism is defined not by the cause but by the act itself. 
International cooperation against terrorism is not only the right 
thing to do, but also an obligation emanating from international 
law.

Turkey has been suffering from a bloody separatist terror
ism for the past 15 years. Until very recently it was actively sup-
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ported by a neighboring country. After we declared to the world 
that we were ready to use our right to self defence against the 
indirect aggression waged towards our territory through a terror
ist organization, the chief of that terrorist organization had to flee 
that country. Following a relentless pursuit by our authorities in 
many different countries he was captured a few days ago and is 
now under custody waiting for his trial. This once again showed 
that there is no safe haven for terrorists and no escape from jus
tice if there is an effective international cooperation.

The sine qua non of democracy is protecting the equality as 
well as security of all citizens without prejudice to their gender, 
ethnic origin, religion and belief. Therefore, in a democracy, the 
right to be different can only be exercised within the framework 
of universal individual rights. If it is regarded within the context 
of group rights, it will be exploited as a pretext for secessionist 
violence and terrorism. For peoples with different language, reli
gion or ethnic origin the only way to live in harmony and peace 
is through democracy. And, democracy can only function on the 
basis of equality. Constitutional patriotism and constitutional cit
izenship are the key concepts in this respect.

However, the recent history is full of human tragedies 
resulting from agressive ethno-nationalism and religious intoler
ance. Bosnia and Herzegovina is a case in point. Hence, if ethnic 
discrimination and ethnic nationalism are encouraged, the threat 
of "ethnic cleansing" will continue to exist. We strongly believe 
that it is the responsibility of the democratic forces around the 
world to join their forces together for eliminating the threat of 
"hate-speech" based on ethnic discrimination and racism. We 
must be clear in our answers to the question whether glorification 
of violence and terror can be regarded as a democratic right.

Distinguished guests,

As we prepare for the dawn of a new millenium, peace and 
prosperity of each of us must be seen as the peace and prosperity 
of all. That, in my view is the essence of solidarity among nations.
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To this end, we must learn to understand one another, we should 
focus on what unites us, consider our differences as an enrich
ment of the collective heritage of humankind.

We are living in a promising as well as challenging era. 
Despite all the problems and challenges ahead, the future offers 
hope. If hope is to triumph, we must join our forces together with 
a renewed vision of peace and replace conflict with cooperation; 
rivalry with solidarity. The responsibility falls upon us. We must 
seize it. We must strengthen and expand the community of dem
ocratic nations based on shared interests, shared values, and 
shared dreams. Only then can we build together a better world in 
the twentyfirst century.

This is the reason why I stand before you in the Philippines 
seeking to construct together new pillars of cooperation and 
stronger bonds of friendship between our two countries and peo
ples.

Mabuhay ! (thank you)
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİPİNLER 
ZİYARETİ SIRASINDA AKŞAM YEMEĞİNDE

YAPTIKLARI KONUŞMA

(Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 22 Şubat 1999, Pazartesi, Saat:20.00)

President Estrada,
Madame Estrada,
Distinguished Guests,

Allow me to begin my words by expressing deep apprecia
tion and gratitude for the warm welcome and generous hospitali
ty extended to me and to the members of my delegation since our 
arrival in your beautiful country. It is indeed a great pleasure and 
pride for me to be the first president of Turkey ever to pay an offi
cial visit to the Philippines.

I am also very much gratified and deeply touched by your 
kind remarks for me and for my country. I still cherish the fond 
memories of the visit of President Ramos to Turkey in 1995. 
Since then I was planning to respond to his kind invitation and 
visit your beuatiful country. However, due to some unexpected 
circumstances, I had to postpone that visit which was scheduled 
for the year before. We are here to compensate for this delay. I 
hope my visit will further contribute to the Turco-Filipino friend
ship and it will be followed by exchange of other high level vis
its.

Mr. President,

The history of our relations dates back to the the Treaty of 
Friendship, signed in 1946. This treaty which stated that "there
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shall be perpetual peace and everlasting amity between our two 
countries and our peoples" laid the foundations of our friendship. 
Although they are far from one another, our nations have much in 
common. They share common ideals and values, such as democ
racy, human rights, rule of law, free market economy. We both 
stand for peace and stability. These common values and aspira
tions bring our countries close to each other and provide a fertile 
ground for enhancing our relations.

1998 was a particularly important year for both the Pilipino 
and the Turkish nations. The Philippines celebrated the centenni
al of the declaration of its independence. In 1998, the Filipino 
people also elected their new leadership that will lead the country 
into the next millennium. I congratulate your excellency, once 
again, on your election to the presidency of your country. The 
elections were yet another affirmation of the strong commitment 
of the Filipino people to democracy and freedom. Indeed, with 
her devotion to democracy and significant economic achieve
ments the Philippines today plays a key role in fostering stability, 
enhancing prosperity and promoting peace and democracy in her 
region.

In 1998, we in Turkey, celebrated the 75th Anniversary of 
the Proclamation of the Republic. Today, now, a modem, secular 
constitutional democracy with a strong economy, Turkey has 
become a model of stability and prosperity in a highly volatile 
region.

We had extensive discussions today, covering our bilateral
relations as well as international issues. I am pleased to observe
the convergence of our views on all these issues. The legal basis
of our relations is, to a large extent, completed through the new
agreements we signed. As such, we are ready to transform the
existing opportunities into tangible areas of cooperation in the
near future. Our common goal is to have stronger political ties,
broader economic cooperation and more trade between our coun
tries.
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Mr. President,

We follow with great interest the economic developments 
in the Asia-Pacific region and in the Philippines. The recent 
financial crisis, which swept the region, has caused hard times to 
many countries. However, it should not discourage the develop
ment efforts that created the economic miracle in the region. 
Despite the present difficult situation, we strongly believe that 
East and Southeast Asia has all the capacity to come out of this 
crisis in the very near future. Furthermore, the crisis may now 
provide the opportunity to the regional countries to rebuild their 
financial structures on sound footing to prepare them for a more 
competitive global economy.

Indeed, in the age of globalization, only through coopera
tion at regional and international levels can we embrace the gold
en triangle of peace, democracy and development. This should be 
our road map towards the twentyfirst century.

In this context, I am pleased to note that the Philippine 
economy has withstood the negative effects of the current crisis 
and had a positive growth in 1998. This has been mainly thanks 
to its strong economic foundations. I am confident that the imple
mentation of the wise policies under your able leadership will 
ensure your country's long term well-being and economic pros
perity.

Mr. President,

A new political and economic geography called "Eurasia" 
spanning from the Atlantic to the Pasific is gaining global impor
tance. This region encompasses one of the world's most impor
tant energy resources and crucial trade and transport corridors 
linking Europe and Asia. Turkey has now a pivotal role in the 
peace, stability and common prosperity of this region. We are an 
active founding member of various intra and inter-regional eco
nomic co-operation schemes such as Black Sea Economic Co
operation (BSEC), Economic Cooperation Organization (ECO)
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and D-8. They cover 24 countries in three continents.

At a time when the global economy increasingly defined by 
the interaction among the regional groupings, Turkey has a keen 
interest in furthering her relations and partnership with Southeast 
Asia in general and the Philippines in particular. In this respect, 
we also wish to closely cooperate with the ASEAN and APEC.

In the age of globalization economic cooperation is the 
only way that can lead us to shared prosperity. We should work 
together with this conviction and establish a new partnership 
between our countries. Also, we should continue to expand and 
diversify cultural and scientific exchanges.

Mr. President,

Dr. Jose Rizal, national hero of the Philippines, who is also 
regarded as the pride of all the Malay peoples once said ,"god and 
fate will favour us, because we have reason and justice on our 
side and because we fight not for selfishness but for the sacred 
love of our country and our countrymen." His century-old wis
dom still inspires us as we enter into a new millenium. Let us join 
our forces together in good faith and start building our common 
future.

With these thoughts in mind, may I now propose a toast to 
the health and happiness of your excellency and first lady, 
Madame Luisa Estrada; to the prosperity and well-being of the 
people of Philippines; and to the bright future of the Turkish- 
Filipino friendship.

Mabuhay !
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMIREL’IN 
FİLİPİN TELEVİZYONUNUN YUNANİSTAN İLE İLGİLİ

BİR SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP

Yunanistan geleneksel olarak Türkiye'ye hasım bütün 
unsurlara destek veren bir tutum içindedir. Yunanistan, PKK'nın 
terörist eylemlerini desteklemektedir. Yunanistan sığınacak yer 
arayan PKK teröristlerine melce sağlamakta, bunlara eğitim 
kolaylıkları ve lojistik destek vermektedir. Yunanistan PKK'nın 
terör eylemlerini hiçbir zaman kınamamıştır. Tersine, Yunanistan 
kısa bir süre önce bir kez daha PKK terör örgütünü ve onun ele
başı Öcalan'ı terörist olarak görmediğini açıklamıştır. Nihayet, 
son olarak, PKK terör örgütünün elebaşının Kenya'da ele geçi
rilmesinden önce Yunanistan tarafından kendisine sağlanan 
yardım ve bunun bizzat Yunanlı yetkililer tarafından itiraf edilme
si herşeyi açıkça gözler önüne sermiştir.

Bu gelişmeyle birlikte Yunanistan ve suç ortağı Kıbrıs 
Rumları terörizmle ilişkilerinde suçüstü yakalanmışlardır. 
Yunanistan'ın PKK terörizminin kanlı cinayetlerinin öteden beri 
işbirlikçisi olduğu artık somut biçimde ortaya çıkmıştır. Daha da 
vahimi hala bir pişmanlık işaretinin ortada olmamasıdır. Aksine, 
Yunanistan terörist Öcalan'ın adaletin eline geçmesinden duyduğu 
üzüntüyü pişkinlikle sergilemektedir.

Bu bağlamda şu hususu vurgulamak istiyorum: 
Yunanistan'ın PKK terör örgütüne devam eden desteği uluslar 
arası hukukun vahim ihlalinden başka bir anlam taşımamaktadır. 
Günümüzde her medeni ülke terörizme karşı mücadelede belirli 
yükümlülükler altındadır. Bu çerçevede, terörizmle işbirliği 
halinde yakalanmasıyla Yunanistan medeni ülkeler topluluğuna 
ait olmadığını gözler önüne sermiştir. Binaenaleyh, Yunanistan
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terörizmi destekleyen ve teröristlere yataklık eden ülkeler liste
sine dahil edilmelidir. Böyle bir ülke ancak "Yasadışı Bir Devlet" 
olarak tanımlanabilir.

Yine de, Yunanistan'a bir şans daha vermek istiyoruz. Bu 
çerçevede Yunanlı yetkilileri bir kere daha medeni ve hukuka 
saygılı her ülkenin yapması gerektiği gibi uluslararası hukuk 
çerçevesindeki yükümlülüklerine uymaya davet ediyorum. 
Bununla birlikte, şayet yasadışı davranışlarını sürdürmeyi tercih 
ederlerse, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaya dönük 
gerekli tedbirleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz.
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TURKEY AND THE KURDS
The Times

By Ozdem SANBERK,
The Turkish Embassy,
43 Belgrave Square, SW1X 8PA.

During both the Cold War and the Gulf War, Turkey was a 
staunch ally of the Western world, sometimes at considerable cost 
to itself. We are currently Britain's largest trading partner in the 
whole of the Balkans, Near and Middle East and Southern 
Mediterranean. Around a million British people visit us each year.

Yet during the last few days it has become obvious that 
much of the British media feed on myths and untruths where 
Turkey is concerned. In reporting the return of Abdullah Ocalan, 
no newspaper or TV station that I know of - with the exception of 
The Times - has emphasised his record and the reasons why he is 
going on trial. Few reported, for instance, that his arrest occurred 
because even the Greek officials sheltering him found it com
pletely impossible to stay under the same roof as him.

The violence of pro-PKK demonstrators, people who pour 
petrol on the police, was played down. Their hostage-taking was 
hardly condemned. PKK attitudes were made to sound much 
more conciliatory than they in fact are: PKK leaders have regu
larly spoken about having a revolution in the whole of Turkey and 
destroying all the political parties which exist there today.

Many of the top people in Turkey in every walk of life are 
of Kurdish background and always have been. Many of the peo-
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pie fighting the PKK at every level, are Kurdish. There is a drive 
to channel resources to South Eastern Turkey for economic regen
eration, and the capture of Ocalan and the defeat of the PKK will 
speed the process. Few of these facts have been widely reported.

This partiality has shocked many observers and is bound to 
leave serious question marks in the mind of the Turkish public. 
Our two countries are partners and allies. A substantial section of 
British opinion seems actively to support armed terrorism and 
lawbreaking, and even to endorse the notion of the forcible parti
tion of a friendly European country.

Those who take this line - and again I exclude The Times 
from their number - are simply fostering violent militancy among 
the emigrant groups in Europe who staged the demonstrations. 
These groups are now part of British and German society. If they 
are given false expectations and encouraged to drift towards ever 
more desperate extremism, it is Britain and other Western 
European countries that will have to live with the consequences.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN SUBIC BAY 
SERBEST LİMAN ŞEHRİ İDARESİ BAŞKANI 

SAYIN FELİCİTO PAYUMO TARAFINDAN ONURUNA 
VERİLEN YEMEKTE YAPTIKLARI KONUŞMA

(Crown Peak Oteli, 23 Şubat 1999, Salı, Saat: 12.00)

Mr. Chairman, Distinguished Guests,

I would like to thank you and the members of the Subic 
Bay Administration for the warm welcome extended to us.

We are truly impressed by the miraculous transformation of 
an abandoned former naval base into a modem ffeeport in such a 
short span of time.

This ffeeport as a regional manufacturing hub, a world 
class tourist and recreational center, and a highly efficient ship
ping and aviation entry port and distribution center will, I am 
sure, be an important catalyst of the Philippines' economic growth 
and prosperity, in the near future.

I am confident that, with its competitive advantages for 
investors, the Turkish businessmen accompanying me would be 
interested in becoming partners in the development of this gate
way to and from the Asia-Pacific region.

Turkey is among the top ten emerging markets, the six
teenth largest and fourth fastest growing economy in the world, 
with a savvy entrepreneurial class.

In 1997 Turkey's GDP was 400 billion US dollars. Turkey
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She is located at the cross roads of Asia and Europe and 
forms a natural bridge in reaching out to the wider markets in the 
region.

Turkey has managed to transform its predominantly agri
cultural society into a dynamic and active industrial society. 
Today more than 80 percent of our exports are industrial goods 
and the annual industrial investment in 1998 has reached 8.5 bil
lion dollars. Turkey's trade volume has reached 80 billion dollars 
and its exports alone has increased 78 percent within the last 6 
years. Turkey with its developed transportation and communica
tion networks, qualified manpower and competitive and globally 
integrated economy sells products to 135 countries in five conti
nents.

Therefore and having also the geo-strategic location of our 
two countries in mind, the mutual use of our free trade zones is a 
field of cooperation that we should not overlook.

During this visit, we have taken significant steps for com
pleting the legal basis of our economic cooperation. The agree
ments we signed on economic and technical cooperation and the 
reciprocal promotion and protection of investments require an 
early entry into force for the mutual benefit of our business com
munities. Likewise, we hope to conclude the agreement on the 
prevention of double taxation, as soon as possible.

Along the same lines, we are very much in favour of a 
Turkish-Filipino Business Council which will bring forth a fresh 
impetus to the interaction between our private sectors.

All these formations will solidly pave the path for joint 
ventures and cooperation between our business circles, which in 
turn will ripen the fruits to be harvested in regional hubs like this 
freeport.

registered an overall 5 percent growth rate during past decade.
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Once more, I would like to congratulate all who made this 
freeport a reality.

I will always cherish the good memories we will take from
Subic Bay with us to Turkey. I thank you all and wish you every 
success.

Mabuhay!
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 
SUBIC BAY HAVAALANI’NDAN AYRILMADAN 

ÖNCE YAPTIKLARI BASIN AÇIKLAMASI

( Subic Bay Havaalanı, 23 Şubat 1999, Salı, Saat: 15.15 )

Distinguished members of the press,

It has been a singular pleasure for me and my delegation to 
be in this beautiful country.

We have been received in the Philippines with warm 
friendship. While departing to Turkey we are taking with us 
unforgettable memories along with the fruitful results of our con
tacts and discussions.

Today we had the opportunity to see Subic Bay, a free port 
which is a manufacturing hub, magnificent recreational center 
and an efficient port.

Members of our private sector had the opportunity to meet 
their counterparts to explore the areas of co-operation to turn their 
will in doing business with the Philippines into a reality.

At the threshold of a new century, both Turkey and 
Philippines situated in two distinct and potent regions of the 
world find themselves well positioned to benefit greatly from the 
emerging opportunities

Turkey is located at the crossroads of Asia and Europe and 
forms a natural bridge in reaching out to the wider markets in the 
region.
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Turkey has managed to transform its predominantly agri
cultural society into a dynamic industrial society. Today more 
than 80 percent of our exports are industrial goods and the annu
al industrial investment in 1998 has reached 8.5 billion dollars. 
Turkey's trade volume amounts to 80 billion dollars and its 
exports alone has increased 78 percent within the last 6 years. 
Turkey with its developed transportation and communication net
works, qualified manpower and competitive and globally inte
grated economy sells products to 135 countries in five continents.

Turkey is among the top ten emerging markets, the six
teenth largest and fourth fastest growing economy in the world, 
with a savvy entrepreneurial class.

In 1997 Turkey's GDP was 191 billion US dollars. Turkey 
registered an overall 5 percent growth rate during past decade.

During this visit, we have taken significant steps for com
pleting the legal basis of our economic co-operation. The agree
ments we signed on economic and technical co-operation and the 
reciprocal promotion and protection of investments require an 
early entry into force for the mutual benefit of our business com
munities. Likewise, we hope to conclude the agreement on the 
prevention of double taxation, as soon as possible.

All these formations will solidly pave the path for joint 
ventures and co-operation between our business circles, which in 
turn will ripen the fruits to be harvested in regional hubs like this 
freeport.

We believe that the Philippines, with her democracy and 
significant economic achievements, plays a key role in fostering 
stability, enhancing prosperity and promoting peace in the Asia- 
Pacific region.

We follow with deep interest the active role played by the 
Philippines in regional organizations like ASEAN, APEC, in pro
moting economic, trade and human resources co-operation. The
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bold measures adopted by the ASEAN leaders will certainly con
tribute to the economic recovery in the region.

We are pleased to observe that the Philippines has also been 
successful in expanding her relations beyond the Asia-Pacific 
region.

Turkey is ready to develop its relations with the 
Philippines in all areas. I hope that my visit will give a new impe
tus to our future efforts to this end.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİPİNLER DEN 
DÖNÜŞLERİNDE BASINA YAPTIKLARI AÇIKLAMA

(Esenboğa Havaalanı, 23 Şubat 1999, S alı)

Cumhurbaşkanı Joseph Ejercıto Estrada'nın davetine ica
betle Filipinler'e gerçekleştirdiğim resmi bir ziyaretten dönmüş 
bulunmaktayım. Bu ziyaretimde, Milli Savunma Bakanı Sayın 
Hikmet Sami Türk, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Metin Şahin, 
Turizm Bakanı Sayın Ahmet Tan ile üst düzey yetkililer, 
akademisyenler, meslek kuruluşları temsilcileri, işadamları ve 
basın mensuplarından oluşan bir heyet bana refakat etmiştir.

t

Ziyaretim sırasında yapmış olduğum samimi ve yapıcı 
görüşmelerde, Filipinler ile ilişkilerimizin durumunu ve mevcut 
işbirliğimizin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdik.

Bu çerçevede, özellikle bölgelerinde önemli roller üstlen
miş bulunan Türkiye ile Filipinler arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkilerin çeşitlendirilerek mevcut düzeyinden çok daha ileriye 
götürülmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projelere girişilebilmesi 
için neler yapmamız gerektiği üzerinde ayrıntılı bir şekilde dur
duk. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş 
alış verişinde bulunduk.

Filipinler'i ziyaretim sırasında, Türkiye ve Filipinler arasın
da Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması, Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile Resmi 
Pasaportlarda Vize Muafiyetini öngören bir anlaşma 
akdedilmiştir. Ayrıca, iki ülke arasında Ortak Ticaret Odası 
kurulmasını ve Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 
aktedilmesini öngören bir Mutabakat Muhtırası imzalanmıştır.
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Bana refakat eden heyet mensupları Filipinli karşıtlarıyla 
ayrı ayrı yararlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Filipinler'e yapmış olduğum ziyaret sırasında bu ülkeyle 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, Türkiye'nin dünya 
ekonomisinde önemli bir paya sahip olan Asya-Pasifık Bölgesi 
pazarlarına açılımı bakımından olumlu ve yapıcı adımlar 
atılmıştır.
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GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI EDUARD 
SHEVARDNADZE’NİN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN 

SÜLEYMAN DEMİREL'İN DAVETİNE İCABETLE 
ÜLKEMİZİ ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Gürcistan Cumhurbaşkanı Eduard Shevardnadze 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in davetine icabetle 
26-27 Şubat 1999 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulu
nacaktır.

Bu ziyaret yakın dostluk ve komşuluk ilişkileri içinde 
bulunduğumuz Gürcistan ile her alandaki mevcut samimi ve sıcak 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Ziyaret vesilesiyle mükemmel bir seviyede bulunan 
Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok yönlü olarak 
daha da geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gerek ikili 
gerek uluslararası platformlarda daha da güçlendirilmesi imkan
ları araştırılacaktır. Ayrıca her iki ülkeyi de yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alış ve
rişinde bulunulacaktır.

Avrasya Ulaştırma Koridoru'nun önemli bir bölümünü 
oluşturan Kars-Tiflis Demiryolu Projesi’nin biran önce hayata 
geçirilmesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi’nin 
gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmaların hızlandırılması konuları 
ikili görüşmelerin gündeminde yer alacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanlarının katılımıyla 27 Şubat 1999 
Cumartesi günü İstanbul'da Türk-Gürcü İş Konseyi Toplantısı 
yapılacaktır. Bu toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişki
lerin çeşitlendirilerek daha da derinleştirilmesi amacıyla Türk ve 
Gürcü iş çevreleri arasında görüş alış verişinde bulunulacaktır.
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TÜRK HEYETİNİN SURİYE’Yİ ZİYARETİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMA

İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Sayın Aytaç Yalman, 
Suriye'li muhatabıyla görüşmelerde bulunmak üzere, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden 
müteşekkil bir heyetle 23-24 Şubat 1999 tarihlerinde Suriye'yi 
ziyaret edecektir.
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AB'NİN TERORBAŞININ YAKALANMASI 
KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMAYA İLİŞKİN

BASIN AÇIKLAMASI

Dün Avrupa Birliği, terörbaşınm yakalanıp adalete teslim 
edilmesi konusuyla ilgili bir açıklama yapmıştır. Sözkonusu açık
lama üzerine aşağıdaki görüşlerimizin kamuoyuna duyurulmasın
da yarar görülmektedir.

1) Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve Türk insanının canı
na, malına kasteden terör örgütünün suç ortağının bir Avrupa 
Birliği ülkesi olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Sözkonusu ülke 
suçüstü yakalanmış ve suçunu itiraf etmek zorunda kalmıştır.

2) Hal böyle iken, AB'nin bu suçortaklığı konusunda 
suskun kalmasını, savunduğu hukuk devleti ilkesiyle bağdaştır
mak mümkün değildir. AB'den herşeyden önce beklenen, ulus
lararası hukuku utanç verici bir şekilde ihlal eden üyesinden 
hesap sormaktır. Bunu yapmadıkça AB'nin inandırıcılığı büyük 
bir yara almış olarak kalacaktır.

3) Türkiye bir hukuk devletidir. Uluslararası hukuki 
yükümlülüklerine bağlıdır. Türk yargısı bağımsızdır. Türkiye'de 
yargılama adil ve saydamdır. Türkiye'de duruşmalar ilke olarak 
açıktır; hakim kararma bağlı olarak, Türk ve yabancı herkes 
izleyebilir. Türkiye'nin bağımsız mahkemelerinin sorgulanmasını 
kabul etmemiz mümkün değildir. AB'nin duruşmaları izlemek 
üzere gözlemci gönderilmesi yönündeki düşüncesi bağımsız 
yargının işine müdahale etmek, bağımsız yargıyı etkilemeye 
çalışmak çabalarını, tasvip ve teşvik etmek anlamına gelmektedir. 
Hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu tutum da kabul edilemez.
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4) Öte yandan çeşitli Avrupa ülkelerinde meydana gelen 
son olaylar bazı Avrupa ülkelerinde teröre karşı mücadelede yıl
lardır süren tavizlerin ve ihmallerin sonucudur. Son olaylardan 
bütün AB üyesi ülkelerin gerekli sonuçları çıkartmış olduklarını 
ümit ediyoruz.

5) Türkiye terörle mücadelesini sürdürecek, diğer yandan 
vatandaşlarının refahı ve mutluluğu için gerekli önlemleri alacak, 
adımları atacaktır.

6) Bakanlığımızın 20 Şubat tarihli açıklamasının ve Sayın 
Başbakanımızın 21 Şubat günü düzenledikleri basın toplantısı 
tutanaklarının bütün AB üyelerince incelenmesi gerektiği 
düşünülmektedir.

Eğer AB ve bütün AB ülkeleri uluslararası terörizmle 
mücadele alanında üstlerine düşenleri yaparlarsa, bunun Türkiye- 
AB ilişkilerine olumlu yansımaları olacaktır.
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DEİK/TÜRK-YUNAN İŞ KONSEYİ TÜRK KANADININ
BASIN AÇIKLAMASI

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı yıllardır sürdürdüğü ve kro
nik hale gelmiş, yanlış, kasıtlı, Yunan kamuoyunu yanıltıcı bi
linçli politikaları son ve vahim olaylarla iki ülke arasındaki iliş
kileri onarılması güç bir noktaya getirmiştir.

Türk iş aleminin, aydınlarının ve en önemlisi Türk 
Hükümetlerinin yapıcı yaklaşımı yıllardır sonuçsuz kalmıştır. 
Türkiye’nin tam bir sadakatle ortak savunma politikalarını 
sürdürdüğü müttefikleri ve özellikle AB ülkeleri Yunanistan’ın bu 
tutumunu görmezlikten gelmişlerdir.

Yunanistan’ın en önemli komşusu olan Türkiye ile ilişki
lerinde yapılan bu hayati yanlışlar 1974’de olduğu gibi bu defa da 
ülkedeki siyasal sistemi çöküş noktasına getirmiştir.

Hiçbir ülkede terörist örgütlerle ilişki kurulması ve terörist 
faaliyetleri mazur göstereni koruyan veya özendiren gruplarla 
işbirliğine gidilmesi kabul edilemez. Yunanistan’ın bu tür eylem
lere girdiği ve hatta onları koruduğu artık açıkça da ortaya çık
mıştır. Yunanistan bu konumuyla teröre arka çıkan bir ülkedir.

Türkiye, tarihinde olduğu gibi, bu kez de sorunlarını kendi 
hükümran yetkisiyle ve uygar dünyanın kurallarına bağlı kalarak 
ele almıştır ve tüm dünyaya örnek oluşturacak şekilde bunların 
üstesinden gelecektir.

1984 yılından beri Yunanistan ile sorunlarımıza yapıcı 
çözümler geliştiren Türk-Yunan İş Konseyi, Hükümetimizin son 
gelişmeler karşısındaki tavrını oluşturan politikaları tümüyle
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desteklemektedir. İş Konsey i’nin planladığı tüm ortak faaliyetler 
iptal edilmiştir ve bu husus İş Konseyi’nin Yunanistan’daki 
muhataplarına bildirilmiştir.

Bugüne kadar Hükümetlerinin ön yargılı politikalarına 
tartışmasız boyun eğen Yunan iş çevrelerinin, sivil toplum örgüt
lerinin ve aydınlarının ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda sağ
duyu ile hareket ederek kronikleşmiş yanlış hükümlerden uzak
laşmalarını, gerçekleri görmelerini, Yunanistan’ın geleceğine, 
Yunan toplumuna sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Bugüne kadar çeşitli şekillerde Yunanistan’ın politikalarına 
destek olan, onu seçtiği bu yanlış yolda teşvik eden AB 
ülkelerinin bu kez tarihi sorumluluklarının bilinciyle davran
malarını bekliyor, içinde bulunduğumuz vahim gelişme devam 
ettiği takdirde telafisi çok güç ve pahalı sonuçların mesuliyetinin 
kendilerine ait olacağını hatırlatıyoruz.
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PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDA İMZALANAN 
LAHOR BİLDİRİSİ NE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Pakistan Başbakanı Mohammed Nawaz Sharif ile 
Hindistan Başbakanı Atal Behari Vajpayee'nin 20-21 Şubat 1999 
tarihlerinde Lahor'daki buluşmalarında imzalanan Lahor 
Bildirisi'nde, iki ülkenin başta Keşmir konusu olmak üzere 
aralarındaki sorunları yapıcı bir anlayış ve işbirliği ruhu ile 
çözüme kavuşturmak yönündeki kararlılıklarını teyid etmelerini 
ve nükleer konular dahil iki ülke arasında güven artırıcı önlem
lerin geliştirilmesi için adımlar atılmasının kararlaştırılmasını, 
Türkiye büyük bir memnuniyetle karşılamıştır.

Bu mutabakatı, Pakistan-Hindistan ilişkilerinin geleceği ve 
Alt-kıta'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması yönünde 
atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve Sayın Pakistan 
Başbakan Mohammed Nawaz Sharif ile Hindistan Başbakanı 
Atal Behari Vajpayee'yi devlet adamı sorumluluğunun bir yansı
ması olan bu barışçı yaklaşımları dolayısıyla kutluyoruz.

Türkiye, geleneksel ilişkilere sahip olduğu Pakistan ile 
yakın dostane ilişkiler sürdürdüğü Hindistan Hükümetlerinin 
ortaya koydukları bu yaklaşımın, Alt-kıta'nın bu iki önemli ülke
si arasında işbirliği ve dostane ilişkilerin geliştirilmesi için yeni 
bir dönemin başlangıcı olmasını içtenlikle temenni etmektedir.
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KOSOVA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK 
RAMBOUİLLET MÜZAKERELERİ’NE İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Kosova krizinin çözümü için 6 Şubat gününden bu yana 
Rambouillet'de süren müzakerelerde ilerleme olmuş ve "kapsam
lı bir özerklik" üzerinde taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. 
Tarafların en geç 15 Mart'a kadar anlaşmayı imzalamaları ve bu 
tarihte düzenlenecek konferansta anlaşmanın uygulama esaslarını 
tespit etmeleri öngörülmektedir.

Nihai anlaşmanın henüz imzalanmamış olmasına rağmen 
sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için belirlenen ve uluslararası 
toplumun kararlılığı ile sağlanmış olan bu ortak iradeyi mem
nuniyetle karşılayan Türkiye, 15 Mart'a kadar geçecek sürenin 
taraflarca yapıcı şekilde değerlendirileceğini içtenlikle ümit 
etmektedir.

Kosova'dan gelmekte olan yeni çatışma haberleri endişeye 
yol açmaktadır. Bu nedenle Türkiye, bölgeye ivedilikle barış ve 
istikrarın yerleşmesi gerektiğine inanmakta, tarafları şiddete 
başvurmaktan kaçınmaya davet etmekte ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin Kosova'ya ilişkin kararlarına riayet 
edilmesini istemektedir.

Diğer taraftan Türkiye, soruna YFC'nin toprak bütünlüğü 
içinde bulunacak siyasi çözümün kalıcı olabilmesi için, ulusal 
Türk azınlığı dahil, Kosova'daki tüm ulusal topluluklara 1974 
Anayasası’nın ötesinde hak ve özgürlükler verilmesi gerektiğini 
de savunmaktadır.
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D-8 İŞBİRLİĞİNİN İKİNCİ ZİRVE TOPLANTISI’NA
İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, 
Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 
1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği 
Konferansı" ile hayata geçen D-8 İşbirliğinin İkinci Zirve 
Toplantısı 1-2 Mart 1999 tarihlerinde Bangladeş/Dakka'da yapıla
caktır.

Zirveye Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel 
başkanlığında bir heyetle katılınacaktır.

Zirveye hazırlık amacıyla 25-26 Şubat 1999 tarihlerinde 
D-8 Komisyon Toplantısı, 27 Şubat 1999 tarihinde de D-8 
Bakanlar Konseyi Toplantısı yapılacaktır.

D-8 İşbirliğinin dönem başkanlığı halen ülkemizde bulun
maktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, dönem başkanı sıfatıyla zir
venin açılış konuşmasını yapacaklar ve dönem başkanlığını 
Bangladeş'e devredeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız daha 
sonra heyet başkanı sıfatıyla bir konuşma daha yapacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirveye katılacak D-8 üyesi 
ülkelerin Devlet/Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmelerde 
bulunması öngörülmektedir.

  •

D-8 işbirliğinin başlatılmasındaki amaç, büyük bir 
ekonomik potansiyele sahip, geniş bir nüfusu ve coğrafi alanı 
temsil eden sekiz gelişmekte olan ülke arasında her alanda 
ekonomik işbirliğini geliştirmek ve dünya ekonomik dengesinin 
yeniden oluşumu çabalarında birlikte söz sahibi olmalarını sağla-
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Komisyon Toplantısı sırasında nihai hale getirilecek karar 
tasarıları ile Bakanlar Konseyi’nin raporunun değerlendirileceği 
zirve sonunda bir Dakka Deklarasyonu yayınlanacaktır.

Komisyon ve Bakanlar Konseyi Toplantıları sırasında ayrı
ca, D-8 çerçevesinde çeşitli alanlarda sürdürülmekte olan işbirliği 
faaliyetleri gözden geçirilecektir.

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

Toplantıda, ülkemizin koordinatörlüğünde yürütülen 
sanayi ve sağlık çalışma gruplarında elde edilen gelişmeler 
konusunda bilgi verilecektir.

D-8 İşbirliğinin, sanayi ve sağlık çalışma gruplarının önce
likli projeleri olan sırasıyla "Tarım Uçağı Projesi" ile "AIDS 
Önleme ve Kontrol Programı" çalışma gruplarında önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir.

"Tarım Uçağı" nın prototipinin TAI tarafından üretilmesi 
kararlaştırılmıştır. "Tarım Uçağı"nm iş paylaşımına ilişkin 
esasları, 11 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da TAİ tesislerinde 
yapılan Sanayi Çalışma Grubu Toplantısında belirlenmiştir. 
Uçağın ilk deneme uçuşunun 1999'un son çeyreği içinde yapıl
ması öngörülmektedir.

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

m  a k tır .
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D-8 Üçüncü Zirve Toplantısı’nın gelecek sene Kahire'de 
yapılması öngörülmekte olup, zirvenin kesin tarihi ve yeri Dakka 
Zirvesi’nde belirlenecektir.

Ülkemiz, coğrafi konumundan ve sahip olduğu geniş 
ekonomik ilişkilerden kaynaklanan birikimini dost ülkelerle pay
laşmak ve dünya barışına bu suretle katkıda bulunmak istemekte
dir. D-8 girişiminin sürdürülerek öngörülen projelerin hayata 
geçirilmesinde yarar görülmektedir.

D-8 ülkelerinin bazıları son ekonomik krizden önemli 
ölçüde etkilenmiştir. Bu toplantıda bu krizin etkileri ve alınan 
önlemler konusunda görüş teatisi yapılacak, üye ülkeler tecrü
belerini paylaşacaktır.
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IŞIŞLERI BAKANLIĞI SOZCU YARDIMCISI
SERMET ATACANLI'NIN 

HAFTALIK OLAĞAN BASIN TOPLANTISI

ATACANLI :Günaydın Sayın Basın Mensupları. 
Toplantımıza hoş geldiniz.

Bir konuda kısaca bilgi arzedeyim. Biliyorsunuz bu yılın 
sonunda İstanbul'da AGİT Zirve Toplantısı yapılacak. Bu toplan
tı 54 üye ülke, devlet veya hükümet başkanları, dışişleri bakanları 
ve altı Akdeniz işbirliği ortağı ülke ve iki işbirliği ortağı ülke olan 
Japonya ve Kore'den temsilcilerin katılımıyla 18-19 Kasım 1999 
tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. İstanbul'da bu hazırlık ve Zirve 
toplantılarıyla ilgili olarak Çırağan Sarayı ve Kempinski Otel 
kompleksi seçilmiştir. Bir basın merkezi kurulacak. Şüphesiz ,j 
daha toplantıya oldukça büyük bir zaman var, ama biz şimdiden ^  
hazırlıkları yoğun olarak yapmaya başladık. Swiss Otel'de 
muhtemelen bir basın merkezi kurulacak. Ayrıca NGO'lara 
yardımcı olmak üzere de yine bir merkez tahsis edilecek. AĞIT 
Daimi Konseyi'nin zirvenin İstanbul'da yapılmasıyla ilgili kararın 
alınmasının hemen ardından AGİT kuralları doğrultusunda 
Bakanlığımızda bir İstanbul Zirvesi İcra Sekreterliği kurulmuş ve 
Büyükelçi Sadi Çalışlar, İcra Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.
Bu çerçevede, diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden 
oluşan bir görev gücü oluşturulmaktadır. Bu AGİT Zirvesi bili
yorsunuz 20. yüzyılın son büyük zirvesi olacak. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilecek olan bu 
zirve, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı en geniş organizasyonlar
dan birini teşkil edecek. Zirveye, yukarıda da değindiğim gibi 
Teşkilat üyesi 54 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının 
yanısıra 2-3 bin heyet üyesinin, çok sayıda basın mensubu ile 
hükümet dışı kuruluş temsilcisinin katılımı beklenmektedir.
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Benim re'sen intikal ettireceğim hususlar bunlardan ibaret. 
Olabilecek sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeyim.

SORU : Cumhurbaşkanı Demirel'in Filipinler'de girişimini 
başlattığı Yunanistan'a karşı uygulanan yeni politikanın detay
larını biraz açabilir misiniz? Zamanı geldiğinde Yunanistan-PKK 
ilişkisini gözler önüne seren bir açıklama yapacağınızı söylemiş
tiniz. Zamanı geldi mi? Bir de bu politikadan belirlenen nihai 
hedef nedir? Yunanistan'dan somut beklentimiz nedir?

CEVAP : Bu konuda bizim görüş ve düşüncelerimiz son 
birkaç gün içinde ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklanmış bulunu
yor. Bu çerçevede, Bakanlığımızın geçtiğimiz Cumartesi günü 
yapmış olduğu açıklama, Sayın Başbakanımızın Pazar günü yap
mış olduğu basın toplantısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sizin 
değindiğiniz Filipinler'deki bir televizyon istasyonuna verdiği 
mülakatta kendisine yöneltilen bir soruya cevabı, Türkiye'nin bu 
konuda ne düşündüğünü, ne hissettiğini gayet açıklıkla ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Bu çerçevede belki birkaç unsurun altını 
çizmek gerekebilir. Yunanistan tarafından PKK terörüne ve teröre 
sağlanan destek, yeni ortaya çıkmış bir durum değildir. PKK 
konusunda, hatırlarsınız 80'lerin başına kadar giden bir destek 
mevcuttur. Bunun kanıtları geçtiğimiz haftalarda inkar edile
meyecek bir biçimde dünya kamuoyunun önünde sergilenmiştir. 
Öte yandan, Yunanistan'ın teröre yaklaşımı ve bu konudaki tutu
mu PKK terörü öncesi dönemlere kadar uzanır. Hatırlarsınız, bun
dan önce de bir Ermeni terörü meselesiyle karşı karşıya idik. Bu 
dönemde Atina'da dört meslektaşımız teröre şehit verilmiştir. 
Israrlı taleplerimize rağmen Yunanistan'da bu konuda hiçbir ciddi 
araştırma, inceleme yapılmamıştır. Tarafımıza tatmin edici bir 
bilgi verilmemiştir. Yunanistan'da 17 Kasım diye bir terör örgütü 
vardır, Türk diplomatlarına yönelik eylemler yapmıştır. Ayrıca, 
başta ABD olmak üzere başka hedeflere de yönelik keza eylem
leri olmuştur. Bu konuda da yine Yunanistan tarafından yapılmış 
ciddi bir açıklama, sağlanmış olan bilgi mevcut değildir. ABD'nin 
hatırlarsınız terörizme ilişkin çeşitli raporlarında Yunanistan'ın 
terör için uygun bir ortam oluşturduğu şeklinde eleştiriler yer
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almıştır ve Yunanistan'ın terörle mücadele konusunda bir ilerleme 
kaydetmediğine ilişkin atıflar yer almıştır. Türkiye bakımından 
meseleye bakarsak, hiç şüphesiz Yunanistan'ın bu tutumu son 
derece üzüntü vericidir. Bunun müttefiklik, iyi komşuluk ilişki
leriyle bağdaşır bir yönü yoktur. Bu, Yunanistan bakımından 
devletlerarası taahhütlerine ve uluslararası ilişkilerde uyulması 
gereken normlara da aykırı bir husustur. Yunanistan'ın teröre 
yönelik politikalarında radikal değişikliklere gitmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Bu bağlamda, PKK terörizmini açıkça kınaması, terör 
örgütleriyle ve terör örgütü bağlantılı cephe kuruluşlarıyla iliş
kisini kesmesi gerektiğine inanıyoruz. Şunu ifade etmek gerekir 
ki, terörizmle dayanışma olmaz. Teröristlerle dayanışma da 
olmaz. Terörizme kucak açan ülkelerle de dayanışma olmaz. 
Ayrıca, son günlerde Yunanistan'dan bu konuda yapılan beyanlar
da bir husus dikkati çekiyor. Zannederim Başbakan Simitis'in de 
beyanı oldu. Bu meseleye insancıl açıdan yaklaştıklarını söylü
yor. Yani, bu Öcalan meselesine insancıl açıdan yaklaştıklarını 
söylüyor. Bu kesinlikle kabulü mümkün olmayan bir argümandır. 
İnsancıl mülahazalar terörizme destek için bir mazeret ya da 
bahane olarak kullanılamaz. Terörle mücadele konusunda 
"insancıl mülahazalar"ın arkasına sığmılamaz. Tam tersine eğer 
insancıl mülahazalarla bir dayanışma sözkonusu olacak ise, bu 
dayanışmanın terörizmle ve teröristlerle değil, teröristlerin kur
banları ile yapılması gerekir. Yunanistan'dan vaki bu tür beyanlar 
Türkiye'de teröre kurban vermiş binlerce şehit ailesinde haklı 
infiale yol açmaktadır. Yunanistan'ın insancıl mülahazalar gibi, bu 
bağlamda kabule şayan olmayan bir gerekçeyi ileri sürmesi 
konusunda şu hususun da altını çizmekte belki yarar vardır: 
Biliyorsunuz, Yunanistan'da Batı Trakya'da bir Türk azınlığı 
yaşamaktadır. Bu Türk azınlığının meşru hakları uluslararası ant
laşmalarla garanti altına alınmıştır. Türk azınlığına ilaveten 
Yunanistan'da Makedon, Ulah, Arnavut gibi diğer bazı azınlıklar 
da yaşamaktadır. Yunanistan'ın bir yandan bu "insancıl mülaha
zalar" argümanını terennüm ederken diğer yandan da Batı 
Trakya'daki Türk azınlığa ve diğer azınlıklara yaptığı muamele 
uluslararası toplumun gözü önünde cereyan etmektedir. Batı 
Trakya'da Türk azınlığının yaşadığı bölgenin yaklaşık 2/3'lik bir
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bölümü Yunan Hükümeti tarafından halen yasak bölge olarak 
adlandırılmakta ve kimsenin buraya giriş-çıkışına izin ve
rilmemektedir. AB'nin bir üyesi olan ve zaman zaman AB norm
larından dem vuran Yunanistan'a Batı Trakya'daki Türk azınlığı 
mensuplarından neden bir kişinin bile Yunanistan üniver
sitelerinden mezun olamadığını sormak gerekir. Batı Trakya'daki 
Türk azınlığının dini liderlerinin uluslararası antlaşmalar, insan 
hakları hiçe sayılarak sürekli mahkemelerde süründürülmesi, 
cezalara çarptırılması konusunda Yunanistan'ın söyleyeceği bazı 
şeyler olmalıdır. Bunun da ötesinde yine insani mülahazalardan, 
insan haklarından dem vuran Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk 
azınlığı mensuplarına “Türk” kelimesini kullanmalarına dahi izin 
vermediğini nasıl izah edeceğini sormak gerekir.

Bir de belki bu konuda son olarak şu noktaya işaret 
edilebilir: Yunanistan'ın terörizme verdiği destek bağlamında 
meselenin bir de GKRY uzantısı mevcuttur. GKRY'nin de yine bu 
teröristlerle işbirliği içine girdiği kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır. 
Şüphesiz, Türkiye'ye yönelik terörizmde işbirliği konusunda 
Yunanistan ve GKRY'nin sergilemiş olduğu ortak tutum, Kıbrıs 
sorununun çözümü bağlamında ortaya cevaplandırılması gereken 
yeni bir takım sualler çıkartacaktır.

SORU : Yunanistan'ın terörizmi desteklediğini söylediniz. 
Bu zaten Öcalan'ın Yunanistan Büyükelçiliği’nden yakalanmasıy
la kabul edilir bir hale gelmişti. Ben şunu merak ediyorum:
Mesela Suriye'ye yönelik izlenen politikada somut bir hedef

•  •  ___

vardı. Ocalan gitsin, PKK kampları kapatılsın vs. vs. ve şu anda 
onu uygulamaya geçirecek bir mekanizma sözkonusu. 
Yunanistan'a yönelik bu eleştiriler ilgili taraflara iletilirken somut 
bir talep de gündeme getiriliyor mu? Örneğin Lavrion kampı ka
patılsın ya da Güney Kıbrıs'taki kamplar kapatılsın. PKK'nın 
faaliyetlerine izin verilmesin gibi somut bir talep sözkonusu mu? 
Yunanistan'da bu yönde bir diplomatik girişim yapıldı mı?

CEVAP : Bu konuda Yunanistan nezdindeki girişimlerimiz 
yeni değildir. Daha önce de çeşitli kereler Yunan Hükümeti
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nezdinde gerek Ankara'da gerek Atina'da girişimlerimiz olmuştur 
ve Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerinde bulunan birtakım 
odaklara Yunanistan'da barınma ve faaliyette bulunma imkanı 
verilmemesi talep edilmiştir. Biraz önce de söylediğim gibi, bizim 
Yunanistan'dan beklentimiz terör konusunda açık ve net tutum 
alması, PKK terörünü açıkça kınaması ve bu terör örgütü yan
daşlarına kendi ülkesinde faaliyette bulunma imkanı tanıma
masıdır.

SORU : Suriye ile Yunanistan arasındaki en büyük fark 
Yunanistan'ın NATO üyesi olması ve Türkiye ile aynı birlik 
içinde bulunması. Yunanistan'ın bir başka farkı da AB üyesi 
olması. Dolayısıyla Türkiye Yunanistan'a başlattığı bu yeni gi
rişim çerçevesinde NATO'da ve AB'de neler yapacak. Beklentiler 
ne bu iki örgütten?

CEVAP : Bizim bütün uluslararası camiadan beklentimiz 
terörizme karşı açık bir tavır alınması ve terörizmin kınanmasıdır. 
Bunu temsil edildiğimiz her forumda dile getiriyoruz. Temsil 
edilmediğimiz forumlarda da ilgililerin dikkatine sunuyoruz. En 
son olarak AB tarafından yapılan açıklamaya ilişkin cevabımızda 
da hatırlayacaksınız işaret ettik, bu konuda uluslararası camianın 
kendi taahhütleri doğrultusunda daha somut ve net bir tavır 
alması bizim en önemli beklentimizdir.

SORU : Yunanistan NATO, AB ve bunun benzeri birçok 
uluslararası kuruluşa üye olmasına rağmen, eğer bütün bu kuru
luşların prensip ve ruhuna aykırı bir biçimde bir müttefiki aley
hine tutum alıyorsa bu neden kaynaklanıyor olabilir? Bununla 
ilgili yorumunuz nedir? Neden Yunanistan terörü destekliyor, 
neden Yunanistan Türkiye'ye karşı hareketlere kucak açıyor?

CEVAP : Bu konuda herkes tabii arzu ettiği yorumu yapa
bilir. Ben bu yorumlara burada girmeyeceğim, ama hiç şüphesiz 
bir takım saiklerle terörizme karşı yumuşak davranma eğilimi 
içine giren ülkelerin tuttuğu bu yolun yanlış olduğunu vurgula
maya devam edeceğiz. Geçen basın toplantımızda da kısmen 
değindim. Terörizme şu veya bu nedenle tavizkar davranmakta
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ısrar eden ülkeler gün gelir o terörizmin kurbanı haline gelirler. 
Terörizme tavizin sonu yoktur. Çünkü terör örgütü giderek daha 
büyük tavizler isteyecektir ve sonunda da terörizme sıcak bakan 
ya da gerekli kararlılığı gösteremeyen ülkeler o terörist unsurların 
hedefi haline geleceklerdir. Geçtiğimiz haftalarda, özellikle 
Avrupa'da yaşanan bir takım terör olayları da zannediyorum 
bunun bir kanıtıdır.

SORU : Türkiye'nin Yunanistan aleyhine Avrupa insan
•   ____

Hakları Mahkemesi’ne ya da Avrupa insan Hakları Divam'na 
başvuracağı yönünde haberler var. Ya da şehit ailelerinin başvu
ruda bulunabileceği yönünde haberler var. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlığında bir hazırlık çalışması var mı acaba?

CEVAP : Biz Yunanistan'ın terör konusunda takınmış 
olduğu bu üzücü tutumu uluslararası planda teşhir etmek, 
Yunanistan'ı bu tutumundan caydırmak için gerekli her adımı 
atmaya kararlıyız. Bu konuda değerlendirme çalışmaları da 
yapılıyor. Bu çalışmalar sonuçlandığında, uygun görülecek gi
rişimler yapılacak.

SORU : ABD Sözcüsü’nün bir açıklaması oldu 
Yunanistan'ın terörizm bağlantısıyla ilgili olarak. Orada 
"Yunanistan'ın terörizme verdiği destek veya PKK'ya verdiği 
destek açıkça ortaya çıkmıştı" dedi yanlış hatırlamıyorsam. 
Yalnız terörizmi destekleyen ülkeler listesine alınması konusunda 
ise "Bize kanıtlar verilirse biz bunu değerlendireceğiz ciddiyetle" 
dedi. Bu zamana kadar bu kanıtlar verilmedi mi Amerika'ya? Yani 
neden böyle bir soru işaretiyle konuşuyor Amerikan Sözcüsü. Bu 
konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

CEVAP : Biz terör konusunda elimizde mevcut kanıtları, 
bilgileri ve zihnimizdeki endişeleri her dost ve müttefik ülkeyle 
paylaşıyoruz ve teröre karşı işbirliği çağrısında bulunuyoruz. 
ABD ile de diğer müttefik ülkeler ile olduğu gibi temaslarımız 
devam ediyor. Şu sırada söyleyebileceğim bu kadar.

SORU : Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra
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Yunanistan'ın teyakkuz durumunda olduğu ve sınıra asker yığdığı 
doğru mu?

CEVAP : Bende bu konuda bir bilgi yok. Bilmiyorum 
askeri makamlarımız belki daha malumat sahibidir.

SORU : Bir cümle kullandınız: "Terörizmle dayanışma 
olmaz, terörizme kucak açan ülkelerle de dayanışma olmaz" diye. 
Oysa Türkiye ve Yunanistan NATO'da güvenlik alanında 
dayanışma içinde. En azından örgüt içinde, kağıt üzerinde böyle 
bir dayanışma var. Şimdi Yunanistan'ın artık teröre desteği açıkça 
ortaya çıktığına göre Türkiye'nin NATO içinde birtakım önlemler 
alması sözkonusu olabilir mi, en azından ortak bir güvenlik işbir
liğine girmemek konusunda Yunanistan'la?

CEVAP : Konuları birbirinden ayırmak gerekir.
Çerçeveleri doğru çizmek gerekir. Türkiye ve Yunanistan aynı 
savunma ittifakı içinde müttefik iki ülkedir. Bunun gerektirdiği 
birtakım unsurlar vardır. Ama bu müttefikliğin içerdiği hiç şüp
hesiz birtakım başka meseleler de vardır. Terörizmle mücadele ve 
özellikle üye ülkelerden birisine yönelik bir terörizmle mücadele 
konusunda hiç şüphesiz müttefik konumunda bulunan ülkelerin 
ayrı bir sorumluluğu vardır. Yunanistan'ın bu konudaki sorumlu
luğunu yerine getirmediği, hatta bu konularda ağır ihmaller ve 
kasıtlar içinde bulunduğu ortadadır. Bizim söylediğimiz, bu tutu
mun hem müttefiklik hem dostluk-iyi komşuluk ilişkilerine 
uymadığı, uluslararası normlara da aykırı olduğu ve Yunanistan'ın 
tutumunu değiştirmesi gerektiğidir.

SORU : Benzer bir ifadeniz de Kıbrıs konusuyla ilgili 
olarak yer aldı. Biz Yunanistan'ın teröre verdiği destek devam 
ettiği sürece, Kıbrıs'ta herhangi bir diyalogun başlamasını kabul 
etmeyecek miyiz veya Kıbrıs sorununun çözülmesini 
Yunanistan'ın teröre verdiği desteği bitirmesine mi endeksli 
olarak görüyoruz?

CEVAP : Yunanistan'ın terör örgütüne verdiği desteğin bir
de GKRY uzantısı olduğuna biraz önr.e i sarat ptmistim Hir cim.
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hesiz bu konudaki Yunan-GKRY işbirliği Kıbrıs sorununun 
çözümü üzerinde olumlu bir etki yaratmayacaktır. Biz bu etkiyi 
değerlendiriyoruz.

SORU : Öcalan'ın ilk sorgulamaları sonunda Yunanistan'ın 
yanı sıra birtakım başka ülkelerin de adı geçiyor. Gazetelere yan
sıdı bu sorgulamaların sonuçları. Mesela Güney Afrika, İtalya 
gibi. Bu ülkeler nezdinde herhangi bir girişiminiz var mı şu aşa
maya kadar?

r
CEVAP : Hayır, bu konuda, sorgulama sonuçları konusun

da bize ulaşmış bir bilgi yok. Bunlar biliyorsunuz adli, hukuki 
konular. Gazetelere yansıyan hususlar ne ölçüde gerçek durumu 
yansıtıyor, ben bunu bilebilecek durumda değilim. Artık hukukun 
işlemesi çerçevesinde, hukuk sistemi içerisinde bizim yapabile
ceğimiz birşey varsa yaparız ama, şu aşamada yani ön soruştur
ma, hazırlık soruşturma vs. gibi konularda bizim aldığımız bir 
tutum yok.

SORU : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün bir toplantı 
yaparak herhalde Öcalan'ın bazı talepleri görüşülmüş, bazı talep
leri reddedilmiş ama aynı zamanda Türkiye'den onun gözaltı ve 
yargılanma süreçleri ile ilgili clarification istenmesi karar
laştırılmış. Bu clarification verilecek mi? Bu bir. İkincisi, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı gelmek istemiş, ancak 
anlaşılan "gelme" denmiş veya bu anlama gelen birşey söylenmiş. 
Ziyareti iptal etmiş. Şimdi Avrupa Konseyi'nden gelen bu talepler 
nasıl karşılanıyor?

SORU: Buna bağlı olarak birşey sorabilir miyim? 
Mahkemeyi izlemek için yurtdışından, Avrupa'dan ne kadar 
gazeteci, ne kadar politikacı, böyle bir başvuru oldu mu size? 
İzlemek için Dışişleri Bakanlığına başvurular oldu mu? Kaç kişi? 
Ne kadarına izin verildi?

CEVAP : Hayır. Böyle belki münferit bir-iki talep olmuş
tur, ama bunların dökümü bende yok. Bakanlıkta da olduğunu 
zannetmiyorum.
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Bu mahkemenin izlenmesi konusunda ise bizim zannedi
yorum dün yaptığımız bir açıklamada tutumumuz gayet sarih şe
kilde ortaya konmuştur. Bunların ne çerçevede buraya gelebile
cekleri, hangi çerçevede izleyebilecekleri konusunda dün yap
tığımız açıklamada ayrıntılı bilgi vardır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bu şahsın avukat
larının yaptığı başvuru ve bu başvuru çerçevesindeki ihtiyati ted
bir talebi ise Mahkeme’ce uygun bulunmadı. Bu çerçevede 
Mahkeme Türkiye'ye de konuyla ilgili bazı sorular tevcih etti. Bu 
sorular ilgili makamlarımızca inceleniyor. Gereği yapılacak.

SORU : Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Başkanı’nın talebi?

CEVAP : O konuda bilgim yok. Bu konuyu araştırabilirim 
ama söylediğim gibi belki onu da biraz önce değindiğim 
çerçevede ele almak gerekir. Yani yurtdışmdan gelmek isteyen 
kişilerin hangi sıfatla, hangi çerçevede gelebilecekleri bizim açık
lamamızda açıkça kaydedilmiş bulunuyor. Türkiye söylediğimiz 
gibi açık bir ülke, serbest bir ülke, hür bir ülke. İyi niyetle, 
Türkiye'nin uluslararası taahhütleri ve Türkiye'nin kendi iç 
hukukunda vazettiği normlar çerçevesinde isteyen gelebilir şüp
hesiz, ama değindiğiniz konuda özel bir bilgim yok.

SORU : Türkiye'ye karşı terör silahı sıkça kullanıldı. 
Dünyada da yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye bundan sonra reel 
politikası çerçevesinde bu gibi tutumlara karşı bir mukabele veya 
en azından bunu yapan ülkelerin de kendi iç problemlerini ulus
lararası arenada seslendirmek gibi bir tutum düşünüyor mu?

CEVAP : Türkiye bir hukuk devletidir. Uluslararası ilişki
lerinde de hukuk devleti olma niteliğinin gereklerini titizlikle 
uygular. Biz terörden zarar görmüş bir ülkeyiz. Terörizmin ulus
lararası bir tehdit olduğunu ve bu konuda uluslararası işbirliği 
sergilenmesinin önemini sürekli vurguluyoruz ve hiç şüphesiz 
diğer ülkelerden de bu konuya Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti 
göstermelerini bekliyoruz.
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SORU : Suriye'ye dün giden heyet ikinci Ordu Komutanı 
başkanlığında detaylı bilgi verebilir misiniz görüşmeler hakkın
da?

CEVAP : Suriye'ye giden heyetimiz konusunda kısa bir 
açıklama yaptık. Bu konu iki ülke heyetleri arasında Adana'da 
yapılan görüşmeler sonucu varılan mutabakatın uygulaması 
çerçevesinde bir ziyarettir. Biliyorsunuz Adana Mutabakatı'yla 
Türkiye ile Suriye arasındaki terörle ilgili konularda önemli bir 
adım atılmıştır ve aşama kaydedilmiştir. Bunun uygulama 
safhaları vardır. Bu uygulama safhasının bir parçası da iki ülkede
ki birer yetkilinin karşılıklı olarak zaman zaman biraraya gelip 
görüş alışverişinde bulunmaları ve durum değerlendirmeleridir. 
Sayın Orgeneral'in ziyareti de bu çerçevede bir ziyarettir. Bu 
mutabakatın uygulanmasından kaynaklanan gelişmeler değer
lendirilecektir. Bu konudaki görüşlerimiz karşı tarafa aktarılacak
tır.

SORU : Dışişleri Bakanlığından kimse var mı?

CEVAP : Bakanlığımızdan da bir temsilci vardır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN 
CUMHURBAŞKANI EDUARD SHEVARDNADZE'Yİ 

KARŞILAMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

Değerli Basın Mensupları,

Gürcistan Devlet Başkanı, aziz dostum Sayın Eduard 
Shevardnadze ile heyetinin değerli üyelerini ülkemizde görmek
ten büyük kıvanç duyuyorum.

Gürcistan, Türkiye'nin yakın ve güvenilir bir komşusudur.

Son yıllarda fevkalade gelişme gösteren ikili ilişkilerimizin 
ve işbirliğimizin çeşitli veçhelerini Sayın Devlet Başkanı ve 
heyetin diğer yetkilileri ile bu ziyaret sırasında ele alacak ve 
daha da ileri götürülmesi imkanlarını araştıracağız. Bakü-Tiflis- 
Ceyhan Boru Hattı ve enerji nakli, ulaşım konularının yanısıra 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilati ve BM, NATO, AGİT ve 
Avrupa Konseyi gibi uluslararası platformlardaki çok taraflı 
ilişkilerimizi de değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alış 
verişinde bulunacağız. Yeni uluslararası sistemin mimarlarından 
olan Sayın Shevardnadze'nin dünya meseleleriyle ilgili önemli 
fikirlerinden bu vesileyle yararlanma fırsatını bulacağız.

Türkiye, Kafkasya'nın istikrarına ve bu çerçevede 
komşusu Gürcistan'ın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak 
bütünlüğüne ve siyasi birliğine büyük önem atfetmektedir. 
Türkiye, Gürcistan'ın sorunlarının çözümünde uluslararası kuru
luşlar ve diğer ülkelerin yanında üzerine düşen görevi yapmaya 
ve gerekli katkıda bulunmaya da hazırdır.
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Gürcistan'ın Batılı kuruluşlarla bütünleşme yolunda attığı 
ileri adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

Halklarımız arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ilişkileri
mizin itici gücünü oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
coğrafyada 21. yüzyılın getireceği refahtan ve zenginlikten bir
likte yararlanılması ortak arzumuzdur. Bu itibarla yapacağımız 
görüşmede ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişti
rilmesi ve gerçek potansiyeline kavuşturulması imkanlarını 
değerlendireceğiz.

Kardeşim Shevardnadze'nin ziyaretinin, ülkelerimiz arasın
daki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum.
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TÜRKİYE-GÜRCİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard Shevardnadze 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in 
davetine icabetle 26-27 Şubat 1999 tarihlerinde Türkiye'ye resmi 
bir ziyarette bulunmuştur.

Taraflar arasındaki görüşmeler Türkiye ve Gürcistan 
arasındaki yakın dostluk ve komşuluk ilişkilerinin yarattığı sıcak 
ve samimi atmosfer içinde cereyan etmiştir.

Taraflar Türkiye ile Gürcistan arasındaki mükemmel 
düzeyde olan ilişkilerin çok yönlü olarak daha da geliştirilmesi 
imkanlarını ele almış, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinlik 
kazandırılarak daha da güçlendirilmesi üzerinde durmuş, bölgesel 
ve uluslararası meselelere ilişkin olarak da kapsamlı görüş alış 
verişinde bulunmuşlardır.

Taraflar Türkiye ile Gürcistan arasındaki işbirliğinin yalnız 
iki ülke için değil, aynı zamanda Kafkasya Bölgesi’nin istikrarı 
ve refahı için de son derece önem taşıdığını vurgulamışlardır. Bu 
meyanda Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard 
Shevardnadze'nin öncülüğünü yaptığı Kafkasya'da Barış 
Girişimi’nin önemi bir kez daha ifade edilmiş ve Türk tarafı bu 
girişime verdiği güçlü desteği bir kez daha teyid etmiştir.

Taraflar Abhazya sorunu dahil olmak üzere bölgedeki tüm 
ihtilafların egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların değişmez
liği ilkeleri çerçevesinde barışçı yollardan çözüme kavuşturul
masının önem taşıdığını bir kez daha vurgulamışlardır.

Bu meyanda Türk tarafı Gürcistan'ın karşılaştığı ihtilafların
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ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içerisinde çözümlen
mesi yönünde Gürcistan'a verdiği desteği bir kez daha teyid 
etmiştir.

Taraflar 28 Ocak 1999 tarihinde yapılan Avrupa Konseyi 
Parlamenter Assamblesi Toplantısı’nda Gürcistan'ın Avrupa 
Konseyi’ne üye olmak üzere davet edilmesi yönünde alınan 
karardan memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. Taraflar iki 
ülke arasındaki işbirliğinin başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası 
örgütlerde daha da geliştirilmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.

Taraflar Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde 
yürütülen yakın işbirliği konusunda memnuniyetlerini ifade 
etmişler ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin bölgesel bir örgüte 
dönüşmesinin Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik açıdan kalkın
masına, barış ve istikrarının korunarak güçlendirilmesine ivme 
kazandıracağını vurgulamışlardır.

Taraflar, uluslararası ilkeler doğrultusunda Karadeniz 
Havzası’nın bir barış, işbirliği bölgesine dönüştürülmesi için 
güvenlik ve çok yönlü işbirliği alanında sürdürülen çabaların öne
mini vurgulamışlardır.

      •

Taraflar, NATO Barış için Ortaklık Programı çerçevesinde
ki yapıcı işbirliği de dahil olmak üzere iki ülke tarafından güven 
ve güvenliği artırmak için atılan adımları memnuniyetle vurgu
lamışlardır.

Taraflar terörizmin masum insanları hedef alan, en temel 
insan hakkı olan yaşama hakkına tecavüz eden, demokrasi ve 
uluslararası güvenliğe, bölge ülkelerinin refahına ve istikrarına 
ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak terörizmle mücadele 
konusunda ikili işbirliği çalışmalarında bulunmayı taahhüt 
etmişlerdir. Ayrıca taraflar bu konuda uluslararası topluma da 
çağrıda bulunarak, dünyada barış, istikrar ve demokratik 
gelişmeleri tehdit eden terörizme karşı ortak mücadele için daha 
yakın ve etkin işbirliği yapılmasını talep etmişlerdir.
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Taraflar Güney Gürcistan'dan 1944 yılında zorla göç etti
rilenlerin Gürcistan'a dönüşlerinin sağlanmasına ilişkin işbirliği 
imkanları hususunda görüş alış verişinde bulunmuşlar ve bu 
konudaki danışmaları sürdürmeyi kararlaştırmışlardır.

Taraflar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki askeri alandaki 
ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, iki ülkenin 
ilgili kurumlan arasında artan temas ve işbirliğinden duydukları 
memnuniyeti dile getirmişlerdir.

Taraflar, Türkiye-Gürcistan ortak sınırının barış, dostluk ve 
işbirliğini temsil eden örnek bir sınır olması konusundaki 
iradelerini teyid etmişler ve Gürcistan sınırlarının Gürcistan 
Birliklerince korunması sürecinin olumlu bir şekilde ilerlemesin
den duydukları memnuniyeti ifade ederek sınır korunması konu
larında iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artırılması için 
çalışmaların devam ettirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar Türkiye ile Gürcistan arasında ilave bir ulaştırma 
kanalı tesis ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca 
ekonomik açıdan değil, kültürel ve insani yönlerden de daha da 
geliştirilmesine ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine önemli 
katkılarda bulunacak Çıldır-Aktaş sınır kapısının açılması için 
çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalmışlardır. 
Çıldır-Aktaş sınır kapısının biran önce açılmasını arzu eden 
Taraflar, sınırın Gürcistan tarafında kalan yol yapım çalışmaların
da kullanılacak karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlar ile uygun 
finansman olanaklarını araştırmak üzere mutabık kalmışlardır.

Taraflar iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmaktan uzak 
olan ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda muta
bık kalmışlardır. Bu meyanda iki ülke arasındaki ticaretin 
çeşitlendinlmesinin önemine değinmişler ve karşılıklı olarak 
yatırımcılar ve işadamlarını teşvik edici kararların uygulamaya 
geçirilmesinin büyük önemi haiz olduğunu vurgulamışlardır.

Taraflar Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik 
Komisyonu'nun ikinci toplantısının mümkün olan en kısa süre
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içinde yapılmasının ve Türk-Gürcü Iş Konseyi'nin muntazam 
olarak toplanmasının ikili ekonomik ilişkilerin daha da gelişti
rilmesi ve ticaret hacminin artırılması için önem taşıdığını belirt
mişlerdir.

Taraflar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da 
derinleştirilmesi açısından, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşması’nın önemini vurgulayarak, sözkonusu anlaşmanın 
biran önce sonuçlandırılması için çalışmaların hızlandırılması 
hususunda mutabık kalmışlardır.

Taraflar, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasının iki ülke 
ilişkilerinin yanısıra bölgenin kalkınma ve refahına yapacağı 
katkıya işaret ederek, bu alanda mevcut işbirliğinin artırılması
için ortak çaba göstereceklerini beyan etmişlerdir.

* •

Taraflar, Avrasya Ulaştırma Koridoru’nun önemli bir 
bölümünü oluşturan Kars-Tiflis Demiryolu Projesi’ne ilişkin 
inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 
finansman kaynakları yaratmak yolundaki ortak arzularını ifade 
etmişlerdir.

Taraflar Rize-Batum Denizaltı Fiberoptik Kablo Bağlantısı 
Projesi ile Batum Havalimanı’nın Tevsii ve Ortak İşletilmesi 
Proj eleri’nin bir an önce hayata geçirilmesinin ülkelerimiz arasın
daki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağını belirtmişlerdir.

Taraflar Hazar Havzası ve Orta Asya enerji kaynaklarının 
boru hatlarıyla dünya piyasalarına ulaştırılmasının önemini vur
gulayarak, bu alandaki projelerin gerçekleştirilmesinin bölge 
ülkelerinin siyasi istikrarının pekiştirilmesine ve bölge halklarının 
refahının artırılmasına katkıda bulunacağını belirtmişlerdir.

Bu meyanda taraflar 29 Ekim 1998 tarihinde Ankara'da 
Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanları tarafından imzalanan Ankara 
Deklarasyonu'nun Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Haiti’nin 
gerçekleştirilmesi açısından önemli bir adım teşkil ettiğini vurgu
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lamışlardır. Bu bağlamda, Taraflar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Haiti’nin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi için 
gerekli tüm şartların oluşturulmasını teminen ilgili makamlarına 
gereken talimatı vermeyi taahhüt etmişlerdir. Taraflar, Bakü- 
Supsa Hattı’m Bakü-Tiflis-Ceyhan'a bir alternatif olarak değer
lendirmediklerini bir kez daha teyid etmişlerdir.

Taraflar Hazar geçişli olarak doğalgaz boru hattı inşaati ile 
ilgili konsorsiyumun kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını 
ifade ederek bölge ülkeleri için bu projenin önemini vurgu
lamışlardır.

Bu çerçevede, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının, Türk 
Boğazları’nın doğal çevresinin korunmasına ilişkin çabaların 
sürdürülmesinin önemine işaret ederek, enerji kaynaklarının 
dünya pazarlarına boru hatlarıyla taşınmasının, özellikle Türk 
Boğazları’nda artması muhtemel tanker trafiğinin ortaya çıkara
cağı can, mal, çevre ve seyir güvenliğine yönelik ilave tehlike ve 
tehditlerin ortadan kaldırılması için zaruri olduğunu vurgu
lamışlardır.

Taraflar, kıyıdaş oldukları Karadeniz'in ekolojik dengesinin 
bozulmasını önlemek amacıyla ikili ve bölgesel düzeyde ve iyi 
komşuluk sorumluluğu içinde çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Taraflar ayrıca, sınıraşan Çoruh Nehri'ne ilişkin iki ülkenin teknik 
kuruluşları arasında olumlu bir işbirliğinin sürdürülmekte 
olduğunu memnuniyetle ifade etmişlerdir.

Taraflar, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve 
etkileşimi artırmak amacıyla iki ülke arasındaki mevcut kültürel 
değişim programının uygulanması, kültürel mirasın karşılıklı 
tanıtılması, arşivlerde, müze ve araştırma merkezlerinde iki ülke 
uzmanlarının araştırma yapabilmeleri, kültür merkezleri açılması 
konularında çalışmaların sürdürülmesi hususunda mutabık 
kalmışlardır.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Sayın Eduard Shevardnadze 
şahsına ve Gürcistan heyetine gösterilen misafirperverliğe
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teşekkür etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Süleyman Demirel'i Gürcistan'da görmekten büyük memnuniyet 
duyacağını dile getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman Demirel sözkonusu daveti memnuniyetle kabul
ettiğini belirtmiştir.

İşbu Ortak Bildiri, Ankara'da 26 Şubat 1999 tarihinde Türk 
ve Gürcü dillerinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiş olup, her iki 
metin de aynı derecede geçerlidir.

Süleyman DEMİREL Eduard SHEVARDNADZE
Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN 
CUMHURBAŞKANI İLE YAPTIKLARI ORTAK 

BİLDİRİ’NİN İMZA TÖRENİNDEN SONRAKİ BASIN
AÇIKLAMASI

Gürcistan Devlet Başkanı, aziz dostum Sayın 
Shevardnadze ile başbaşa ve heyetler halinde çok verimli 
görüşmeler yaptık.

Gürcistan'ın bağımsızlığını kazandığı andan itibaren 
fevkalade olumlu bir seyir izleyen Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin 
tüm yönlerini ele aldık. Bu çerçevede siyasi, ekonomik, ticari, 
askeri ve kültürel alanlarda mevcut işbirliğimize daha da derin 
yeni boyutlar kazandırmak konusunda mutabık kaldık. 
Uluslararası platformlarda ülkelerimizin birbirine destek olmaları 
konusundaki müşterek siyasi irademizi teyid ettik.

Ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkilerin artırılması, 
karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve uluslararası ün ve itibara sahip 
firmalarımızın Gürcistan'da aktif faaliyet gösterebilmeleri için ne 
gibi önlemler alabileceğimiz konusunda yararlı tespitlerde bulun
duk.

Az önce imzaladığımız Ortak Bildiri ile, Türkiye ve 
Gürcistan arasındaki işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi 
yönündeki siyasi irademizi belgeledik. İlişkilerimizin genel 
çerçevesinin çizildiği bu belge, önümüzdeki dönemde Türk- 
Gürcü işbirliğinin daha da ileri noktalara taşınacağının kanıtıdır.

Türkiye, dost ve kardeş ülke Gürcistan halkının, huzur ve 
refahını kendi halkının mutluluğundan ayrı görmemektedir.
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Bu itibarla, bu ziyaret sırasında yaptığımız verimli 
temasların ve mutabık kaldığımız hususların, yaşadığımız 
coğrafyanın istikrarı ve iki ülke dostluk ve kardeşliğinin parlak 
geleceği için hayırlı olmasını diliyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜRCİSTAN 
CUMHURBAŞKANI ONURUNA VERDİKLERİ AKŞAM

YEMEĞİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı,
Muhterem Hanımefendi,
Değerli Konuklar,

Sözlerime, zat-ı devletlerini ve muhterem hanımefendiyi 
yeniden Türkiye'de ağırlamaktan duyduğum mutluluğu bir kez 
daha ifade ederek başlamak istiyorum.

Sadece ülkesinde değil, yeni dünya düzeninin mimarların
dan birisi olarak tüm uluslararası camiada haklı bir itibara sahip 
bulunan Sayın Shevardnadze'nin dirayetli liderliği ve ileri 
görüşlülüğü sayesinde, Gürcistan, uluslararası toplumun eşit ve 
egemen bir üyesi olarak saygın bir yer edinmiştir.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin geçen Ocak ayı 
sonunda oybirliğiyle aldığı Gürcistan'a Avrupa Konseyi üyeliği 
yolunu açan karar, ülkenizin demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü gibi evrensel değerler temelinde başarıyla ilerlemekte 
olduğunu tescil etmiştir. Bu vesile ile zat-i alilerini ve kardeş 
Gürcü halkını bir kez daha içtenlikle kutlamak istiyorum. Türkiye 
bu gelişmeden büyük kıvanç duymuştur.

Devletlerin hayatlarında çok kısa bir vade olan 8 yıllık bir 
dönem içinde demokrasi, serbest pazar ekonomisi ve diğer alan
larda Gürcistan'ın kaydettiği gelişmeleri Türkiye takdirle izle
mektedir. Türkiye, Kafkasya'da böyle bir komşuya ve dost ülkeye 
sahip olmaktan büyük memnuniyet duymaktadır.
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Ortak bir tarihi ve kültürü paylaştığımız Gürcistan'ın 
bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkelerimiz arasında siyasi, 
ekonomik ve sosyal ilişkiler süratle gelişmiştir.

Gürcistan ile her alanda mükemmel bir seviyede seyreden 
ilişkilerimizin temeli köklü dostluğumuzun yanısıra, Türk ve 
Gürcü halklarının birbirlerine duyduğu saygı, sevgi ve anlayışa 
dayanmaktadır. Karşılıklı sıcak duygular besleyen halklarımız 70 
yıllık suni ayrılıktan sonra birbirlerini kucaklamıştır.

Gürcistan, ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi arzu 
ettiğimiz, ortak stratejik çıkarlarımızın mevcut olduğu bir komşu
muzdur. Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bir
liğinin korunarak sürdürülmesi politikamızın temel unsurudur.

Bugün gelinen noktada, Türkiye ile Gürcistan ilişkilerinde 
önemli mesafeler katedilmiş olmakla birlikte her iki ülkenin 
yönetim ve kamuoyları bunu yeterli görmemekte ve bu ilişkileri 
daha ileri bir noktaya taşıma arzusundadır. Bunun için gerekli 
potansiyel esasen mevcuttur.

Değerli kardeşim Shevardnadze'nin ziyaretinin, ülkeleri
miz ve halklarımız arasında olumlu yönde gelişmekte olan iliş
kilere yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum.

Kafkasya'nın huzur, barış ve istikrarı Türkiye bakımından 
büyük önem arzetmektedir. Türkiye ve Gürcistan, Avrasya 
coğrafyasında çok önemli iki ülkedir. Ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin sağlıklı bir zeminde geliştirilmesi, bölgenin istikrarına 
ve kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Çağımızın 
getirdiği değişimlere ayak uydurabilmek, ulusal, bölgesel ve ulus
lararası gelişmelere global düzeyde bakılmasını gerektirmektedir. 
Bu değişimin gerisinde kalınmamasının bir koşulu da ekonomik 
açıdan güç birliğine yönelmek, ekonomik canlanmayı ve refahı 
birlikte yakalayabilmektir. Bugün sahip olduğu potansiyele 
nazaran mütevazi ölçülerde kalan ülkelerimiz arasındaki
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ekonomik ilişkilerin bu çerçevede geliştirilmesinin gerektiğine 
inanıyoruz. Bu konudaki işbirliğimizin iki ülkenin olduğu kadar 
tüm bölgenin de refahına katkı yapacağını düşünüyoruz.

Bu gerçekten hareketle, özellikle uluslararası planda haklı 
ün ve itibara kavuşmuş olan firmalarımızı Gürcistan'a yatırım 
yapmaları için teşvik ediyoruz. Aynı yönde Gürcistan makam
larının da ticari ilişkilerimizin geliştirilmesini kolaylaştırıcı 
önlemleri almalarından memnuniyet duymaktayız.

Bölgemizin ekonomik kalkınmasının önünde duran en 
önemli sorun ulaştırma altyapısının yetersizliğidir. Bu sorunun 
aşılması için her türlü gayretin gösterilmesi gerekmektedir. 
Kanımca öncelikle iki ülke arasındaki ulaştırma ağının gelişti
rilmesiyle işe başlamak gerekmektedir. Yakında inşaasına başla
mayı planladığımız Kars-Tiflis Demiryolu Hattı, Karadeniz 
Otoyolu Projesi, Batum Havaalam'mn Modernizasyonu Projesi 
bu alanda önemli mesafe alınmasını sağlayacaktır.

21. yüzyıla girerken bir "Avrasya" gerçeğini artık herkes 
görmektedir. Türkiye ve Gürcistan bu önemli coğrafyanın en can 
alıcı kesişme noktasında yer almaktadır. Ülkelerimizin sahip 
bulunduğu jeostratejik konum, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, 
diğer enerji projeleri ve Avrasya Ulaşım Koridoru gibi projelerle 
ve yetişmiş insan kaynaklarımızın katkılarıyla desteklenerek, 
önümüzdeki yüzyılda daha da önem kazanacak ve tarihi "İpek 
Yolu" yeniden canlanacaktır.

Bu projelerin hayata geçirilmesiyle ülkelerimizin refahına 
hizmet etmiş olacağız. Aynı zamanda, refahın getireceği siyasi 
istikrar bölgede demokrasinin pekiştirilmesine yardımcı olacaktır. 
Bu hususu, kardeş ülkelerimizin ortak geleceğinin esaslı bir te
minatı olarak görüyorum.

Türkiye ile Gürcistan arasında her düzeyde karşılıklı 
ziyaretlerin ve temasların artırılarak devam etmesinin gerektiğine 
inanıyorum. Bu sayede, işbirliğimizin geliştirilmesine yönelik 
mevcut ortak siyasi irade somut projelere dönüştürülebilmektedir.
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Yakın dostum Shevardnadze'nin bizi fevkalade mesut kılan 
ziyaretinin bu bakımdan özel bir önemi vardır.

Gürcistan parlak bir geleceğe kararlı adımlarla ilerlemekte
dir. Bu geleceği ben Türkiye ile paylaşılacak çok yönlü bir işbir
liği dönemi olarak da değerlendiriyorum. Zira, Gürcistan, 
Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya'ya, Türkiye ise Gürcistan'ın 
Batı'ya açılan kapısıdır.

Türkiye ve Gürcistan kardeş iki ülke olarak, dayanışma 
ruhu içinde gerek ikili gerek çok taraflı işbirliğini geliştirme 
yönündeki iradelerini daima koruyacaktır. İşbirliğimizin yarattığı 
olumlu sonuçlardan bizler dışında aynı coğrafyayı paylaştığımız 
diğer ülkeler de yararlanacak ve gelecek nesiller bizleri yapa
madıklarımızla değil başardıklarımızla anacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle zat-ı devletlerine Türk-Gürcü 
ilişkilerinin daha da geliştirilmesine olan katkınızdan dolayı 
şükranlarımı sunuyor, kadehimi zat-i alilerinin ve heyetinizin 
değerli üyelerinin sağlık ve şerefine ve aynı zamanda Türk-Gürcü 
halklarının kardeşliğine kaldırıyorum.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRK-GÜRCÜ İŞ 
KONSEYİ TOPLANTISI’NDA YAPTIKLARI KONUŞMA

Sayın Cumhurbaşkanı,
Değerli İş Adamları,
Değerli Konuklar,

Ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliği ve ilişkilere önemli 
katkılarda bulunan böyle seçkin bir topluluğa hitap etmekten 
büyük mutluluk duymaktayım.

Türkiye ve Gürcistan iş dünyasının girişimci temsilci
lerinin kuracakları dostluklar temelinde, işbirliği olanaklarını 
ortaklaşa değerlendireceklerine ve böylelikle iki ülke arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkileri yakın bir gelecekte, bölge
sel işbirliğine örnek gösterilecek bir düzeye getire
ceklerine içtenlikle inanıyorum.

İş Konsey i’ne daha büyük etkinlik kazandırılmasının 
Gürcistan tarafında Sekreterya'nın süratle tesisine ve faaliyetlerin 
Gürcü özel sektörünün bütününü kapsamasına bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu noksanların da kısa sürede tamamlanacağını 
temenni ediyorum. ■ >

Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin 
gelişmesine değerli katkılarda bulunan ve bu toplantıyı 
düzenleyen DEİK ailesine ve Gürcü meslektaşlarına teşekkürle
rimi bu vesileyle ifade etmek isterim.

Gürcistan'ın kısa sürede ekonomik ve sosyal alanda 
gerçekleştirdiği atılımları ilgi ve takdirle izliyoruz. Uluslararası

DIŞİŞLERİ GÜNCESİ- Şubat 1999 [209]



toplum ve iktisadi teşkilatlar tarafından da memnuniyetle 
karşılanan bu olumlu gelişmelerin, Gürcistan ekonomisini 
daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacağına şüphe yoktur.

Nitekim, bölgedeki bütün ülkelere olumsuz yansımaları 
olan Rusya Federasyonu'ndaki mali krizin, hükümetin aldığı ted
birlerle Gürcistan'da makul seviyelerde tutulabildiğini mem
nuniyetle müşahade ettik.

Değerli kardeşim Şevardnadze'nin önderliğinde, 
önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiniz reformların başarıya 
ulaşacağına olan inancım tamdır. Türk halkı, Gürcistan'ın bu 
başarılarını kendi başarısı olarak görmekte ve kıvanç duymak
tadır. Geleceğe güvenle bakmamanız için hiçbir neden yoktur.

\

Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü oluşturan jeopoli
tik konumumuzun ticari ve ekonomik alanlarda ülkelerimize 
çeşitli avantajlar sunduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ve 
Gürcistan, Avrasya’nın ulaşım, iletişim ve ticaretinin 
merkezinde yer almaktadır.

İşbirliği ilişkilerimizin bu veriler bağlamında geliştirilme
sine ve sağlıklı bir zemin üzerinde yürütülmesine Türkiye ve 
Gürcistan özel bir önem atfetmektedirler.

Türk ve Gürcü özel sektörleri, ticari ve ekonomik ilişkile
rimizin gelişmesinin anahtarıdır. Burada, Türkiye'nin
Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve ülkedeki 
yabancı yatırımlar konusunda da ön sıralarda yer aldığını 
belirtmekten mutluluk duyuyorum.

Ancak, ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmenin ve 
çeşitlendirmenin yollarını aramalıyız. Ülkelerimiz arasındaki 
ticaret hacmi, iki ülkenin potansiyelinin çok altındadır.

Türk ve Gürcü girişimcileri ekonominin çeşitli alanlarında 
verimli işbirliği gerçekleştirme imkan ve kabiliyetine
sahiptirler. Mesela işadamlarımızın Gürcistan'da atıl durumda
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bulunan veya düşük kapasiteyle üretim yapan tesisleri satın 
alabileceklerini, kendi yatırımlarından elde ettikleri üretimle de 
Türkiye'ye mal satabileceklerini düşünüyorum. Böylece 
Gürcistan'ın istihdam problemine ve dış ticaretini dengelemesine 
de katkıda bulunabileceğimize inanıyorum.

Gürcistan'ın da bu kapsamda bazı teşvikleri devreye sok
ması yatırım imkanlarını arttıracak, ticaret hacminin ve yatırım
ların istenilen seviyelere çıkmasına yardımcı olacaktır.

Öte yandan, büyük Türk şirketlerinin başta ulaştırma, enerji 
ve iletişim olmak üzere Gürcistan'daki özelleştirme ve yatırım 
projelerine katılmalarına imkan sağlayacak şartların yaratıl
masının da ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde önemli 
bir rol oynayacağını takdir buyurursunuz.

Türk müteahhitlik sektörü, 40'dan fazla ülkede faaliyet 
göstermekte ve 40 milyar doların üzerinde yurtdışı iş hacmi ile 
dünya müteahhitlik piyasasasında 10. sırada yer almaktadır. 
Sadece BDT ülkelerinde 10 milyar doların üzerinde proje üstle
nilmiş olup, bunun yaklaşık 3.5 milyar dolarlık kısmı halen 
devam etmektedir.

Müteahhitlik firmalarımız, dost Gürcistan'da daha fazla iş 
üstlenmeye istekli ve ortak projelere katılmaya hazırdırlar. Bu 
alandaki işbirliğimizin geliştirilmesini teminen, Gürcistan'da 
açılan ihaleler hakkında tarafımıza düzenli ve hızlı bilgi 
akışının sağlanması faydalı olacaktır.

Ekonomik ilişkilerimizin yasal çerçevesi, Çifte 
Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması dışında tamamlanmış 
bulunmaktadır. Bu anlaşmanın en kısa sürede imzalanacağına 
inanıyorum. Türk ve Gürcü özel sektörü bu anlaşmanın imza
lanmasını beklemektedirler.

Gürcistan yollarındaki denetimlerin çokluğunun ve 
altyapı yetersizliklerinin Orta Asya'ya yönelik taşımacılığın bir 
kısmını komşu ülkelere kaydırdığını biliyoruz. Bu meyanda
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ulaşım altyapısını geliştirecek projelere ağırlık verilmesinin ve 
ücret ve denetim uygulamalarının basitleştirilmesinin önemi
açıktır.

Gürcistan'ın Batı'ya açılan kapısı Türkiye, Türkiye’nin 
Doğu'ya açılan kapısı ise Gürcistan'dır. Ülkelerimiz arasında bir
birlerini tamamlayan deniz, hava ve demiryolu güzergahlarının 
geliştirilmesiyle, ticari ve ekonomik ilişkilerimize büyük bir 
hareketlilik geleceğine şüphe yoktur.

Bu bağlamda, İpek Yolu'nun altyapısını oluşturan ve 
ülkemizle Gürcistan arasındaki ulaştırma ilişkilerine büyük katkı
da bulunacak Kars-Tiflis Demiryolu Projesi’nin hayata geçirilme
si şarttır. Bu projenin sadece iki ülkeye değil, bütün Avrasya'ya 
yeni bir ulaşım alternatifi sağlayacak nitelikte olduğu da unutul
mamalıdır.

Batum Havalimanı’nın Modernizasyonu ve Ortak 
Kullanıma Açılması Projesi’nin de en kısa zamanda gerçekleşti
rilmesini arzu ediyoruz.

Tabiatıyla, bu projelerin hayata geçirilmesinin önünde 
duran en önemli engel, finansman sorunudur. Türkiye bugüne 
kadar ortaya koyduğu finansman kaynaklarını imkanlar 
ölçüsünde sağlamaya devam edecektir. Ancak, ortak 
çabalarımız sonucunda, uluslararası finans kuruluşlarının da 
bu konulara ilgilerinin çekilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, mali katkılarından yararlanabileceğimiz ve böl
gemize ilgi gösteren üçüncü ülkelerin de devreye sokulabile
ceğine inanıyoruz. Esasen iki ülke özel sektörünün üçüncü ülke 
işadamlarıyla ortak sınai ve ticari yatırımlara yönelmesinin 
işbirliğine önemli boyutlar kazandıracağına inandığımı da bu 
vesileyle vurgulamak isterim.

21. yüzyılda Türkiye-Gürcistan ticari ve ekonomik ilişki
lerini belirleyici unsurların, 1 milyar dolara yaklaşan ticaret 
hacmi, 500 Türk-Gürcü ortak işletmesi, serbest bölgeler arasında
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yoğun işbirliği, Kars-Tiflis demiryolu bağlantısı, ortak 
işletilen Batum Havalimanı ve bu limandan Trabzon ve 
Samsun'a düzenlenen seferler, Karadeniz otoyolu, hizmete 
açılmış Çıldır-Aktaş sınır kapısı ile rehabilite edilmiş Çıldır- 
Ahilkelek-Tiflis karayolu ve Batum-Derince ve diğer liman
larımız arasında düzenli bir deniz taşımacılığı olması temen
nisiyle, Türk-Gürcü kamu ve özel sektörünü bu hedeflerimizi 
elde etmek uğrunda çaba göstermeye davet ederken, başarılı 
çalışmalarınızın devamını diliyor ve hepinize saygılarımı sunu
yorum.
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ÜÇ PKK'LI MİLİTANIN YUNANİSTAN'A 
GETİRİLMESİYLE İLGİLİ SORUYA VERİLEN CEVAP

Üç PKK'lı kadın militanın Yunanistan'ın Nairobi 
Büyükelçiliği’nden Atina'ya getirilmesine ve bunlardan ikisine 
siyasi sığınma sağlanmasına ilişkin sorulara Dışişleri Bakanlığı 
Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı tarafından verilen cevap:’

"Yunanistan'ın bu davranışı, şimdiye kadar terörizme 
verdiği destek sonucunda içine düştüğü durumdan gerekli dersleri 
henüz çıkarmadığını ve kendisini kanun dışı bir devlet durumuna 
sokan tutumunu sürdürme hevesi içinde bulunduğunu göstermek
tedir.

Yunanistan'ın idrak etmesi gereken husus, terörizme 
verdiği destek konusunda inkar kapısının artık kapanmış 
olduğudur. Terörizme açık destek veren bir ülke olduğunu 
Yunanistan kendi davranışlarıyla uluslararası alanda tescil etmiş 
bulunmaktadır.

Türkiye Yunanistan'la her zaman normal ilişkiler ve diya
log sürdürme arzusu içinde olmuştur. Ancak Yunanistan bunun 
tam aksini yapmıştır. Yunanistan'ın tutumu uluslararası davranış 
ilkeleri ve uluslararası hukuk ile bütünüyle çelişmektedir. Normal 
ilişkilere en büyük engel Yunanistan'ın terörizme verdiği destek
tir ve bu desteğin sürdürülmesinin uluslararası toplum tarafından 
kabulü mümkün değildir. Yunanistan normal ilişki içinde olu
nabilecek bir ülke haline gelebilmek için terörizmle bağlarını 
kesin biçimde ve derhal koparmalıdır.
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CUMHURBAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL'İN 
27 ŞUBAT 1999 TARİHİNDE TRT-1 TV KANALINDA 

’ POLİTİKANIN NABZI” PROGRAMINDA KENDİSİNE 
YÖNELTİLEN BİR SORUYA VERDİĞİ CEVAP

CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL: Şimdi
şunu ifade edelim Yunanistan, terörü desteklemeye devam ede
mez, etmemelidir de. Bu, sadece Türkiye'nin sorunu değildir. 
Yunanistan, hem uygar ülkelerle aynı masaya oturacak, hem de 
terörü destekleyecektir ve bu sadece Türkiye'nin meselesi olacak
tır; bu anlaşılamaz.

Yunanistan'ın, terör örgütü tarafından kullanılan ülkesinde
ki bütün kampları kapatması lâzımdır. Hakkında tutuklama emri 
olan teröristleri tutuklayarak adalete teslim etmesi lâzımdır 
veyahut Türkiye'ye iade etmesi lâzımdır. PKK teröristlerine ge
rilla eğitimi vermemesi lâzımdır, kimlik de vermemesi lâzımdır. 
PKK teröristlerine silâh vermemesi lâzımdır. PKK terör örgütüne 
yaptığı her türlü malzeme desteğine de son vermesi lâzımdır. 
PKK terör örgütünün cinayete ve katliama teşvik eden propagan
da faaliyetlerine de izin vermemesi lâzımdır. PKK'nın Yunanistan 
topraklarındaki tesis ve mahallerde faaliyette bulunmasına imkân 
sağlamaması lazımdır. PKK teröristlerinin ülkesinden geçişlerine 
imkân tanımaması lâzımdır. PKK terör örgütünün kara para akla
ma operasyonuna da aracılık etmemesi lâzımdır, yani bizim,
aynen Suriye'den istediğimiz gibi Yunanistan'dan da istediğimiz 
bunlardır.

Yalnız, Suriye, ne Avrupa Birliği'nin bir üyesiydi, ne
AGİT'in bir üyesiydi, ne Avrupa Konseyi'nin üyesiydi. Orada,
talepkâr olarak biz yalnızdık. Ama Yunanistan, bütün bu teşkilât
ların üyesidir.
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Bu talepler sadece bizim taleplerimiz değildir, bu talep
lerin, bu kuruluşlardaki diğer üyelerin de talepleri olması 
lâzımdır, onlara düşen görevlerdir bunlar.

Şimdi bundan sonra Avrupa ne yapacaktır? Biz, ona da 
bakıyoruz. Yani Avrupa'nın, burada çok ciddi bir tavır takınması 
lâzım. Bu, idare-i maslahatçılıkla geçiştirilecek bir olay değildir. 
Avrupa sınavdadır, daha doğrusu bütün medeni âlem sınavdadır. 
Yani, bir üyelerinin kendilerinin koyduğu tüm kuralları ihlâl 
etmesini, "Türkiye'ye karşı yapılıyorsa zararı yok" deyip 
geçiştireceklerse, o zaman hepsi birden batarlar. Yani bir nevi 
sınavdadırlar. Bunları göreceğiz önümüzdeki zaman içinde, bun
ların reperküsyonlarım göreceğiz.
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